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Kommunstyrelsen 2021-04-07 Ärende: KS/2021-0010

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: ks@stromstad.se Telefon: 0526-196 78 Bankgiro: 5492-8379
Besöksadress: Norra Bergsgatan 23 Webb: www.stromstad.se Org.nr: 212000-1405

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde

Datum: Onsdag 2021-04-14
Tid: 10.00
Plats: Kommunfullmäktiges sessionssal

Program
Sammanträdets öppnande
Upprop
Val av justerare
Tidpunkt för justering
Anmälan om övrig fråga
10.00-10.30 Björn Richardsson
10.30-11.00 Malin Fransson och Mattias Sahlberg
11.00-11.30 Elin Solvang och Jimmy Magnusson
12.00-13.00 LUNCH
13.00-13.30 Leader Bohuskust och gränsbygd
13.45-15.00 Mats Brocker, Carina Dalenius, avdelningschefer
15.00 Carsten Sörlie

Ärenden

Nr Ärenderubrik Diarienummer Föredragande

1 Information om Vattenmyndighetens samråd 
kring förvaltningsplan, åtgärdsprogram och 
miljökvalitetsnormer

KS/2020-0600 Björn Richardsson

2 Detaljplan ROSSÖ 2:16 m. fl. - antagande KS/2019-0644 Malin Fransson

3 Detaljplan Rossö 2:16 m. fl. - Exploateringsavtal KS/2019-0644 Mattias Sahlberg / 
Roland Kindslätt

4 KEBAL 1:120 och KEBAL 1:18 - Ansökan om 
planbesked

KS/2021-0103 Elin Solvang

5 HJÄLTSGÅRD 6:139 - Ansökan om planbesked KS/2021-0102 Elin Solvang

6 Knarrevik 1:4 - ansökan om planbesked KS/2020-0235 Elin Solvang, Jimmy 
Magnusson

7 Svar på - Medborgarförslag om utökat 
korttidsboende i Strömstads sjukhus lokaler 
med möjlighet till jourläkare

KS/2019-0049

8 Svar på - Medborgarförslag om äldreboende KS/2019-0213

9 Svar på - Motion om införande av alkolås i 
fordon som nyttjas av Strömstads kommun från 
Miljöpartiet

KS/2019-0692

10 Information från Leader Bohuskust och 
gränsbygd 
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Nr Ärenderubrik Diarienummer Föredragande

11 Avsägelse som ersättande 
kommunrepresentant för Strömstads kommun i 
Leader Bohuskust och Gränsbygd

KS/2021-0182

12 Val av ersättande kommunrepresentant för 
Strömstads kommun i Leader Bohuskust och 
Gränsbygd

KS/2021-0182

13 Internbudget kultur- och fritid 2021 KS/2021-0129

14 Etappmål och styrtal KS/2020-0135 Carina Dalenius och 
Mats Brocker

15 Verksamhetsplan för 
kommunledningsförvaltningen 2021 

KS/2020-0471 Mats Brocker + 
avdelningscheferna

16 Internkontroll 2020 - sammanställd rapport KS/2020-0219 Carina Dalenius

17 Uppsiktsplikt AB Strömstadsbyggen 2020 KS/2020-0040 Carsten Sörlie

18 Uppsiktsplikt AB Strömstads Badanstalt 2020 KS/2020-0043 Carsten Sörlie

19 Uppsiktsplikt AB Strömstadslokaler 2020 KS/2020-0044 Carsten Sörlie

20 Årsredovisning 2020 KS/2020-0220 Carsten Sörlie

21 Finansiella rapporter 2020 KS/2020-0331 Carsten Sörlie

22 Svar till revisionen - Grundläggande granskning 
2020

KS/2020-0446 Carsten Sörlie

23 Fullmakt för att teckna firma för löpande arbete 
inom ekonomiavdelningen

KS/2021-0216 Carsten Sörlie

24 Begäran om omfördelning av investeringsmedel 
för ny toalett vid Kärleksudden från Tekniska 
nämnden

KS/2021-0222

25 Initiativärende angående nedsättning av avgift 
för utomhusserveringar

KS/2021-0214

26 Årsredovisning 2020 - Samordningsförbundet 
Väst

KS/2020-0172

27 Anmälningsärenden

Kent Hansson
ordförande

Ulrika Haugland
kommunsekreterare
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Ledamöter Ersättare
Kent Hansson (S), ordförande
Mats Granberg (S), 1:e vice ordförande
Leif Andersson (S)
Rose-Marie Fagerberg (KD)
Marielle Alvdal (FI)
Mattias Gustafsson (SD)
Lars Tysklind (L), 2:e vice ordförande
Marie Edvinsson Kristiansen (M)
Jörgen Molin (M)
Åsa Torstensson (C)
Bengt Bivrin (MP)

Pia Tysklind (S)
Lena Martinsson (S)
Ulf Gustafsson (S)
Lars Åke Karlgren (V)
Anders Ekström (KD)
Fredrik Eriksson (SD)
Kerstin Karlsson (L)
Ola Persson (M)
Simone Fischer Cederbratt (M)
Andreas Hansson (C)
Andreas Nikkinen (MP)



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-03-31

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78
Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se
452 80 Strömstad

KS/2020-0600

KSau § 62 Samråd med Tekniska och Miljö- och 
byggnämnden gällande Vattendirektiv - 
åtgärdsplan

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
att delegera till Tekniska nämnden att svara på remissen

att informera Kommunstyrelsen om ärendet vid kommunstyrelsens möte den 14 
april 2021

att samråda med Tekniska nämnden och Miljö- och byggnämnden avseende 
förslag till svar på remissen den 20 april 2021 klockan 11-12.

Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen i Västra Götalands län, som också är Vattenmyndighet i 
Västerhavets vattendistrikt, har tagit fram förslag till förvaltningsplan, 
åtgärdsprogram, miljökvalitetsnormer och en delförvaltningsplan med åtgärder 
mot vattenbrist och torka, inför vattenarbetet 2021–2027. Dessa förslag samråds 
under sex månader, 1 november 2020–30 april 2021. Synpunkter på 
samrådsdokumenten ska ha inkommit till vattenmyndigheten senast den 30 april 
2021.

Samrådet gäller vad förslaget till vattendirektiv innebär för vår kommun.

Beslutet skickas till
TN Diarie
Tekniska nämndens presidium
Miljö- och byggnämndens presidium
Diariet



Från:                                  "O-RB-Vattenvård" <vattenvard.vastragotaland@lansstyrelsen.se>
Skickat:                             Sat, 31 Oct 2020 15:18:15 +0100
Till:                                     
Ämne:                               Vattenmyndighetens samråd kring förvaltningsplan, åtgärdsprogram och 
miljökvalitetsnormer
Bilagor:                             Missiv 2020-Västerhavets vattendistrikt .pdf

Till kommuner som berörs av Västerhavets vattendistrikt. Observera att en kommun kan ingå i flera 
vattendistrikt och därmed få utskick från flera vattenmyndigheter.
 
Den 1 november 2020 – 30 april 2021 genomför Vattenmyndigheten för Västerhavets vattendistrikt 
samråd om hur sjöar, vattendrag, grundvatten och kustnära vatten ska förvaltas de kommande åren. 
 
Följande handlingar ingår i samrådet:

 Förslag till förvaltningsplan (inklusive bilagor)
 Förslag till åtgärdsprogram (inklusive bilaga)
 Förslag till föreskrift med miljökvalitetsnormer
 Förslag till delförvaltningsplan med åtgärder mot vattenbrist och torka

Till åtgärdsprogrammet hör också en miljökonsekvensbeskrivning (MKB).
 
Samrådshandlingarna finns att ladda ner från vattenmyndigheternas webbplats från och med den 1 
november: www.vattenmyndigheterna.se/samrad.
 
Brevet har skickats till er kommuns officiella epostbrevlåda. Det behöver skickas vidare till flera olika 
funktioner hos er kommun, främst till VA-huvudmannen samt till dem som ansvarar för fysisk planering, 
naturvård och tillsyn enligt miljöbalken. Vi önskar ett samlat svar från er kommun om det är möjligt.
 
Vattenmyndigheten behöver era synpunkter senast den 30 april 2021. Vi ser helst att ni använder det 
webbformulär som har tagits fram för att svara på samrådet. Det underlättar vår sammanställning och 
gör att vi enklare kan väga samman synpunkterna. Det finns möjlighet att lämna synpunkter på alla delar 
av materialet, men det är inte nödvändigt att svara på alla frågor. Välj ut de delar som du eller din 
organisation känner er berörda av.  Enkäten finns i Wordformat på webbplatsen, ett tips är att arbeta i 
denna och sedan kopiera in svaren i webbenkäten på aktuellt ställe. 
 
Information om hur ni lämnar synpunkter, webbformulär och adresser hittar ni på webbplatsen: 
www.vattenmyndigheterna.se/samrad.
 
Notera också att Vattenmyndigheten samråder särskilt om miljökvalitetsnormer för vattenförekomster 
som påverkas av vattenkraft. Detta samråd påbörjas 1 mars 2021 och avslutas 30 april 2021. I detta 
samråd gäller det påverkan från den vattenkraft som omprövas 2022–2024, enligt den nationella planen 
för miljöanpassning av vattenkraften, NAP.
 
Era synpunkter är viktiga för att de kommande årens vattenförvaltning ska baseras på ett genomarbetat 
och väl förankrat underlag.
 
Tillsammans värnar vi vattnets värden!
 

http://www.vattenmyndigheterna.se/samrad
http://www.vattenmyndigheterna.se/samrad


--------------------------------------------------------------------
Vattenmyndigheten Västerhavet
Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40  Göteborg
 
010-224 40 00
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland
 
Så hanterar vi dina personuppgifter 
 

http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland
https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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Samråd inom vattenförvaltning i Västerhavets 

vattendistrikt  
 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län, som också är Vattenmyndighet i Västerhavets 

vattendistrikt, har tagit fram förslag till förvaltningsplan, åtgärdsprogram, 

miljökvalitetsnormer och en delförvaltningsplan med åtgärder mot vattenbrist och torka, inför 

vattenarbetet 2021–2027. Dessa förslag samråds under sex månader, 1 november 2020–30 april 

2021. Synpunkter på samrådsdokumenten ska ha inkommit till vattenmyndigheten senast 

den 30 april 2021. 

Alla länder i Europeiska unionen arbetar sedan år 2000 med en gemensam vattenpolitik, som 

styrs av det så kallade vattendirektivet. Syftet med direktivet är att skydda och förbättra 

vattenkvaliteten i vattendrag, sjöar, grundvatten och kustnära havsområden. En viktig del i 

arbetet är att alla berörda, såväl myndigheter som organisationer, företag och privatpersoner, 

ska kunna vara delaktiga. Samrådet syftar till att samla in synpunkter från olika aktörer så att 

beslut kan fattas utifrån ett så brett underlag som möjligt. Med väl underbyggda och 

förankrade beslut har vi bättre förutsättningar att bevara och förbättra Sveriges vatten. 

Samrådet kungörs i dagstidningar inom vattendistriktet sista veckan i oktober 2020. 

Samrådshandlingarna finns på vattenmyndigheternas webbplats: 

www.vattenmyndigheterna.se/samrad. Handlingarna finns även tillgängliga hos samtliga 

kommuner och länsstyrelser inom distriktet.  

Under samrådsperioden genomförs andra samråd som berör Vattenmyndighetens arbete. 

Havs- och vattenmyndigheten samråder om förslag till åtgärdsprogram enligt 

havsmiljöförordningen med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning (se information på 

www.havochvatten.se/remiss-åph2020) 

I slutet av detta missiv finns en lista över samrådsinstanser som har fått särskild inbjudan att 

delta i samrådet. Men alla som vill får lämna synpunkter! Sist i missivet redovisas också i 

vilka tidningar samrådet har kungjorts. 

Kortare samrådstid för vatten med påverkan från vattenkraft  
För några vattenförekomster kommer samrådet att starta senare och pågå kortare tid, från och 

med 1 mars 2021 till och med 30 april 2021. Denna kortare samrådstid gäller bara de 

vattenförekomster, både kraftigt modifierade (KMV) och naturliga, i avrinningsområden som 

påverkas av vattenkraft och som ska omprövas åren 2022–2024 enligt ”Nationell plan för 

omprövning av vattenkraft”, NAP. Regeringen beslutade om NAP 25 juni 2020 och 

Vattenmyndigheten behöver följa tidsplanen med översyn av vattenkraftens påverkan 

inklusive eventuella KMV-utpekanden och undantag. Normer för dessa vatten kommer att 

vara uppdaterade och ingå i samrådet från den 1 mars 2021. En separat kungörelse gällande 

samrådstiden för dessa vattenförekomster kommer att publiceras i februari 2021. 

För vattenförekomster som påverkas av vattenkraftverk med prövningsår senare än 2024, 

kommer översynen att göras senare och i god tid innan respektive prövningstillfälle. 

http://www.vattenmyndigheterna.se/samrad
http://www.havochvatten.se/remiss-åph2020
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Detta material ingår i samrådet  

Förslag till förvaltningsplan för Västerhavets vattendistrikt 
Förvaltningsplanen beskriver i stora drag hur vattnen i distrikten mår, hur de övervakas och 

förvaltas. Den blickar också framåt och pekar ut riktningen för förvaltningen av vattenmiljön i 

distriktet på både kort och lång sikt. Förvaltningsplanen för 2021–2027 är indelad i tio kapitel 

plus ett antal bilagor. Tillsammans med miljökvalitetsnormerna och åtgärdsprogrammet är 

förvaltningsplanen vattenmyndigheternas viktigaste verktyg för att kunna genomföra 

vattendirektivet i Västerhavets vattendistrikt. 

Förslag till miljökvalitetsnormer för Västerhavets vattendistrikt 
Miljökvalitetsnormer säger vilken kvalitet ett vatten ska ha vid en viss tidpunkt och är målet 

för förbättringsåtgärderna i åtgärdsprogrammet. Vattnets kvalitet bedöms efter många 

faktorer, både ekologiska och kemiska. Normalt sett ska en vattenförekomst nå minst ”god 

status”. Ibland finns det dock anledning att göra undantag och tillåta att vattnet inte behöver 

nå upp till god status, eller att god status ska nås vid en senare tidpunkt. Vattendelegationen i 

vattendistriktet beslutar om miljökvalitetsnormerna som publiceras på webbplatsen 

vattenmyndigheterna.se. Kapitel 7 i förvaltningsplanen beskriver mer hur 

miljökvalitetsnormerna fungerar.  

Förslag till åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt 
Åtgärdsprogrammet talar om för myndigheter och kommuner vad de behöver göra för att 

miljökvalitetsnormerna ska kunna följas. Dessa åtgärder är av administrativ art, vilket ofta 

innebär att myndigheter och kommuner i sin tur ställer krav på olika aktörer att vidta fysiska 

åtgärder som förbättrar vattenmiljön. Åtgärdsprogrammet beskriver även de 

samhällsekonomiska konsekvenserna av åtgärderna liksom de förväntade konsekvenserna för 

miljön. 

Förslag till delförvaltningsplan med åtgärder mot vattenbrist och torka 
Delförvaltningsplanen innehåller en beskrivning av de tilltagande problemen med vattenbrist. 

Vad är det som orsakar vattenbrist och vilka effekter ger det i samhället? Planen beskriver vad 

som sker för att åtgärda och förebygga problemen, inte minst inom vattenförvaltningsarbetet. 

Den innehåller också förslag till ytterligare åtgärder, utöver de som finns i distriktets 

åtgärdsprogram för vatten. Dokumentet ger också en internationell utblick och en bild av hur 

ett framtida klimat kan påverka vattenbristen.  

Miljökonsekvensbeskrivning 
Miljökonsekvensbeskrivningen till Åtgärdsprogram 2021–2027 identifierar och beskriver den 

betydande miljöpåverkan som det kan medföra att genomföra åtgärdsprogrammet. 

Miljökonsekvensbeskrivningen kommer inte att revideras efter samrådet. Synpunkter som 

gäller miljökonsekvenserna kommer istället att beaktas vid beslut om att fastställa 

åtgärdsprogram, förvaltningsplan och miljökvalitetsnormer. 
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Underlagsmaterial till samrådet 
I Vatteninformationssystem Sverige (VISS) kan du hitta mycket av det underlag som 

Vattenmyndigheten har använt för att ta fram samrådshandlingarna. Underlaget utvecklas 

och förbättras kontinuerligt.  

Samrådsmöten 
Vattenmyndigheten planerar att anordna samrådsmöten. På www.vattenmyndigheterna.se 

finns mer information. På grund av pandemisituationen som råder när detta skrivs så kan 

Vattenmyndigheterna välja att genomföra samrådsmöten digitalt.  

Lämna synpunkter digitalt 
Nu är det dags att tycka till om de kommande sex årens vattenförvaltning. 

Vattenmyndigheten kommer sedan att sammanställa alla inkomna synpunkter och bedöma 

vilka eventuella förändringar som behöver göras. Exempelvis kan det vara någon fråga vi 

behöver arbeta mer med, eller om något behöver förtydligas. Vattendelegationen inom 

respektive distrikt kommer sedan att besluta om Förvaltningsplan, Åtgärdsprogram och 

miljökvalitetsnormer för vattenarbetet 2021–2027.  

Dina synpunkter ska ha inkommit till Vattenmyndigheten senast 30 april 2021. Information 

om hur du lämnar synpunkter hittar du på www.vattenmyndigheterna.se/samrad. Följ 

instruktionerna på hemsidan. Du kan tycka till om hela eller delar av samrådet.  

Har du inte tillgång till internet går det bra att skicka in dina handlingar med vanlig post. Det 

är viktigt att du anger diarienumret så att vi vet att ditt svar gäller just vårt vattendistrikt. Vi 

uppskattar om dina synpunkter kan följa samrådsdokumentets disposition. Adressen är: 

Länsstyrelsen Västra Götaland 

Samrådssvar dnr 537-47542-2020 

Att: Vattenmyndigheten i Västerhavet 

403 40 Göteborg 

 

Tillsammans värnar vi vattnets värden! 

 

 

Anders Danielsson 

Landshövding i Västra Götalands län 

Ordförande i vattendelegationen för Västerhavets vattendistrikt  

http://www.vattenmyndigheterna.se/
file://///lansstyrelsen.se/gem/Vattenmyndigheten/KS/Samråd%20PLÅT%201%20nov%20_%2030%20april/Utskick/www.vattenmyndigheterna.se/samrad


 

5 

Sändlista 

Regeringskansliet 
Finansdepartementet  

Miljödepartementet 

Näringsdepartementet 

Domstolar 
Högsta domstolen 

Högsta förvaltningsdomstolen 

Mark- och miljööverdomstolen vid Svea Hovrätt 

Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt, Växjö ringsrätt och Östersunds tingsrätt 

Centrala myndigheter  
Bergsstaten  

Boverket 

Energimyndigheten 

Folkhälsomyndigheten 

Försvarsinspektören för hälsa och miljö 

Försvarsmakten, Högkvarteret 

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) 

Jordbruksverket 

Kammarkollegiet 

Kemikalieinspektionen 

Kustbevakningen 

Lantmäteriet 

Livsmedelsverket 

Läkemedelsverket 

Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap (MSB) 

Naturvårdsverket 

Naturhistoriska riksmuseet 

Riksantikvarieämbetet 

Sametinget 

Sjöfartsverket 

Skogsstyrelsen 

Socialstyrelsen 

Statens geotekniska institut 

Svenska Kraftnät 

Sveriges geologiska undersökning (SGU) 

Sveriges meteorologiska och hydrologiska 

institut (SMHI) 

Tillväxtverket 

Trafikverket 

Transportstyrelsen

Länsstyrelser 
Länsstyrelsen i Dalarnas län 

Länsstyrelsen Hallands län 

Länsstyrelsen i Jämtlands län 

Länsstyrelsen i Jönköpings län 

Länsstyrelsen i Kronobergs län 

Länsstyrelsen i Skåne län 

Länsstyrelsen i Värmlands län 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län 

Länsstyrelsen i Örebro län 

Kommuner

Ale kommun 

Alingsås kommun 

Alvesta kommun 

Arvika kommun 

Bengtsfors kommun 

Bjuv kommun 

Bollebygds kommun  

Borås Stad 

Båstad kommun 

Dals-Eds kommun 

Degerfors kommun 

Eda kommun 

Eslöv kommun 

Essunga kommun 

Falkenberg kommun 

Falköpings kommun 

Filipstads kommun 

Forshaga kommun 

Färgelanda kommun 

Gislaved kommun 

Gnosjö kommun 
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Grums kommun 

Grästorps kommun 

Gullspångs kommun 

Göteborgs Stad 

Götene kommun 

Habo kommun 

Hagfors kommun 

Halmstad kommun 

Hammarö kommun 

Helsingborg Stad 

Herrljunga kommun 

Hjo kommun 

Hylte kommun 

Hällefors kommun 

Härryda kommun 

Hässleholm kommun 

Höganäs kommun 

Högsby kommun 

Hörby kommun 

Höör kommun 

Jönköping kommun 

Karlsborgs kommun 

Karlskoga kommun 

Karlstad kommun 

Kil kommun 

Klippans kommun 

Kristianstad kommun 

Kristinehamns kommun 

Kungsbacka kommun 

Kungälvs kommun 

Laholm kommun 

Laxå kommun 

Lekebergs kommun 

Lerums kommun 

Lidköpings kommun 

Lilla Edets kommun 

Ljungby kommun 

Ludvika kommun 

Lysekils kommun 

Malung-Sälens kommun 

Mariestads kommun 

Markaryd kommun 

Marks kommun 

Melleruds kommun 

Mullsjö kommun 

Munkedals kommun 

Munkfors kommun 

Mölndals Stad 

Nora kommun 

Nässjö kommun 

Orust kommun  

Partille kommun 

Perstorp kommun 

Skara kommun 

Skövde kommun 

Sotenäs kommun 

Stenungsund kommun 

Storfors kommun 

Strömstads kommun 

Sunne kommun 

Svalövs kommun 

Svenljunga kommun 

Säffle kommun 

Tanums kommun 

Tibro kommun 

Tidaholms kommun 

Tjörns kommun 

Torsby kommun 

Tranemo kommun 

Trollhättans Stad 

Töreboda kommun 

Uddevalla kommun 

Ulricehamns kommun 

Vaggeryd kommun 

Vansbro kommun 

Vara kommun 

Varberg kommun 

Vårgårda kommun 

Vänersborgs kommun 

Värnamo kommun 

Växjö kommun 

Åmåls kommun 

Årjängs kommun 

Åstorp kommun 

Älmhult kommun 

Ängelholm kommun 

Öckerö kommun 

Örebro kommun 

Örkelljunga kommun 

Vattenråd

Alsterälvens Vattenråd 

By- och borgviksälvens Vattenråd 

Bäveåns Vattenråd 

Dalbergså/Holmsåns Vattenråd 

Dalslands kanals Vattenråd och Upperudsälven 

Enningdalsälven 

Fylleåns Vattenråd 

Genevadsåns Vattenråd 

Gullmarns Vattenråd 

Gullspångsälvens VR/VVF 

Göta Älvs Vattenråd 

Himleåns Vattenråd 

Kattegatts kust Vattenråd 

Klarälvens Vattenråd 

Kungsbackaåns VVF/VR 

Lagans Vattenråd 

Lygnerns Vattenråd 

Mölndalsåns Vattenråd 

Nissans Vattenråd 

Norsälvens Vattenråd 

Ringsjöns Vattenråd 

Rönneåns Vattenråd 

Skintans vattenråd 

Stensåns Vattenråd 

Strömsåns Vattenråd 

Suseåns Vattenråd 

Säveåns Vattenråd 

Tidans VVF/VR 

Vattenrådet för Bohuskusten 

Vattenrådssamverkan Väst 
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Vegeåns Vattenråd 

Viskans Vattenråd 

Vänerns sydöstra tillflödens Vattenråd 

Vänerns VVF/VR 

Ätrans Vattenråd 

TURs Vattenråd 

Tidningar där samrådet har kungjorts 
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Förord 

[Här kommer det att finnas ett förord i den slutliga versionen som gäller 2021–2027.] 
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1 Inledning 
Vattendirektivet (2000/60/EG) infördes för att långsiktigt säkra en hållbar vattenförvaltning 

inom EU. I Sverige har vattenmyndigheterna ett utpekat ansvar för att tillgodose att 

vattendistriktens sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten förvaltas på ett hållbart sätt. I 

detta förslag till förvaltningsplan redogör Vattenmyndigheten för hur distriktets vatten 

behöver förvaltas under den kommande sexårsperioden för att åstadkomma detta. 

I förslaget till förvaltningsplan redovisas tillståndet i yt- och grundvattenförekomster i 

distriktet enligt den kartläggning och analys som Vattenmyndigheten har genomfört under de 

senaste åren. Dessutom redovisas de betydande påverkanstryck från mänsklig verksamhet 

som finns och vilka miljöproblem de orsakar. Utifrån dessa bedömningar föreslår 

Vattenmyndigheten mål för arbetet med att åtgärda denna påverkan, i form av 

miljökvalitetsnormer för distriktets samtliga vattenförekomster. För att se till att 

miljökvalitetsnormerna följs behöver myndigheter och kommuner sedan genomföra de 

åtgärder som framgår av Vattenmyndighetens förslag till Åtgärdsprogram 2021–2027. 

Förslaget till åtgärdsprogram sammanfattas i denna förvaltningsplan. I den avslutande delen 

av förslaget till förvaltningsplan redovisas den övergripande, samlade bedömningen av vad 

som behöver göras nationellt och i distriktet för att se till att vi på lång sikt kan förvalta våra 

vatten på ett hållbart sätt. 

Vattenmyndigheten har också samtidigt med detta förslag till förvaltningsplan beslutat om ett 

förslag till delförvaltningsplan med åtgärder för att motverka vattenbrist och torka i distriktet 

1.1 Allas vatten 
Vårt vatten är livsviktigt. 

Rent vatten är inte bara en miljöfråga utan en samhällsfråga – kanske den största. Vatten kan 

oftast inte ersättas av något annat. Det handlar om mer än att bara kunna bada i ett friskt 

vatten. Utan rent vatten stannar både industrin och matproduktionen. Problem som torka och 

översvämning är inte längre något som bara händer ”någon annanstans”. På många platser 

har det blivit en del av vardagen. 

Det är därför som EU gemensamt beslutat om(vattendirektivet ) och det är därför 

vattenmyndigheterna har skrivit det du nu läser. 

Vattendirektivet inleds med att slå fast att: 

”Vatten är ingen vara vilken som helst utan ett arv som måste skyddas, försvaras och behandlas 

som ett sådant.” 

Att vårda vattnet är också lönsamt för samhället. Åtgärder för att skapa rent vatten ger ofta 

mer tillbaka än vad det kostar. På samma sätt är det oftast billigare att förebygga än att rätta 

till miljöproblem i efterhand. 

Hänsyn till vatten behöver därför genomsyra all samhällsutveckling. 

Därför finns Vattenmyndigheten 
EU har gemensamt tagit fram vattendirektivet för att alla medlemsländer ska förvalta vattnet 

lika. Vi ska ta hand om våra vattenresurser så att också kommande generationer ska få 

tillgång till vatten av bra kvalitet i tillräcklig mängd. Arbetet ska bedrivas cykliskt i perioder 
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om sex år. Ett direktiv gäller dock inte direkt i medlemsländerna utan ska implementeras 

genom ändringar i nationell lagstiftning som tydligt avspeglar direktivets syfte och ändamål. I 

Sverige är det 5 kap. miljöbalken,(vattenförvaltningsförordningen)(2004:660) och förordning 

om vattendelegationer (2017:872) som står för det huvudsakliga svenska införlivandet av 

vattendirektivet. 

Utgångspunkten i det svenska regelverket är att Sverige är indelat i fem olika vattendistrikt 

och att fem länsstyrelser ska vara vattenmyndigheter, med uppdrag att förvalta vattnet i 

varsitt distrikt.   

Dessa vattenmyndigheter finns i:  

• Norrbottens län – Bottenvikens vattendistrikt,  

• Västernorrlands län – Bottenhavets vattendistrikt,  

• Västmanlands län – Norra Östersjöns vattendistrikt,  

• Kalmar län – Södra Östersjöns vattendistrikt och  

• Västra Götalands län – Västerhavets vattendistrikt.  

De fem vattenmyndigheterna har av Sveriges regering fått i uppdrag att se till att den svenska 

vattenlagstiftningen, byggd på EU:s vattendirektiv, genomförs. Uppdraget att vara 

vattenmyndighet innefattar bland annat kartläggning och analys av vattnet och att lämna 

förslag till miljökvalitetsnormer och åtgärder för att nå målet god vattenstatus för alla Sveriges 

vattenförekomster. Vattenmyndigheterna har ansvaret för att förvalta vattnet i varsitt distrikt. 

Detta innebär inte att vattenmyndigheterna är ensamt ansvariga för att vattnet når 

miljökvalitetsnormerna, tvärtom. Det är nödvändigt att alla aktörer tar sitt ansvar, andra 

myndigheter och kommuner såväl som övriga, som till exempel privata företag och 

verksamhetsutövare. Åtgärdsprogrammet lägger bindande åtgärder på andra myndigheter, 

som alltså har skyldighet att genomföra åtgärderna. 

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) är vägledande myndighet för ytvattenarbetet och 

Sveriges geologiska undersökning (SGU) har samma roll för grundvatten. Det innebär att 

dessa två myndigheter även kan utfärda föreskrifter. Exempelvis beskrivs den publikation du 

just nu läser i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HVMFS 2015:34) 

om förvaltningsplaner och åtgärdsprogram för ytvatten enligt vattenförvaltningsförordningen 

(2004:660). Vattendirektivet utgår från vattnets rörelse genom landskapet, via 

avrinningsområden, och följer därmed inte de vanliga administrativa gränserna, som 

kommun-, läns- och nationsgränser. Europa är därför indelat i ett hundratal vattendistrikt, 

varav fem alltså finns i Sverige.  

Därutöver har Sverige också ett par internationella avrinningsområden. Vi har gemensamma 

vatten med sex norska vattendistrikt och ett finskt.  

Allas ansvar 
Alla som läser detta har en del i ansvaret att förbättra vatten med problem och att förhindra 

att vattnet försämras. Det är därför vi vill veta vad du tycker om det som står här. Under sex 

månader samråder därför vattenmyndigheterna om förslag till Förvaltningsplan, 

Miljökvalitetsnormer och Åtgärdsprogram för perioden 2021–2027. Det som beskrivs här är 

alltså inriktningen för de kommande sex årens vattenförvaltning. 

Det går att se på vatten från många olika håll.  
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Kanske är du engagerad i att planera en ny stadsdel, en ny badplats eller en ny våtmark. 

Kanske funderar du på hur ett stycke förorenad mark ska saneras eller ska besluta om att en 

ny industri ska byggas.  

För att det ska bli bra från början har vattendelegationerna tagit fram bestämmelser för hur 

mycket påverkan ett vatten kan tåla, så att du ska vara trygg i att säga ja till exempelvis en 

exploatering. Eller nej.  

De här reglerna, miljökvalitetsnormer, kan sägas vara vattnets budget. Genom att följa dem 

garanterar du att det som sagts blir gjort. Att vi följer planen. Och att vattnet inte blir sämre.  

På samma sätt som din hushållsbudget kan vattnets budget inte överskridas hur som helst.  

Vem beslutar om vad 
Politikens inriktning styr vattenförvaltningsarbetet. Vattenmyndigheterna har uppdraget att 

samordna arbetet med vattenförvaltning i varsitt distrikt. Beslutsmandat finns hos respektive 

vattendelegation.  

I förordning om vattendelegationer (2017:872) slås fast hur arbetet ska organiseras:  

• Det ska finnas en vattendelegation kopplad till varje vattenmyndighet. 

• På de fem vattenmyndigheterna finns också ett kansli. 

• På alla länsstyrelser ska det dessutom finnas ett beredningssekretariat som, per län, 

tar fram underlag för miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram. 

Vattendelegationerna 
Varje vattendistrikt har alltså en beslutande vattendelegation. Vattendelegationen består av 

ledamöter som är utsedda av regeringen för en mandatperiod på tre år. De får vara högst elva 

till antalet, och regeringen har valt att utse elva delegater i alla vattendistrikt. Ledamöterna är 

sakkunniga inom olika områden och har personliga mandat, de representerar alltså inte den 

organisation de är anställda av. Ordförande för vattendelegationerna är landshövdingarna i 

de län som är vattenmyndighet. 

Utöver att besluta om förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram, bestämmer 

även delegationen om samråd, beslutsunderlag, rapporter med mera. 

Det är vattenmyndigheternas kanslier, stödda av beredningssekretariaten, som föreslår vilka 

förvaltningsplaner, miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram som ska gälla, men 

vattendelegationerna beslutar. Alla beslut följer de lagar och vägledningar som finns för 

svensk vattenförvaltning, så att Sverige följer EU:s vattendirektiv.  

Vattenmyndigheternas kanslier 
Vattendelegationen får överlåta åt den länsstyrelse som är vattenmyndighet i distriktet att 

utarbeta förslag till miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram, förvaltningsplaner och 

miljöövervakningsprogram. Överlåtelse kan även ske av det löpande arbetet, som att följa upp 

åtgärdsprogram och ta fram program för miljöövervakning, ansvara för samordningen inom 

delområden i vattenförvaltningsarbetet och fatta beslut i frågor om förvaltningen av 

kvaliteten på vattenmiljön i övrigt. Därför finns ett kansli med tjänstemän i alla de fem 

länsstyrelser som är vattenmyndigheter. Varje kansli leds av en vattenvårdsdirektör. 
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Beredningssekretariaten 
En viktig pusselbit i den svenska vattenförvaltningen är länsstyrelsernas så kallade 

beredningssekretariat. De finns på varje länsstyrelse. Beredningssekretariaten tar fram 

kunskapsunderlag, men gör också, tillsammans med vattenmyndigheterna, de analyser och 

bedömningar som sedan ligger till grund för miljökvalitetsnormerna för vatten. 

Bedömningarna och normerna redovisas i databasen Vatteninformationssystem Sverige 

(VISS). I VISS finns också en hel del annan information. (Läs mer i kapitel 9 Delaktighet är en 

nyckel.) 

Vattenförvaltning i Sverige 
Vattenförvaltning är ett arbete som pågår hela tiden, men underlag och beslut revideras vart 

sjätte år, i enlighet med direktivets modell med förvaltningscykler. I varje sexårsperiod 

upprepas momenten:  

• analys av påverkan 

• bedömning av status 

• bedömning av risk för försämring av status 

• övervakning 

• bedömning av ekonomiska förutsättningar och konsekvenser  

I slutet av varje sexårsperiod beslutar vattendelegationen om förvaltningsplan, 

miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram för kommande period. Vattendelegationerna 

beslutar med andra ord om kvalitetskrav och de åtgärder som myndigheter och kommuner 

behöver göra för att nå dessa krav. Myndigheter och kommuner har sedan ansvar för att 

tillräckligt mycket och rätt fysiska åtgärder kommer tillstånd inom sina respektive 

ansvarområden.  

För att få till genomtänkta åtgärder och få förankring och förståelse hos andra aktörer behövs 

samverkan. Vi samverkar därför lokalt, regionalt, nationellt och internationellt med både 

privata och offentliga aktörer. Centrala myndigheter har ofta uppdrag och ansvar för en viss 

sektor eller ett visst miljömål. Som exempel har Naturvårdsverket ansvar för avloppsfrågor 

och Jordbruksverket hanterar jordbruket. Avlopp och jordbruk bidrar båda till övergödning i 

sjöar, vattendrag och kustvatten. Vattenmyndigheterna för dialog med båda dessa 

myndigheter samt en rad andra aktörer för att se till att arbetet mot övergödning hänger ihop 

och är tillräckligt, samt att de olika aktörerna har kännedom om varandras arbete. 
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Vattenförvaltning sker på många nivåer 

 

Figur 1 Aktörer och roller inom vattenförvaltningen 

Vi nyttjar alla samma vatten. Vattenförvaltning handlar därför om att ta fram bästa möjliga 

beslutsunderlag för att aktörer ska kunna genomföra rätt åtgärder på rätt plats. När det är 

möjligt föreslås även åtgärder som är kostnadseffektiva. Underlagen tas fram i ett 

avrinningsområdesperspektiv och med en helhetssyn på samhällets och ekosystemens 

långsiktiga nytta.  

Alla aktörer behöver bidra 
Genom samverkan med andra aktörer – lokalt, regionalt och nationellt – är tanken att 

vattenförvaltningsarbetet ska leda till åtgärder för bättre vatten, så att miljökvalitetsnormerna 

kan följas. Det är dock viktigt att påpeka att uppnåendet av miljökvalitetsnormerna kräver att 

alla aktörer genomför sina åligganden. Vattenmyndigheterna har inga finansiella medel att 

dela ut till åtgärdsmyndigheterna för att stimulera genomförandet. Det finns inte heller några 
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sanktioner för de åtgärdsmyndigheter som inte utför sitt uppdrag. Vattenförvaltningsarbetet 

är därför beroende av att alla bidrar. Om alla utför sina åtgärder så ska åtgärderna både hänga 

ihop och räcka till. Detta är vattenmyndigheternas uppdrag att se till.  

En viktig hörnsten i arbetet är att säkerställa lokal förankring och att beslut fattas så nära de 

som berörs som möjligt. Därför finns vattenråd och andra vattenorganisationer som samlar 

lokala intressenter kring vatten. 

Kommuner, länsstyrelser och centrala myndigheter rapporterar också varje år tillbaka till 

vattenmyndigheterna hur deras åtgärdsarbete går. Resultaten av återrapporteringen 

utvärderas för att se om de åtgärder som genomförs är tillräckliga eller om ytterligare 

åtgärder behöver tillkomma i nästa åtgärdsprogram. Återrapporteringen används också som 

underlag för Sveriges rapportering till EU. Vattenmyndigheterna stöttar Havs- och 

vattenmyndigheten i arbetet med att rapportera till EU genom att sammanställa underlagen. 

Vattenmyndigheternas tre verktyg 
Som framgått ovan har vattenmyndigheterna tre huvudsakliga verktyg i arbetet med 

förvaltningen av Sveriges vatten: förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer och 

åtgärdsprogram. Dessa tre hänger ihop och revideras inför varje ny sexårsperiod. Deras roll är 

att presentera den samlade kunskapen från alla delar av samhället och klargöra vem som har 

ansvar, så att våra gemensamma insatser gör att vi kan nå en bättre vattenmiljö. 

Förvaltningsplan 
Förvaltningsplanen ger en helhetsbild över tillståndet för respektive vattendistrikts vatten, 

men visar också på vad och vilka som påverkar vattnet och vilka vatten som riskerar att bli 

försämrade. På så vis presenteras här vad olika samhällssektorer har för intressen i och syn på 

vattnen och dess skötsel. Även om det finns olika intressen är vattnet gemensamt och därför 

behandlar förvaltningsplanen vattnet som den gemensamma tillgång det är. 

Miljökvalitetsnormer för vatten 
Miljökvalitetsnormerna utgör ett mål för miljökvaliteten i en specifik vattenförekomst. 

Miljökvalitetsnormer är juridiskt bindande och finns i flera olika former, där 

miljökvalitetsnormer för yt- och grundvatten är en. Statliga myndigheter och kommuner är 

ansvariga för att normerna följs. Miljökvalitetsnormer infördes i och med tillkomsten av 

miljöbalken år 1999 och syftar till att bestämma den lägsta godtagbara miljökvaliteten eller det 

önskade miljötillståndet på en specifik plats och inom en viss angiven tid. Enligt 

vattendirektivet får som huvudregel heller ingen försämring av vattenkvaliteten ske. 

Åtgärdsprogram 
Det tredje verktyget, åtgärdsprogrammet, beskriver de åtgärder som behöver göras så att 

vattnet ska må så bra som möjligt, alltså hur miljökvalitetsnormerna ska följas.  

Åtgärdsprogrammet riktar sig till myndigheter och kommuner som har till uppgift att se till 

att miljökvalitetsnormerna följs genom olika administrativa åtgärder, som till exempel tillsyn 

och prövning eller genom olika vägledningsinsatser. De administrativa åtgärderna i 

åtgärdsprogrammet är bindande för de myndigheter som pekas ut i åtgärdsprogrammet. 

Vattenmyndigheterna ser till att beskriva åtgärderna i åtgärdsprogrammet så att de är möjliga 

att genomföra och har en tydlig koppling till att följa miljökvalitetsnormerna. Vi fördelar 
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arbetet med att genomföra åtgärderna på Sveriges centrala myndigheter, länsstyrelser och 

kommuner. 

Dessa administrativa åtgärder leder sedan till fysiska åtgärder i naturen. Det kan handla om 

minskade utsläpp, sanering av förorenade områden eller anläggande av våtmarker.  

Eftersom till exempel utsläpp som sker på en plats kan få stora effekter på en helt annan plats 

i takt med att vattnet rinner iväg, så måste åtgärder därför många gånger göras på andra 

platser än där problemet syns och är som störst. 

Förslag på fysiska åtgärder beskrivs inte i åtgärdsprogrammet utan i databasen VISS. Dessa 

åtgärder föreslår vi prioriteras, men det kan ibland vara lämpligt att göra annat så länge 

miljökvalitetsnormerna följs. 

Åtgärdsprogrammet tar, liksom förvaltningsplanen, avstamp i vad olika aktörer i samhället 

behöver göra och visar var åtgärdsbehoven är som störst. 

Åtgärdsprogrammet väver samman åtgärdsbehov med miljökrav, så att alla aktörers åtgärder 

hänger ihop. Här pekas den aktör ut, som har ansvar att ta hänsyn till vatten eller genomföra 

en förändring. Åtgärdsprogrammet ser också till att övriga aktörer som berörs blir 

involverade.  

1.2 Hur arbetar vi för bättre vattenmiljö? 

Avvägningar i miljökvalitetsnormerna 
Till skillnad från många andra bestämmelser i samhället, så utgår miljökvalitetsnormerna från 

miljöns tillstånd. Normen ska avspegla den lägsta godtagbara miljökvaliteten eller det 

önskade miljötillståndet. Miljökvalitetsnormerna anpassas därför till varje unik plats med en 

unik målbild om ett gott miljötillstånd.  

Utgångspunkten är kunskapen om vad människan och naturen tål i ett visst område, till att 

börja med utan hänsyn till ekonomiska eller tekniska förhållanden. Det måste dock vara 

möjligt att uppnå normen både tekniskt och ekonomiskt. Därför ingår ett arbete med att väga 

in samhällsnytta och de praktiska möjligheterna att uppfylla normen. När vi har underlag ser 

vi till att de åtgärder som föreslås är de mest kostnadseffektiva. 

Kortsiktigt kan det tyckas att till exempel målet att öppna upp vandringsvägar för fisk står 

emot vattenkraftsbranschens behov av fallhöjd i vattendragen. Vattenmyndigheterna har 

regeringens uppdrag att göra en långsiktigt hållbar avvägning mellan dessa olika nyttor. Det 

kan därför handla om att identifiera verksamheter som ger så stor samhällsnytta att det är 

viktigare att behålla en verksamhet än att uppnå god miljökvalitet i vattnet. God miljökvalitet 

kan i sådana fall uppnås senare eller så behöver miljökraven på verksamheten sänkas.  

Ibland överstiger till exempel samhällsnyttan av en hamn miljönyttan av en naturlig vik med 

hälsosamma ekosystem. Därför tillåts en större påverkan i denna hamn än vad ekosystemet 

egentligen tål för att ha så kallad god status. Dessa avvägningar mellan samhällsnytta och 

miljönytta följer de kriterier som finns i det formella regelverket och de vägledningar som tas 

fram av våra vägledande myndigheter. Alla rimliga åtgärder för att minska påverkan så långt 

som möjligt ska dock alltid göras. Samtidigt får vattenkvaliteten inte försämras oavsett 

verksamhet. Detta så kallade ”försämringsförbud” gäller alla verksamheter och i alla typer av 

vatten. 
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Förbättringar – gjorda och de som behöver göras 
Den cykliska förvaltningsmodellen innebär att varje moment i vattenförvaltningsarbetet 

upprepas vart sjätte år. Metoden innebär att vi får med den senaste kunskapen och kan 

använda all information som finns tillgänglig. De förändringar som sker i samhället och i 

miljön noteras och beskrivs i förvaltningsplanen för varje sexårsperiod. 

Upprepningen av momenten skapar stabila spelregler för alla inblandade aktörer och därmed 

även rättssäkerhet. Samtidigt garanterar den cykliska förvaltningsmodellen att ständiga och 

stegvisa förbättringar sker mot en långsiktigt hållbar vattenförvaltning. 

Underlagen som använts för kartläggningen och statusklassificeringen har aldrig varit så bra 

som nu.  

Det finns dock en inneboende motsättning mellan stabila förutsättningar och ständiga 

förbättringar av metoder för att kartlägga och analysera i syfte att få ett bättre underlag. För 

att exempelvis kunna jämföra status för en vattenförekomst mellan olika perioder skulle 

riktlinjerna för hur statusklassningen går till behöva vara statiska över tid. Med ökad och 

förbättrad kunskap om kartläggnings- och analysmetoder får vi dock träffsäkrare 

statusklassningar, och detta är en del av poängen med det cykliska arbetssättet. Samtidigt blir 

det då svårt att göra jämförelser utan att gå in på enskilda parametrar. Detta är ett 

pedagogiskt problem som uppmärksammats på regeringsnivå. Den inneboende 

motsättningen mellan jämförbarhet och utveckling är dock svår att komma ifrån i ett arbete 

som ständigt utvecklas och förbättras.   

Vi har använt den data och de underlag som Sverige har för att göra så bra bedömningar som 

möjligt. Däremot är hur åtgärderna ska finansieras en ständigt återkommande fråga och en 

grundläggande förutsättning för att Sveriges vattenförvaltningsarbete ska ge effekt. Ett 

dilemma är även att effekterna av åtgärder i vatten ofta kommer långt senare, ibland många 

år efter att åtgärden utfördes. Det kan därför vara en utmaning, inte minst politiskt, att 

motivera stora investeringar nu, som ger tydlig utdelning först långt in i framtiden. I våra 

beräkningar tar vi därför hänsyn till kostnadseffektivitet, både i tid och i rum. I och med detta 

har vi i det arbete som ligger till grund för denna förvaltningsplan, på så sätt förbättrat våra 

analyser av vilka åtgärder som ger mest effekt till minst kostnad. 

Trots stegvisa framsteg i vattenförvaltningsarbetet och anpassningar som gjorts till ny 

information och ny kunskap är det fortfarande flera saker som kan och behöver förbättras 

ytterligare. En mer precis och förbättrad miljöövervakning av vatten i Sverige är en sådan sak. 

Ett steg på vägen är projektet Full koll på våra vatten, ett samarbete mellan Havs- och 

vattenmyndigheten, länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Sveriges geologiska undersökning 

och vattenmyndigheterna som bedrivs för att förbättra övervakningen i grund- och ytvatten. 

(Läs mer i kapitel 4 Miljöövervakning.) 

I förvaltningsplanen skiljer vi på åtgärdsplats och effektplats; en åtgärd som görs på en plats 

kan ge effekter på en helt annan plats nedströms. Det innebär också att vi kan behöva föreslå 

åtgärder på andra platser än där problemet syns. Att åtgärder placeras långt ifrån 

effektplatsen ställer stora krav på samverkan mellan olika aktörer. Vi bedömer att denna 

lokala samverkan utifrån vattnets flöden ytterligare behöver stärkas under perioden 2021–

2027. Till exempel kan det innebära att kommunerna samverkar mer i sin planering av mark- 

och vattenanvändningen och att vattenråden blir ännu viktigare i kommande åtgärdsarbete. 

Regionplaner kan vara ett bra redskap som underlättar samordningen mellan kommuner. I 

dagsläget har endast Region Stockholm och Region Skåne sådana uppdrag. 
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Underlag för att bedöma hur ett förändrat klimat påverkar vattnet har tyvärr fortfarande inte 

samma standard som våra andra bedömningar. Det behövs fler verktyg för att se effekter av 

klimatförändringar och behov av klimatanpassning på en finskalig geografisk nivå. 

Informationen och kunskapsnivån utvecklas dock ständigt och vi hoppas därför att våra 

bedömningar av klimatförändringens påverkan kommer att förbättras under åren 2021–2027. 

Samordningen med översvämningsdirektivets riskbedömningar är ett exempel på hur vårt 

arbete kommer att kunna förbättras. 
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2 Beskrivning Västerhavets vattendistrikt 
Västerhavets vattendistrikt är Sveriges västligaste och omfattar hela Värmlands, Hallands och 

Västra Götalands. Även delar av Skånes, Kronobergs, Örebro, Jönköpings, Dalarnas och 

Jämtlands län ingår i distriktet. Dessutom omfattas delar av Glomma och Trysilälven i Norge. 

Västerhavets vattendistrikt sträcker sig från Kullen i söder till Klarälvens källflöden i norr, 

från Skagerraks kust i väster till Tivedens skogar i öst. I distriktet finns allt från unika marina 

miljöer längs med kusten, till ensligt belägna skogssjöar i Dalsland och Värmland. Här finns 

många vattendrag och Sveriges största flod, Göta älv. I Värmlands älvdalar och längs med 

Hallands rullstensåsar finns stora grundvattentillgångar. 

Distriktet omfattar 832 sjöar, 1 909 vattendrag, 111 kustvatten och 596 grundvatten som är 

utpekade som vattenförekomster. Vattenmyndigheten arbetar för att alla vattenmiljöer ska nå 

en god vattenkvalitet och för att säkra vattentillgången för alla tänkbara behov. 

2.1 Geografi och befolkning 
26 procent av Sveriges befolkning bor i Västerhavets vattendistrikt (se Fel! Hittar inte 

referenskälla.) och befolkningen växer stadigt. Befolkningen i distriktet flyttas i viss mån 

under sommaren, då kustbandet får en starkt ökad befolkning, vilket har konsekvenser för 

vattenanvändningen. 

Göteborg är den största staden i distriktet och är Sveriges andra folkrikaste kommun. Bland 

övriga större städer i distriktet kan nämnas Borås, Halmstad, Karlstad Kungsbacka, Mölndal 

och Varberg. Befolkningstätheten i distriktet varierar stort mellan som lägst 2,8 invånare per 

km2 Torsby kommun i Värmland till 1 293 invånare per km2 i Göteborgs kommun. 

Nästan 60 procent av distriktet präglas av stora barrskogsområden som utgör grunden för en 

stor del av industriproduktionen av trävaror, papper och pappersmassa. Jordbruksmarken 

täcker ca 15 procent och bebyggelse täcker endast tre procent av distriktets yta. Drygt 14 

procent av distriktet utgörs av vatten, där våtmarker inte ingår med sina fyra procent av 

distriktets totala yta. 

Markanvändningen i Västerhavet och de övriga distrikten. 

 

Diagram 1 Markanvändning i de fem vattendistrikten. Under punkten övrig mark ingår: täkter och 

gruvområden, golfbanor och skidpistar samt berg i dagen och övrig mark. Källa: (SCB, 2019) 
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Vattendistriktets avgränsning och större avrinningsområden  

Karta 1 Huvudavrinningsområden i Västerhavets vattendistrikt. 
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Markanvändning i distriktet  

Karta 2 Markanvändning i Västerhavets vattendistrikts (uttag ur VISS 2020-09-18). 
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Befolkning i Västerhavets vattendistrikt.  

Befolkning Antal Procent 

Total befolkning 2 653 519 26 % 

- andel i tätort 2 228 956 84 % 

- andel utanför tätort 424 563 16 % 

Tabell 1 Befolkning i Västerhavets vattendistrikt 

 

2.2 Vattenförekomster i Västerhavets vattendistrikt 
För att kunna beskriva vattenmiljöernas tillstånd och definiera ändamålsenliga 

miljökvalitetsnormer behöver alla vatten delas in i enheter som är så likartade som möjligt när 

det gäller typ, status och påverkanstryck. Enheterna kallas vattenförekomster och definieras 

bland annat utifrån storlek. Kriterierna för hur indelningen görs beskrivs i [bilaga 5].  

Ytvattenförekomster som är betydligt hydromorfologiskt påverkade kan enligt 

vattenförvaltningsförordningen under vissa förutsättningar förklaras som kraftigt 

modifierade eller konstgjorda. Det kan till exempel vara dammar eller kanaler. För kraftigt 

modifierade vatten (KMV) och konstgjorda vatten (KV) tillämpas inte samma kvalitetskrav 

som för ”naturliga” vattenförekomster. Vattnet i dessa vattenförekomster ska uppnå så god 

kvalitet som är möjligt utan att det har för stor inverkan på den verksamhet som ligger till 

grund för att vattenförekomsten har fastställts som KMV eller KV. Verksamheter som kan 

anges som skäl för att förklara vattenförekomster som KMV är bland annat kraftproduktion, 

dricksvattenförsörjning och markavvattning. 

I Västerhavets vattendistrikt har 2 852 ytvattenförekomster och 596 grundvattenförekomster 

avgränsats (Tabell 2). Av dessa är 51 vattenförekomster fastställda som KMV och 10 

vattenförekomster fastställda som KV. 

Antal vattenförekomster i Västerhavets vattendistrikt 

Grundvatten 596 

Ytvatten 2852 

Naturliga vatten 

- Sjöar 

- vattendrag 

- kustvatten 

819 sjöar, 1861 vattendrag, 111 

kustvatten 

Kraftigt 

modifierade vatten 

- vattendrag 

13 sjöar, 38 vattendrag 

Konstgjorda vatten 

- vattendrag 
10 vattendrag 

Tabell 2 Antal vattenförekomster fördelade på olika kategorier i Västerhavets vattendistrikt. 

Vattenanvändning 
I Sverige använder varje person cirka 140 liter vatten per dygn. Det motsvarar ungefär ett fullt 

badkar per person. Vi använder vatten till mycket mer än att bara dricka. Det mesta går åt till 

industrin, men vatten används också inom jordbruket och till personlig hygien, se 

vattenanvändningen i Västerhavets vattendistrikt i Tabell 3.  
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Vattenanvändning 2015 

Kommun
alt vatten 

Enskilt 
vatten 

Industri Jordbruk 

Övrig 
använd- 

ning 

Total 
sötvatten 

använd- 

ning 

Total 
vattenan- 

vändning 

142 559 25 641 592 453 18 082 80 844 571 451 833 938 

Tabell 3 Vattenanvändning i Västerhavets vattendistrikt 2015 efter typ av användare, mätt i tusentals 

kubikmeter (SCB, 2017). 

I ”kommunalt vatten”, ingår hushåll, fastigheter och arbetsplatser inom andra näringsgrenar 

än tillverkningsindustrin. I Västerhavets vattendistrikt är 84 procent av hushållen anslutna till 

den kommunala vattenförsörjningen (SCB, 2017c) (SCB. I ”industri” ingår samtliga 

arbetsställen med minst tio anställda inom gruv-, mineral- och tillverkningsindustrin och 

energisektorn. I ”jordbruk” ingår samtliga jordbruksföretag och husdjur enligt 

lantbruksregistret. I ”övrig användning” ingår tjänstesektors och den offentliga förvaltningens 

vattenanvändning (SCB, 2017c). 

Hydrologiska förhållanden 
Jämfört med de andra distrikten i södra Sverige regnar det relativt mycket i Västerhavets 

distrikt. Normal årsnederbörd i varierar mellan 600 - 800 mm. Såväl nederbörden som 

avrinningen skiljer sig dock en hel del mellan olika delar av distriktet. Högst avrinning har vi 

i de inre delarna av Halland medan de mest nederbördsfattiga områdena återfinns i 

Skaraborgsbygden, se Karta 3. Med klimatförändringarna förutspås det i distriktet mer 

intensiva regnperioder som medför höga vattennivåer och flöden. Samtidigt förväntas 

årstidsvariationen när det gäller vattentillgången att öka – vi får våtare vintrar och torrare 

somrar. Omfattningen av dessa förändringar och hur de kommer att påverka vattenresurser, 

vattenkvalitet, biologisk mångfald och vegetation är svårt att förutspå. 
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Årsavrinning i Sverige 

Karta 3 Medelvärdet 1981–2020 för årsavrinningen i Sverige (2020-09-14). 



 

22 

Skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen 
I vattendirektivet och vattenförvaltningsförordningen pekas vissa typer av vattenanknutna 

områden ut som särskilt skyddsvärda i ett EU-perspektiv. Skyddsarbetet för dessa områden 

ska samordnas med vattenförvaltningsarbetet. Det rör sig bland annat om 

dricksvattenförekomster, vattenrelaterade Natura 2000-områden och större badplatser (EU-

bad).  

Begreppet skyddade områden enligt VFF är inte samma sak som områden som omfattas av 

områdesskydd enligt miljöbalk (1998:808) (MB) 7 kap. Områden skyddade enligt MB 7 kap. 

har ett formellt skydd, till exempel i form av ett vattenskyddsområde, naturreservat eller 

nationalpark. Detta gäller inte för skyddade områden enligt VFF. De kan omfattas av formella 

skydd enligt MB 7 kap., men gör inte alltid det. Omvänt kan ett område ha ett formellt skydd 

enligt MB, men inte definieras som skyddat område enligt VFF. Mer information om skydd 

enligt vattenförvaltningsförordningen finns i bilaga 7e. 

Ekosystem knutna till grundvatten 
Enligt vattendirektivet (2000/60/EG) och grundvattendirektivet (2006/118/EG) ska så kallade 

grundvattenberoende ekosystem ingå i vattenförvaltningsarbetet. Grundvattenberoende 

ekosystem finns vid markytan både på land och i vatten (SGU, 2019). På land kallas de för 

grundvattenberoende terrestra ekosystem och i vatten för anslutna akvatiska ekosystem. Ett 

grundvattenberoende terrestert ekosystem är beroende av en viss mängd utflödande vatten 

eller viss nivå av vatten i en grundvattenförekomst (SGU-FS 2013:1). Ett exempel på detta är 

en våtmark med utträngande grundvatten. Ett anslutet akvatiskt ekosystem kan exempelvis 

vara en sjö eller en å, som utbyter betydande mängder vatten med en grundvattenförekomst. 

Inom Västerhavets vattendistrikt finns 221 identifierade grundvattenberoende terrestra 

ekosystem (VISS)2020-03-12) och en (VISS 2020-03-25) ytvattenförekomst som är anslutet 

akvatiskt ekosystem. Mer om resultatet av arbetet med grundvattenberoende ekosystem går 

att läsa i Kapitel 3.  

Arbetet med grundvattenberoende ekosystem kommer att fortsätta i nästa 

vattenförvaltningscykel och metoderna för arbetet kommer att förbättras ytterligare. 

Kartläggningen av grundvattenberoende ekosystem är alltså inte komplett och antalet 

identifierade ekosystem kommer att öka under arbetets gång.   

Utmaningar i Västerhavets vattendistrikt 
Västerhavets vattendistrikt påverkas av i stort sett alla utmaningar som finns i Sverige. 

Övergödning från framför allt jordbruk påverkar både sjöar och hav. Den leder i 

förlängningen till grumligt vatten, syrebrist och bottendöd, vilket i sin tur försämrar 

förutsättningarna för många fiskarter och andra djur. Tio procent av sjöarna och tjugofem 

procent av vattendragen och kustvattnen i distriktet har problem med övergödning.  

I kustvattnen kan också övergödningens effekt förstärkas av att det numera bara finns kvar en 

spillra av de forna bestånden av rovfisk, främst kusttorsk. Detta beror i sin tur på att allt fiske 

inte sker på ett hållbart sätt. Exempelvis har undersökningar av fiskbestånden i Kattegatt visat 

att exempelvis bestånden av torsk minskat i huvudsak på grund av ett allt intensivare fiske. 

Den snabba tekniska utvecklingen inom yrkes- och fritidsfisket visade sig vara oförenlig med 

ett hållbart nyttjande av fiskresursen.  

Fysiska förändringar av vattenmiljöer genom exempelvis dämning, markavvattning och 

regleringar av vattendrag är också en viktig del.  Det finns ett stort antal dammar och andra 

vandringshinder i distriktet som gör att de naturliga vandringsmöjligheterna för 
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vattendragens fiskbestånd skurits av. Vattenkraftsanläggningar ska nu prövas och ges 

moderna miljövillkor i och med att den nationella planen för omprövning av vattenkraft är 

antagen. Det finns också stora jordbruksområden som dikats och där man rätat vattendragen. 

Över hälften av sjöarna och 70 procent av vattendragen är påverkade av fysiska förändringar. 

Miljögifter är ett annat bekymmer som är påtagligt i flera områden. Förekomsten av äldre 

miljögifter minskar men nya ämnen med okända effekter upptäcks kontinuerligt. Båtarnas 

bottenfärger påverkar i hamnområden längs kusten samtidigt som halterna av tungmetaller 

och vissa svårnedbrytbara ämnen är högre i Västerhavets fisk än i andra havsområden. 

Exempel är perfluorerade ämnen som finns i bland annat brandskum och 

impregneringsmedel. Men även en del äldre industri har påverkat vattenkvaliteten, 

exempelvis har delar av Västra Götaland länge haft textilindustri. I Boråstrakten har Viskan 

fått ta emot omfattande utsläpp av både tungmetaller och organiska ämnen som lagrats i 

bottensedimenten nedströms. Åtgärder för att sanera hamnar i storleksordningen 100-tals 

miljoner kronor. Även längs Göta älv och i bruksorter i Värmland och Dalsland finns det 

mycket miljögifter i sjöarnas sediment eller förorenad mark som riskerar att läcka miljögifter. 

Den svenska västkusten har ett enormt värde för rekreation men detta har också en baksida, 

inte minst när det gäller fritidsbåtar. Dessa ger upphov till flera typer av negativa effekter på 

miljön. Utbredningen av bryggor och småbåtshamnar ökar ständigt vilket påverkar den 

fysiska miljön och ställer krav på att grunda områden muddras med ökad grumling som följd. 

Småbåtshamnarna byggs också ofta på grunda områden där de viktiga ålgräsängarna finns 

och som är viktiga barnkammare för fisk. Mängden motorbåtar med allt större motorer som 

saknar avgasrening medför också att fritidsbåtar släpper ut stora mängder föroreningar. 

Utsläppen av giftiga ämnen från fritidsbåtars bottenfärger är också betydande. 

Försurningen är ett annat problem. Nedfall av svavelföreningar och andra försurande ämnen 

har minskat sedan 90-talet. I takt med det har behovet av kalkning minskat. Men den 

omfattande markförsurningen medför ändå att behovet av miljöövervakning och kalkning 

kommer att kvarstå under lång tid framöver. Berggrunden har överlag dålig buffertkapacitet 

så den naturliga motståndskraften mot försurning är låg. 

Historiskt har torka och vattenbrist inte varit så stora problem i Västerhavet, men med 

ändrade klimatförutsättningar blir dessa problem mer aktuella. Sommaren 2018 var extremt 

torr även i Västerhavets vattendistrikt. Vissa områden har dock länge haft återkommande 

problem med torka och vattenbrist. Exempel på detta är Bohuskusten, där kombinationen av 

hårt berg och stor sommarbefolkning leder till överhängande risk för saltvatteninträngning i 

vattentäkter. Samtidigt så ökar några av de värst utsatta områdena, såsom kusten, ständigt sin 

befolkning. 

Skaraslätten är ett annat exempel där lantbruket under torra somrar behöver bevattning men 

där det finns få vattendrag. Flera kommuner tar vatten ur Göta Älv eller Vänern, och där är 

situationen förstås en annan. 

Klimatförändringarna kommer sannolikt att påverka Västerhavets vattendistrikt på flera sätt. 

Förutom att torka och vattenbrist blir vanligare, så förväntas ökande nederbördsmängder. 

När varmare vintertemperaturer leder till att nederbörden dessutom kommer som regn 

istället för som snö så ökar risken för översvämningar, något som tydligt märktes vintern 

2019/2020. Vissa områden, exempelvis Göta Älvdalen och Säveån, har hög risk för skred, 

vilket kan leda till att ändrade nederbördsförhållanden kan utgöra en extra risk.  

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har pekat ut några av de mest 

tätbefolkade områdena som särskilt känsliga för översvämning, till exempel delar av 
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Göteborg, Kungsbacka, Halmstad och Borås. Samtliga dessa påverkas av ökande vattenflöden 

i vattendragen, såsom Säveån, Mölndalsån, Kungsbackaån, Viskan och Nissan. För de orter 

som ligger vid kusten tillkommer riskerna med stigande havsnivåer. Detta kan orsaka 

översvämningar av kustområden som då dränks av havsvatten, Även uppströms liggande 

områden kan översvämmas när vattnet från vattendragen möter de stigande havsnivåerna 

och hindras från att rinna ut i havet. 

Det finns flera orsaker till spridning av invasiva arter såsom ökad båttrafik, akvarieodling 

mm, men klimateffekterna kan påverka även här. Exempelvis kan en ökad medeltemperatur i 

vattnet göra livsbetingelserna gynnsammare för en invasiv art, samtidigt som det befintliga 

ekosystemet stressas. Som så ofta kan flera miljöproblem samverka och förstärka varandras 

effekter. I Västerhavet finns bland annat svartmunnad smörbult, en fisk som har mycket lätt 

för att anpassa sig. Den trivs lika bra i Östersjöns bräckta vatten som i salta Nordsjön eller i 

sötvatten i sjöar och flodmynningar och sprider sig därför mycket lätt. Eftersom den dessutom 

äter andra fiskars rom, ses den som en risk mot inhemska fiskar, även om effekterna inte ännu 

är kända. Spridningen av signalkräfta och den utslagning av flodkräftbestånd det leder till 

genom spridning av kräftpest måste också bromsas. Illegala utsättningar av signalkräfta är 

tyvärr den vanligaste orsaken till utbrott av kräftpest.  



 

25 

3 Tillstånd och påverkan i vattendistriktet 
Sveriges vatten, utom det öppna havet och de allra minsta sjöarna och vattendragen, är 

indelat i mindre enheter som kallas vattenförekomster. För varje vattenförekomst ska 

vattenmyndigheterna beskriva tillståndet i vattnet, bedöma om vattnet är påverkat av 

mänskliga aktiviteter och bestämma vilka miljökvalitetsnormer som ska gälla. Är tillståndet 

sämre än miljökvalitetsnormerna behöver vi också föreslå åtgärder för att komma till rätta 

med problemen. Tillståndet i vattenförekomsten beskriver vi som den status 

vattenförekomsten har.  

Arbetet med kartläggning och analys av alla vattenförekomster är omfattande och kräver 

mycket kunskap om till exempel vattnets ekosystem, kemi och hydrologi. Inte minst behövs 

kunskap om de regionala förutsättningarna. Därför samarbetar vattenmyndigheterna i 

Sveriges fem vattendistrikt med länsstyrelsernas så kallade beredningssekretariat.  

Syftet med att kartlägga, analysera och bedöma tillståndet i en vattenförekomst är att de 

problem som finns ska kunna åtgärdas. Därmed fokuserar vi vårt arbete på vattenförekomster 

som är påverkade av mänsklig verksamhet på något sätt och där vattenanvändningen inte är 

långsiktigt hållbar.  

Vi arbetar med fyra typer av vattenförekomster:  

• grundvatten i berggrund och jordlager  

• sjöar  

• vattendrag och 

• kustvatten  

Sjöar, vattendrag och kustvatten kallas tillsammans för ytvatten. 

Vattenförvaltning bygger på ett cykliskt arbetssätt där olika moment upprepas var sjätte år. I 

detta kapitel beskriver vi kartläggnings- och analysarbetet under perioden 2016–2021. 

Metoder och underlag utvecklas och förbättras för varje sexårscykel. Kapitlet innehåller därför 

också jämförelser med tidigare sexårsperioder.  

I avsnitten 3.4 till och med 3.10 presenterar vi olika miljöproblem. Varje avsnitt beskriver vad 

miljöproblemet innebär och vilken mänsklig påverkan som ger upphov till problemet. Här 

hittar du också resultaten från statusklassificering och riskbedömning i varje vattendistrikt.  

3.1 Påverkan, status och risk 
Länsstyrelsernas beredningssekretariat bedömer påverkan, status och risk för alla 

vattenförekomster en gång per sexårsperiod. För att bedömningarna ska bli likvärdiga i hela 

landet sker de enligt fastställda metoder och bedömningsgrunder. Se avsnitt 3.2 Riktlinjer som 

styr bedömningarna. 

Bedömningarna finns i VISS 
I Vatteninformationssystem Sverige (VISS) samlar vi resultatet av alla bedömningar av 

vattenförekomsterna. Påverkan, statusklassificering och riskbedömning presenteras 

tillsammans med miljökvalitetsnormer och föreslagna praktiska åtgärder i miljön.  
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Påverkan från mänsklig verksamhet 
Beredningssekretariaten analyserar vilken mänsklig påverkan som finns i alla 

vattenförekomster. Påverkan kan komma från en eller flera mänskliga verksamheter, till 

exempel reningsverk, förorenad mark eller dricksvattenuttag. Antingen bedöms påverkan 

vara betydande eller inte betydande – det finns ingen skala däremellan. Betydande påverkan 

är sådan påverkan som kan leda till att vattenförekomsten riskerar att inte nå kvalitetskraven 

enligt (vattenförvaltningsförordningen) (2004:660) (HVMFS 2019:24). Kvalitetskraven 

inkluderar i sammanhanget krav på att god status eller potential uppnås inom angiven 

tidsfrist och att statusen inte försämras. Ligger vattenförekomsten i ett så kallat skyddat 

område är kvalitetskravet kopplat till områdesskyddets krav. Och är vattenförekomsten 

kraftigt modifierad eller konstgjord är det god eller hög potential som gäller som 

kvalitetskrav. Om kvaliteten är sämre eller befaras vara sämre bedömer alltså 

beredningssekretariaten att påverkan är betydande, enligt gällande riktlinjer. 

Betydande påverkan kan också göra det svårt att nå andra kvalitetskrav, till exempel för 

skyddade områden.  

Statusklassificering 
Alla vattenförekomster tilldelas en övergripande status, men bara de som identifieras ha 

betydande påverkan genomgår en så kallad statusklassificering. Då påverkansanalysen inte 

visar någon betydande påverkan sätts den övergripande statusen i normalfallet till god. 

Klassificering av status ska i huvudsak baseras på övervakningsdata.  

Klassificeringen för ekologisk status följer en femgradig skala: 

• hög 

• god 

• måttlig  

• otillfredsställande 

• dålig 

 

Klassificeringen av kemisk och kvantitativ status följer en tvågradig skala: 

• god 

• uppnår ej god status/otillfredsställande 

Statusklassificeringens tillförlitlighet bedöms 
Statusklassificeringen är viktig för att avgöra om det behövs åtgärder eller inte. För att kunna 

urskilja vilka vatten som med stor säkerhet behöver åtgärdas och i vilka det behövs mer 

underlag (övervakning) för att säga att åtgärder behövs används tillförlitlighetsbedömning. I 

statusklassificeringen bedömer beredningssekretariaten säkerheten i data från 

miljöövervakningen och överensstämmelsen mellan påverkan och det faktiska 

miljötillståndet. Det ger ett mått på tillförlitligheten i varje statusklassificering, på en skala 

från noll till tre, där tre innebär högsta tillförlitlighet. 

När det inte finns någon betydande påverkan identifierad antar beredningssekretariaten att 

vattenförekomsten har god status och att tillförlitligheten i den bedömningen är god. Om 
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vattenförekomsten däremot är utsatt för betydande mänsklig påverkan ställs högre krav på 

mätdata för att statusklassificeringen ska vara tillförlitlig.  

Ekologisk status kan sänkas om det saknas mätdata 
Metoden för att klassificera ekologisk status skiljer sig på en avgörande punkt från metoderna 

för att bedöma kemisk yt- och grundvattenstatus och kvantitativ grundvattenstatus.  

Om beredningssekretariatet bedömer att vattenförekomsten är utsatt för betydande påverkan 

ska status sättas till sämre än god ekologisk status, även om det saknas mätdata. Det underlag 

som tas fram i påverkansanalysen räcker. Men tillförlitligheten i bedömningen blir låg och de 

föreslår inga fysiska åtgärder i miljön förrän påverkan är verifierad med 

miljöövervakningsdata. Tills dess är statusen sämre än god.  

Det krävs data för att sänka kemisk och kvantitativ status 
När det gäller statusklassificeringar av kemi och grundvattens kvantitet krävs det lite mer för 

att beredningssekretariatet ska tilldela en vattenförekomst sänkt status. För kvantitativ status 

behöver de använda sin expertkunskap om påverkan på vattnet och för kemisk status behöver 

det finnas data från miljöövervakning.  

Höga krav för tillförlitlig miljögiftsklassificering 
För att en statusklassificering till sämre än god status för prioriterade ämnen och särskilda 

förorenande ämnen ska ha hög tillförlitlighet krävs bland annat att:  

• de data som används kommer från en provtagningsstation som är representativ för 

vattenförekomsten. 

• det finns tillräckligt många prover från flera olika årstider. 

• det har gått att ta hänsyn till naturlig bakgrundshalt för de ämnen där det är relevant.  

• det har gått att normalisera halter mot till exempel halt av organiskt kol i sediment eller 

mot fetthalt i djur och växter (lipidhalt i biota), för de ämnen där det ska göras. 

Ett eller flera avsteg från dessa krav gör att tillförlitligheten sänks till 2 (medel), 1 (låg) eller 0 

(information saknas) (Vattenmyndigheterna, 2020μ). 

Riskbedömning 
Riskbedömningen ska spegla risken för att den påverkade vattenförekomstens kvalitetskrav 

inte kommer att nås till år 2027. Risken bedöms per miljöproblem och bygger på identifierad 

betydande påverkan, nuvarande statusklassificering och på hur beredningssekretariatet 

bedömer att problemen kommer att utveckla sig. Riskbedömningen visar om det behövs 

åtgärder direkt (risk) eller om statusen först behöver verifieras med hjälp av mer övervakning 

(osäker risk). Många vatten bedöms också vara utan risk – de kommer att kunna nå målet att 

uppfylla kvalitetskravet till år 2027. 

Många aspekter vägs in i riskbedömningen. I stora drag är bedömningen ”risk” om 

statusklassificeringen idag visar på sämre än god status med medel eller hög tillförlitlighet. 

Bedömningen ”osäker risk” gäller om statusklassificeringen visar sämre än god status med 

låg tillförlitlighet, eller om det finns en identifierad betydande påverkan av miljögifter som 

inte kunnat verifieras med miljöövervakning.  
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Om beredningssekretariatet förväntar sig att tillståndet i vattenförekomsten kommer att 

försämras kan bedömningen bli ”risk”, även om dataunderlaget för statusklassificering inte 

räcker för en klassificering med medel eller hög tillförlitlighet. Försämringen kan till exempel 

bero på att den mänskliga påverkan förväntas öka, eller att ett ämne som ackumuleras i 

sediment eller biota påverkar vattenmiljön allt mer.  

När åtgärder har genomförts kan vi vänta oss en förbättring. Då sätter beredningssekretariatet 

risken till ”osäker”, även om statusen idag är sämre än god med medel eller hög 

tillförlitlighet.  

Förändringar sedan 2016 
Vattenförekomsternas avgränsning, metoder för bedömningar (inklusive föreskrifter och 

vägledningar) och underlag i form av övervakningsdata förändras och förbättras i varje 

vattenförvaltningscykel. Bedömningarna av påverkan, status och risk under 2016–2021, skiljer 

sig därför från hur arbetet genomfördes under åren 2009–2015. Framförallt fokuserar vi nu 

tydligare på vattenförekomster med betydande påverkan. Riskbedömningen har dessutom 

utvecklats. I redovisningen av riskbedömningen i VISS sammanfattas både påverkan, behov 

av åtgärder och behov av övervakning per miljöproblem. 

Hur påverkan, status och risk förändras mellan sexårscyklerna visar i vilken riktning arbetet 

går och om nödvändiga åtgärder sätts in i tillräcklig omfattning. I följande avsnitt beskriver vi 

resultatet av statusklassificeringen och hur resultatet har förändrats jämfört med åren 2009–

2016. Det är dock svårt att jämföra klassificeringarna mellan perioderna eftersom både 

arbetssätt och bedömningsgrunder har förändrats och förbättrats. Jämförelserna blir därför 

osäkra. Till exempel har vissa referensvärden och målvärden förändrats, vilket innebär att god 

status under åren 2009–2016 inte nödvändigtvis överensstämmer med hur begreppet god 

status definieras idag.  

Ett annat exempel där vi förbättrat arbetssättet gäller kvalitetsfaktorer som är ett redskap för 

statusklassificeringen. Nu har vi bara klassificerat de kvalitetsfaktorer som bäst svarar på de 

miljöproblem som finns i en vattenförekomst, eftersom en klassificering av kvalitetsfaktorer 

med lägre relevans för ett visst miljöproblem riskerar att ge ett felaktigt resultat (Havs- och 

vattenmyndigheten, 2018d). Resultatet blir att många kvalitetsfaktorer lämnas oklassade.  

Vattenförekomsternas indelning har också förbättrats något (läs mer om det i bilagan om 

vattenförekomstindelning och typning), vilket begränsar antalet vattenförekomster som är 

jämförbara mellan tidsperioderna. Länsstyrelsernas beredningssekretariat gör en bedömning 

av orsaken till varje förändring av status. Resultatet finns i VISS och kommer att finnas i den 

slutliga versionen av förvaltningsplanen som ska beslutas 2021. 

3.2 Riktlinjer styr bedömningarna 
När länsstyrelsernas beredningssekretariat bedömer påverkan, status och risk för 

vattenförekomsterna utgår de från olika föreskrifter och vägledningar från HaV och SGU, 

beroende på om bedömningarna gäller ytvatten eller grundvatten. 

Riktlinjer för ytvatten 
Under perioden 2015–2021 bedömde beredningssekretariaten ytvatten enligt följande 

föreskrifter och vägledningar: 
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HaV:s föreskrifter om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten (HVMFS 

2013:19) (version beslutad i november 2018) 

HaV:s vägledning ”Miljögifter i ytvatten - klassificering av status: Vägledning för tillämpning 

av HVMFS 2013:19” (2016) 

HaV:s utkast till vägledning ”Statusklassificering och hantering av osäkerhet: Vägledning för 

tillämpning av 2 kap. HVMFS 2013:19” (2018) 

HaV:s föreskrifter om kartläggning och analys av ytvatten enligt förordningen (2004:660) om 

förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön (HVMFS 2017:20) användes för påverkansanalys och 

riskbedömning 

Riktlinjer för grundvatten 
Under perioden 2015–2021 bedömde beredningssekretariaten grundvatten enligt följande 

föreskrifter och vägledningar: 

SGU:s föreskrift (SGU-FS 2013:1 ) samt SGU-rapport ”Vattenförvaltning av grundvatten” (SGU, 

2014) användes för de moment som ingick i statusklassificering och riskbedömning. 

SGU:s föreskrift (SGU-FS 2013:2 ) (med tillhörande ändringsföreskrift (SGU-FS 2016:1 ) och (SGU-

FS 2019:1) samt länsstyrelsernas föreskrifter för PFAS∑11, koppar, krom och nickel. Dessa 

föreskrifter användes för att hitta riktvärden och ”utgångspunkter för att vända trender” för 

de ämnen där det finns nationella riktvärden.  

SGU:s vägledning om grundvattenberoende ekosystem (SGU, 2018)  

SGU:s vägledning och metod för kartläggning och påverkansbedömning av (SGU, 2017)  

SGU-rapport ”Bedömningsgrunder för grundvatten” (SGU, 2013).  

Riktlinjer för likvärdiga bedömningar 
För att bedömningarna av yt- och grundvattenförekomster ska bli likvärdiga i hela landet, har 

vattenmyndigheterna tagit fram kompletterade riktlinjer till HaV:s och SGU:s vägledningar. 

Dessa handlar till största del om hur analysen av påverkan ska utföras (Vattenmyndigheterna, 

2020ρ; 2020d; 2020g; 2020ο), men de innehåller också information om statusklassificering och 

riskbedömning.  

I riktlinjerna för riskbedömning av miljögifter i ytvatten (Vattenmyndigheterna, 2020μ), 

beskriver vattenmyndigheterna stegen i riskbedömningen. Dessa riktlinjer är framtagna för 

att så långt som möjligt följa HaV:s vägledning för riskbedömning av ekologisk status (Havs- 

och vattenmyndigheten, 2018d), men samtidigt fungera tillsammans med vägledningen för 

statusklassificering av miljögifter (Havs- och vattenmyndigheten, 2016a).  

Det finns också kompletterande riktlinjer för statusklassificering och riskbedömning med 

avseende på övergödning, fysiska förändringar och försurning i ytvatten 

(Vattenmyndigheterna, 2020π; 2019b) och statusklassificering och riskbedömning av 

grundvatten (Vattenmyndigheterna, 2020b). 

De kompletterande riktlinjerna finns tillgängliga i Vatteninformationssystem Sveriges (VISS) 

referensbibliotek och [här kommer referenser i beslutsversionen]. 
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3.3 Sammanfattning av påverkan, status och risk i 

vattendistriktet 

Sjöar vattendrag och kustvatten 

Mänskliga verksamheter påverkar ytvatten 
Mänskliga verksamheter påverkar ytvatten på olika sätt. I Västerhavets distrikt är det vanligt 

med anläggningar som hindrar fiskens naturliga möjligheter att förflytta sig upp- och 

nedströms, så kallade vandringshinder men även andra fysiska förändringar som invallningar 

och kanalisering av vattendrag. Diffusa utsläpp av näringsämnen från jordbruksmark bidrar 

också starkt till att den ekologiska statusen i distriktets sjöar och vattendrag inte nås. För 

kustvattnen står sjöfart, omgivande vatten och jordbruket för den viktigaste påverkan.  

Miljögifter påverkar också vattenförekomsterna i distriktet. Föroreningarna kan vara 

luftburna, så kallad atmosfärisk deposition, eller komma från förorenade områden eller vägar 

och andra anläggningar för transport och infrastruktur. Även reningsverk och deponier bidrar 

till att miljögifter hamnar i våra vatten. 

Nio av tio ytvattenförekomster riskerar att inte nå god ekologisk status 
Av distriktets 2 853 ytvattenförekomster riskerar 94 procent att inte uppnå kvalitetskravet god 

ekologisk status.  

Flera miljöproblem bidrar till detta, till exempel kan:  

• 13 procent kopplas till miljöproblemet övergödning 

• 65 procent av ytvattnet till morfologiska förändringar och kontinuitet) 

• 24 procent till flödesförändringar 

• 45 procent av sjöarna och vattendragen till försurning  

• 1,6 procent till för höga halter särskilda förorenade ämnen,  

 

I Tabell 4 redovisar vi hur många vattenförekomster som riskerar att inte nå god status på 

grund av den påverkan som leder till olika miljöproblem i vatten. 

De flesta når god kemisk status – bortsett från kvicksilver och PBDE 
När det gäller ämnena kvicksilver och PBDE (brominerad difenyleter) finns det inga 

vattenförekomster i distriktet som klarar kraven för god kemisk status. Bortsett från dessa 

båda ämnen är det ändå 1,2 procent av ytvattenförekomsterna som riskerar att inte nå god 

kemisk status. Utöver kvicksilver och PBDE är det främst uppmätta halter av TBT 

(tributyltenn), polyaromatiska kolväten (PAH:er), metaller (kadmium, bly och nickel) och 

PFOS den främsta orsaken till att ytvattenförekomster riskerar att inte nå kvalitetskraven för 

kemisk status. Många vattenförekomster har dock bedömts vara ”i osäker risk” för miljögifter 

vilket betyder att det finns påverkanskällor men inte tillräckligt med mätningar för att göra en 

säker bedömning. 
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Mer övervakning behövs 
Förutom de vattenförekomster som riskerar att inte nå god status (”i risk”) finns även ett stort 

antal vattenförekomster som skulle kunna vara i riskzonen (”i osäker risk”). I en del fall kan 

den osäkra risken bero på att status ligger nära gränsen för god status. I många fall beror det 

dock på otillräcklig övervakning där påverkan behöver verifieras med ytterligare 

övervakning innan åtgärder sätts in. Det finns sedan länge en relativt välutvecklad 

övervakning av övergödning och försurning, men det finns ett stort behov av mer 

övervakning av miljögifter och effekterna av fysiska förändringar. Det återspeglas i skillnaden 

i antalet vattenförekomster i osäker risk, se Tabell 4.  

Grundvatten 

Mänskliga verksamheter påverkar grundvattnet 
Många verksamheter påverkar även distriktets grundvatten. Det är vanligt med diffust 

läckage från förorenande områden och jordbruksmark men även föroreningar från vägar och 

andra transport- och infrastrukturanläggningar påverkar våra grundvatten. Grundvattnets 

kvantitet påverkas av vattenuttag via kommunal eller allmän vattentäkt men också 

vattenuttag för jordbruksändamål. 

Drygt två tredjedelar av grundvattenförekomsterna når god status 
Av distriktets 596 grundvattenförekomster riskerar 26 procent att inte uppnå god kemisk 

status. Detta beror på betydande påverkan från bekämpningsmedel, högflourerade ämnen 

(PFAS) och trikloreten. Två procent riskerar att inte uppnå kvalitetskravet god kvantitativ 

status på grund av förändrade grundvattennivåer, se Tabell 4.  
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Vattenförekomster per miljöproblem 

Miljöproblem Vattendrag Sjöar Kustvatten Grundvatten 

Övergödning VH: 309 + 151 VH: 56 + 75 VH: 10 + 87 - 

Flödesförändringar 
 

VH: 561 + 347 

 

VH: 107 + 180 

 

VH: 23 + 17 

- 

Morfologiska 

förändringar och 

kontinuitet 

 

VH: 1410 + 197 

 

VH: 431 + 149 

 

VH: 8 + 56 

- 

Miljögifter, särskilda 

förorenande ämnen1 

 

VH: 34 + 408 

 

VH: 5 + 41 

 

VH: 7 + 15 
- 

Miljögifter, prioriterade 

ämnen 
Samtliga i risk Samtliga i risk Samtliga i risk - 

Miljögifter, prioriterade 

ämnen (exklusive 

kvicksilver och PBDE) 1 

 

VH: 23 + 253 

 

VH: 15 + 61 

 

VH: 15 + 86 
- 

Miljögifter i 

grundvatten 

- - - 
VH: 11+160 

Försurning VH: 820 + 81 VH: 409 + 27 -  

Klorid/sulfat i 

grundvatten 

- - - VH: 

3/0+138/2 

Kväveföreningar och 

fosfat i grundvatten 

- - - 
VH: 2+90 

Förändrade 

grundvattennivåer 

- - - 
VH: 12+15 

Tabell 4 Antal vattenförekomster som riskerar att inte nå målen, redovisat per miljöproblem. För 

vattendrag, sjöar och kustvatten redovisas vattenförekomster i risk + vattenförekomster i osäker risk. 

För grundvatten redovisas vattenförekomster i risk med åtgärdsbehov + vattenförekomster i risk med 

enbart övervakningsbehov. 

Om en vattenförekomst är i risk för ett eller flera ämnen och i osäker risk för ett eller flera 

andra ämnen räknas vattenförekomsten bara in i siffran för risk. 

I följande avsnitt beskrivs resultaten av påverkansanalys, statusklassificering och 

riskbedömning per miljöproblem. Förändringen jämfört med föregående förvaltningscykel 

beskrivs övergripande.  

3.4 Övergödning 
Stora mängder organiskt material eller hög belastning av näringsämnen till sjöar, vattendrag 

och kustvatten kan orsaka övergödning. Höga halter av växtnäring i vattnet leder till att 

produktionen av biomassa ökar – växter och alger växer mer. Det kan leda till att vikar, sjöar 

och vattendrag växer igen och att det blir algblomning. Övergödningen kan också leda till 

syrebrist i bottenvattnet när stora mängder organiskt material ska brytas ned. Det medför i sin 

tur att hela organismgrupper som lever i eller nära bottensedimenten kan försvinna.  

Vatten som är påverkat av övergödning är ofta grumligt på grund av en stor mängd 

växtplankton i vattenmassan. Övergödningen leder ofta till att den biologiska mångfalden 

utarmas, vilket gör ekosystemet mindre motståndskraftigt mot annan påverkan. 
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Påverkanskällor: Orsaker till övergödning 
En påverkanskälla är det som orsakar ett miljöproblem. I tabellerna nedan redovisar vi antal 

vattenförekomster i distriktet med betydande påverkan från en eller flera påverkanskällor.  

I distriktet har 704 vattenförekomster betydande påverkan som orsakar övergödning. Det 

motsvarar 25 procent av distriktets ytvattenförekomster (Tabell 5).  

Vattenförekomster inom distriktet med betydande påverkan. 
 Kust Sjö Vattendrag Summa 

Antal vatten med betydande påverkan 97 137 470 704 

Totalt antal vatten 111 833 1909 2853 

Procent med betydande påverkan 87% 16% 25% 25% 

Tabell 5 Antal och procentuell andel av vattenförekomster inom distriktet med betydande påverkan. 

Bedömningen avser perioden 2016–2021. 

Metoden för att peka ut betydande påverkan beskrivs i vattenmyndigheternas 

underlagsrapporter (Vattenmyndigheterna, 2020h; 2020i). Metoden skiljer sig åt beroende på 

om det handlar om kustvatten eller sjöar och vattendrag. Utgångspunkten är dock hur den 

mänskligt orsakade belastningen av näringsämnen förhåller sig till den naturliga 

bakgrundsbelastningen, det vill säga den transport av näringsämnen som inte kommer ifrån 

mänsklig aktivitet. Näringsbelastning från mänsklig verksamhet är utsläpp av fosfor och/eller 

kväve från exempelvis reningsverk eller diffust läckage från jordbruksmark. Enligt metoden 

har kustvatten en betydande påverkan om den mänskligt orsakade belastningen motsvarar 

mer än 10 procent av bakgrundsbelastningen. Motsvarande gränser för sjöar och vattendrag 

är 80 respektive 100 procent. 

Vilka påverkanskällor som förekommer och i vilken omfattning de pekats ut som betydande 

redovisas i Diagram 2 och Diagram 3. För sjöar och vattendrag är jordbruk, små avlopp, urban 

markanvändning och reningsverk de källor som oftast pekats ut som betydande. 

Motsvarande för kustvatten är påverkan från jordbruk, reningsverk och urban 

markanvändning. Många kustvatten har dock en betydande påverkan från omgivande vatten, 

det vill säga att angränsande kustvattenförekomster står för en större del av tillförseln av 

näringsämnen. 
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Näringspåverkan i sjöar och vattendrag 

 

Diagram 2 Procentuell fördelning för källor som utgör en betydande påverkan avseende näringsämnen 

på distriktets sjöar och vattendrag. Bedömningen avser perioden 2016–2021. 

 

Näringspåverkan i kustvatten 

 

Diagram 3 Procentuell fördelning för källor som utgör en betydande påverkan avseende näringsämnen 

på distriktets kustvatten. Bedömningen avser perioden 2016–2021. 

  



 

35 

Statusklassificering 
Statusklassificering med avseende på övergödning i sjöar, vattendrag och kust följer gällande 

föreskrifter, bedömningsgrunder och vägledningar (HVMFS 2013:19; HVMFS 2017:20) .Övriga 

antaganden för sjöar och vattendrag, som gjorts under statusklassificeringen beskrivs i de 

kompletterande riktlinjer som vattenmyndigheterna tagit fram tillsammans med 

länsstyrelserna (Vattenmyndigheterna, 2019h). För kustvattenförekomsterna har 

statusklassificeringen också tagit hjälp av satellitdata (Philipson, o.a., 2018) och gjorts med 

hjälp av WATERS-verktyget (Lindegarth, o.a., 2016).  

Länsstyrelsernas beredningssekretariat statusklassificerar övergödning utifrån biologiska 

kvalitetsfaktorer och fysikaliskt-kemiska kvalitetsfaktorer. I huvudsak ska valet av 

kvalitetsfaktor begränsas till den mest relevanta biologiska respektive mest relevanta 

fysikaliskt-kemiska kvalitetsfaktorn (HVMFS 2013:19). Men valet av kvalitetsfaktor begränsas 

ibland av vilken mätdata som finns tillgänglig för en viss vattenförekomst. Kvalitetsfaktorerna 

som finns att tillgå och i vilken omfattning som de klassificerats för sjöar, vattendrag 

respektive kustvatten framgår av Tabell 6. Informationen utgår endast från klassificeringar 

som använts vid riskbedömningen. För både kustvatten och sjöar är det vanligast att 

växtplankton och/eller näringsämnen klassificerats. Motsvarande för vattendrag är kiselalger 

och/eller näringsämnen.  

Klassificerade kvalitetsfaktorer kopplat till näringspåverkan 

Kvalitetsfaktor Sjö (antal) Vattendrag (antal) Kust (antal) 

Bottenfauna 8 8 33 

Fisk 5 2 Bedöms ej 

Kiselalger 1 141 Bedöms ej 

Makrofyter 8 Bedöms ej 9 

Växtplankton 45 Bedöms ej 52 

Ljusförhållanden 12 Bedöms ej 0 

Näringsämnen 105 451 95 

Syrgasförhållanden 22 Bedöms ej 3 

Totalt 206 602 192 

Tabell 6 Antal klassificerade kvalitetsfaktorer för åren 2016–2021 kopplat till näringspåverkan. Vilka 

kvalitetsfaktorer som bedöms är beroende av vattenkategori. 

Förändringar sedan 2016 
Nedan presenterar vi hur statusen för de olika kvalitetsfaktorerna förändrats i sjöar, 

vattendrag och kustvatten jämfört med perioden 2009–2015. Som vi visat i Kapitel 3.1 är det 

problematiskt att jämföra bedömningar mellan olika sexårsperioder. Det är också nödvändigt 

att jämförelsen endast utgår från säkra klassificeringar från de båda perioderna. Förändringen 

som beskrivs nedan är därmed inte heltäckande och omfattar endast ett mindre antal av de 

klassificerade kvalitetsfaktorerna från perioderna 2009–2015 respektive 2016–2021.  

En jämförelse mellan enskilda kvalitetsfaktorer ger inte en fullständig bild av hur 

miljöproblemets omfattning förändrats sedan 2009–2015. Riskbedömningen från 2016–2021 

och den tidigare bedömningen av miljöproblemet från 2009–2016 ger en robustare jämförelse. 

Den beskrivs i avsnittet Riskbedömning med avseende på övergödning.  
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Status för sjöar 

Status för jämförbara klassificeringar är i stor utsträckning oförändrad (75 procent av 

klassificeringarna är oförändrade), se Tabell 7. Förbättringar kan ses i tolv procent av 

klassificeringarna medan en försämring kan ses i 13 procent av klassificeringarna. Av de 

försämringarna är det 12 klassificeringar där statusen gått från god status till sämre än god 

status. Bedömningsgrunder för kiselalger och fisk (EindexW3) i sjöar saknades under åren 

2009–2015, vilket gör att kvalitetsfaktorerna inte är med i jämförelsen.  

Förändringar av status för klassificerade kvalitetsfaktorer kopplat till övergödning i sjöar 

Förändring 
Växt-

plankton 

Botten-

fauna 

Makro-

fyter 

Närings-

ämnen 

Ljus-

förhållanden 

Syrgas-

förhållanden 
Totalt 

Förbättring 5 2 1 10 8 5 31 

Försämring 10 (5) 3 (2) 0 5 (2) 9 (2) 7 (1) 34 

Oförändrat 22 11 1 93 53 15 195 

Totalsumma 37 16 2 108 70 27 260 

Tabell 7 Förändringar av status för klassificerade kvalitetsfaktorer kopplat till övergödning i sjöar. 

Förändringen avser skillnader mellan åren 2009–2015 och 2016–2021. Värden inom parentes anger 

antal klassificeringar där statusen försämrats från god eller hög status till måttlig eller sämre status. 

Endast säkra klassificeringar ingår i jämförelsen. 

Status för vattendrag 

Status för jämförbara klassificeringar är i stor utsträckning oförändrad .77 procent av 

klassificeringarna är oförändrade, se Tabell 8. Det är ungefär lika många försämringar som 

förbättringar, cirka 11 procent. Av försämringarna är det 34 klassificeringar där statusen gått 

från god status till sämre än god status.  

Förändringar av status för klassificerade kvalitetsfaktorer kopplat till övergödning i vattendrag 

Förändring Kiselalger Bottenfauna Näringsämnen Totalsumma 

Förbättring 9 1 63 73 

Försämring 14 (7) 6 (5) 56 (22) 76 

Oförändrat 91 175 241 507 

Totalsumma 114 182 358 656 

Tabell 8 Förändringar av status för klassificerade kvalitetsfaktorer kopplat till övergödning i 

vattendrag. Förändringen avser skillnader mellan åren 2009–2015 och 2016–2021. Värden inom 

parentes anger antal klassificeringar där statusen försämrats från god eller hög status till måttlig eller 

sämre status. Endast säkra klassificeringar ingår i jämförelsen. 

Status för kustvatten 

Status för jämförbara klassificeringar är i stor utsträckning oförändrad.66 procent av 

klassificeringarna är oförändrade se Tabell 9. Förbättringar kan dock ses i 25 procent av 

klassificeringarna medan en försämring kan ses för nio procent av klassificeringarna. Av de 

försämringar som kan ses är det fyra klassificeringar där statusen försämrats från god status 

till sämre än god status.  
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Förändringar av status för klassificerade kvalitetsfaktorer kopplat till övergödning i kustvatten 

Förändring 
Växt-

plankton 

Botten-

fauna 

Makro-

fyter 

Närings-

ämnen 

Syrgas-

förhållanden 

Ljus-

förhållanden 
Totalt 

Förbättring 3 0 1 6 5 2 17 

Försämring 0 0 0 2 (2) 1 3 (2) 6 

Oförändrat 7 9 4 14 7 5 46 

Totalsumma 10 9 5 22 13 10 69 

Tabell 9 Förändringar av status för klassificerade kvalitetsfaktorer kopplat till övergödning i kustvatten. 

Förändringen avser skillnader mellan åren 2009–2015 och 2016–2021. Värden inom parentes anger 

antal klassificeringar där statusen försämrats från god eller hög status till måttlig eller sämre status. 

Endast säkra klassificeringar ingår i jämförelsen. 

Riskbedömning 
Riskbedömningen innebär att såväl bedömningar av betydande påverkan som klassificeringar 

av biologiska och fysikaliskt-kemiska kvalitetsfaktorer vägs samman. Jämfört med enskilda 

klassificeringar av kvalitetsfaktorer ger riskbedömningen därför ett bättre underlag för att 

bedöma miljöproblemets omfattning och eventuella förändringar mot tidigare sexårsperioder. 

Utfallet av riskbedömningen presenteras i karta 4 och per vattenkategori i avsnitten nedan. 

Sjöar 
Av distriktets sjöar bedöms sju procent vara i risk att inte uppnå miljökvalitetskraven till 2021 

på grund av övergödning, se Tabell 10. För nio procent är risken osäker och mer övervakning 

krävs för att fastställa eventuella förbättringsbehov. Ingen risk bedöms för 84 procent av 

sjöarna. 

Risk för övergödning sjöar 

 

Riskbedömning 

2016–2021 

(antal) 

Riskbedömning 

2016–2021 

(procent) 

Övergödd  

2009–2015 

(antal) 

Ej övergödd 

2009–2015 

(antal) 

Risk 56 7 50 6 

Osäker risk 75 9 46 29 

Ingen risk 702 84 18 684 

Totalt 833  114 719 

Tabell 10 Näringspåverkade sjöar som riskerar att inte nå målen under perioden 2016–2021. Tabellen 

visar antal sjöar i risk, osäker risk respektive ingen risk samt hur dessa förhåller sig till bedömningen av 

övergödning för perioden 2009–2015. 

Jämförs riskbedömningen mot bedömningen av övergödning under perioden 2009–2015 är 

omfattningen av miljöproblemet mindre men också till viss del osäkert. Av de 114 övergödda 

sjöarna från 2009–2015 som är jämförbara mellan sexårsperioderna, kvarstår problematiken 

för 44 procent av förekomsterna. För 40 procent behövs ytterligare övervakning för att 

klargöra risken. 16 procent av de tidigare övergödda sjöarna bedöms inte vara i risk, vilket 

utgör faktiska förbättringar eller att sjöarna bedömts utifrån osäkra klassificeringar 2009–2015. 

Utöver de sjöar som identifierats som övergödda 2009–2015 tillkommer sex sjöar som riskerar 

att inte nå miljökvalitetskraven och 29 förekomster där risken bedömts vara osäker. Detta 

innebär en potentiell försämring på cirka fyra procent. 
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Vattendrag 
Av distriktets vattendrag bedöms 16 procent vara i risk att inte uppnå miljökvalitetskraven till 

2021 på grund av övergödning, se Tabell 11. För åtta procent är risken osäker och mer 

övervakning krävs för att fastställa eventuella förbättringsbehov. Ingen risk bedöms för 76 

procent av vattendragen. 

Jämförs riskbedömningen mot bedömningen av övergödning under perioden 2009–2015 är 

omfattningen av miljöproblemet mindre men också till viss del osäkert. Av de 390 övergödda 

vattendragen från 2009–2015 som är jämförbara mellan sexårsperioderna, kvarstår 

problematiken för 71 procent av förekomsterna. För 19 procent behövs ytterligare 

övervakning för att klargöra risken. Tio procent av de tidigare övergödda vattendragen 

bedöms inte vara i risk, vilket utgör faktiska förbättringar eller att vattendragen bedömts 

utifrån osäkra klassificeringar 2009–2015. Utöver de vattendrag som identifierats som 

övergödda 2009–2015 tillkommer 32 vattendrag som riskerar att inte nå miljökvalitetskraven 

och 78 förekomster där risken bedömts som osäker. Detta innebär en potentiell försämring på 

2 - 6 procent. 

Risk för övergödning vattendrag 

 

Riskbedömning 

2016–2021 

(antal) 

Riskbedömning 

2016–2021 

(procent) 

Övergödd  

2009–2015 

(antal) 

Ej övergödd 

2009–2015 

(antal) 

Risk 309 16 277 32 

Osäker risk 151 8 73 78 

Ingen risk 1449 76 40 1409 

Totalt 1909  390 1519 

Tabell 11 Näringspåverkade vattendrag som riskerar att inte nå målen under perioden 2016–2021. 

Tabellen visar antal vattendrag i risk, osäker risk respektive ingen risk samt hur dessa förhåller sig till 

bedömningen av övergödning för perioden 2009–2015. 
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Vattenförekomster som riskerar att inte nå god status på grund av övergödning 

Karta 4 Vattenförekomster i vattendistriktet som riskerar att inte nå god status på grund av övergödning 
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Kust 
Av distriktets kustvatten bedöms nio procent vara i risk att inte uppnå miljökvalitetskraven 

till 2021 på grund av övergödning, se Tabell 12. För 78 procent är risken osäker och mer 

övervakning krävs för att fastställa eventuella förbättringsbehov. Ingen risk bedöms för 13 

procent av kustvattenförekomsterna. 

Jämförs riskbedömningen mot bedömningen av övergödning under perioden 2009–2015 är 

omfattningen av miljöproblemet betydligt mindre men också mer osäkert. Av de 103 

övergödda kustvattnen från 2009–2015 som är jämförbara mellan sexårsperioderna, kvarstår 

problematiken för sju procent av förekomsterna. För 82 procent behövs ytterligare 

övervakning för att klargöra risken. 12 procent av de tidigare övergödda kustvattnen bedöms 

inte vara i risk, vilket utgör faktiska förbättringar eller att förekomsterna bedömts utifrån 

osäkra klassificeringar 2009–2015. Utöver de kustvatten som identifierats som övergödda 

under perioden 2009–2015 tillkommer tre kustvatten som riskerar att inte nå 

miljökvalitetskraven och tre förekomster som där risken bedömts vara osäker.  

Risk för övergödning kustvatten 

 

Riskbedömning 

2016–2021  

(antal) 

Riskbedömning 

2016–2021 

(procent) 

Övergödd  

2009–2015(antal) 

Ej övergödd 

2009–2015 

(antal) 

Risk 10 9 7 3 

Osäker risk 87 78 84 3 

Ingen risk 14 13 12 2 

Totalt 111  103 8 

Tabell 12 Näringspåverkade kustvatten som riskerar att inte nå målen under perioden 2016–2021. 

Tabellen visar antal kustvatten i risk, osäker risk respektive ingen risk samt hur dessa förhåller sig till 

bedömningen av övergödning för perioden 2009–2015. 

3.5 Fysiska förändringar 
Miljöproblemet Förändrade habitat genom fysisk påverkan gäller alla typer av fysiska 

förändringar som är orsakade av människan och som påverkar hydromorfologin och därmed 

livsmiljöerna i ett vattenområde.  

Människan har genom sin historia förändrat vattenlandskapet för att vinna mark, förbättra 

produktionen inom jord- och skogsbruk, möjliggöra bebyggelse, skapa sjötrafikleder och 

annan infrastruktur, eller för att utvinna energi. Samtidigt som de här ingreppen har en 

positiv effekt för människa och samhälle kan de få allvarliga konsekvenser för de akvatiska 

ekosystemen.  

Fysisk påverkan är det mest omfattande miljöproblemet i många områden och är ofta det 

största hindret för att miljökvalitetsnormerna uppnås. Sjösänkningar och flottledsrensningar 

är exempel på denna påverkan, liksom vattenkraft genom dammar, vattenreglering och 

torrfåror.  
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Undersökningar har visat att populationsstorlekarna av arter knutna till vattendrag, sjöar, 

våtmarker och kust har minskat kraftigt på grund av de fysiska förändringarna (Havs- och 

vattenmyndigheten, 2018a).  

Situationen och förändringen sedan föregående förvaltningscykel i vattendistriktet vad gäller 

fysiska förändringar beskrivs nedan. Först ges en kort sammanfattning om miljöproblemen 

flödesförändringar, morfologiska förändringar och förändringar i konnektivitet – förbindelse 

mellan olika miljöer. 

Flödesförändringar 
Exempel på flödesförändringar är regleringar av sjöar och vattendrag för att bevattna, 

producera elkraft, ge kylvatten för industriändamål och producera dricksvatten. Reglering för 

drift av vattenkraft har orsakat de största hydrologiska förändringarna i Sverige. I oreglerade 

vattendrag avgör tillrinningen hur flödet varierar, men i hårt reglerade system styrs flödena 

snarare av kraftproduktionens behov. Vattensystemens karaktär förändras i och med att 

områden som tidigare varit forssträckor förvandlas till uppdämda sjöar eller torrfåror. Hur 

stora effekterna blir beror bland annat på hur flöde och vattenstånd regleras över tid. 

Effekternas omfattning beror också på regleringsgraden, tidpunkten för regleringen och 

känsligheten i det vattensystem som regleras. En viktig faktor är hur mycket flödes- och/eller 

vattenståndsförändringarna avviker från de naturliga och oreglerade förhållandena.  

Flödesförändringar kan även uppkomma på grund av till exempel underdimensionerade 

broar eller vägtrummor. Vattenflödet påverkas även av konstruktioner i vattnet som pirar, 

brofundament, ramper och bryggor. 

När det gäller kustvattnen kan vågpåverkan från sjöfarten eller utflöde och sötvatteninflöde i 

slutna vikar ha en negativ effekt och en betydande påverkan på de hydrografiska 

förhållandena.  

Morfologiska förändringar 
Morfologiska förändringar är påverkan på utseende och struktur i kust, sjöar och vattendrag. 

Utseende- och formförändringar kan bestå av muddringar, utfyllnader, rätningar, rensningar, 

kanaliseringar, invallningar eller sjösänkningar. Exempel på förändringar i struktur är 

anläggningar i vattenområdet som pirar, stenkistor och bryggor.  

I slutet av 1800-talet fanns ett starkt tryck på att utöka den odlingsbara marken på grund av 

en kraftigt växande befolkning. I hela landet genomfördes omfattande rätningar av 

vattendrag, utdikningar och sjösänkningar i syfte att vinna ny mark. Dessa stora förändringar 

i landskapet ger än i dag negativa konsekvenser för tillståndet i sjöar och vattendrag. 

Sjöregleringar är en pågående verksamhet som också påverkar morfologin, framförallt på de 

akvatiska livsmiljöerna i sjön. 

Sjösänkningar har bland annat lett till en kraftigt påskyndad igenväxning och ökade problem 

med övergödning. Rätade och rensade vattendrag får högre vattenhastigheter, vilket bland 

annat förändrar bottensubstrat och naturliga strukturer samtidigt som utflödet av 

näringsämnen ökar. Detta ger mer homogena och utarmade livsmiljöer. 

Markanvändning har även påverkat närmiljön vid sjöar och vattendrag. Det rör sig till 

exempel om bebyggelse, infrastruktur och jord- och skogsbruk. Ett naturligt utformat 

närområde reglerar oftast avrinningen på ett skonsamt sätt; högflöden bromsas och 

lågvattenföringen ökar sommartid. 
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För kustvattnen utgör hamnar, pirar och andra konstruktioner i strand- och vattenområdet 

den vanligaste formen av morfologisk påverkan. Även rensningar och muddringar är vanliga. 

Graden av påverkan på morfologiska förhållanden ligger till grund för statusklassificeringen.  

Hur stor påverkan är beror på djupförhållanden, strandlinjens längd, förekomst av naturliga 

strukturer och landformer, strändernas morfologi och förekomsten av konstgjorda strukturer. 

Förändringar i bottensubstrat och bottenstrukturer, som sedimentbankar eller påverkan från 

dumpningar, utgör också morfologisk påverkan.  

Förändringar i konnektivitet 
Förändringar i konnektivitet är till exempel dammar, trösklar och vägtrummor som placerats 

fel. Barriärerna och effekterna av dessa gör att vattendraget inte blir sammanhållet utan 

fragmenteras – delas upp i mindre områden. Det påverkar fiskars och bottenlevande djurs 

möjlighet att förflytta sig uppströms och nedström i vattensystemet. Transporten av 

näringsämnen, sediment och organiskt material minskar. När vattendragens kanter och 

närområde förändras, försämras även organismers möjlighet att förflytta sig i sidled till de 

speciella livsmiljöer som svämplan och korvsjöar utgör. I stort sett alla fiskarter vandrar, i 

större eller mindre utsträckning, under någon fas i livet. Vandringshindren påverkar 

fiskbestånden negativt och försämrar deras motståndskraft mot yttre stress (Havs- och 

vattenmyndigheten, 2013). Det blir svårt eller omöjligt för fisk att nå lekområden och bestånd 

kan bli isolerade och i förlängningen genetiskt utarmade. 

En del vandringshinder är gamla vattenanläggningar som i dag inte fyller något syfte men 

som innebär att miljökvalitetsnormen för ett specifikt vatten inte nås. Intressekonflikter kan 

uppstå när kulturhistoriskt värdefulla miljöer utgör vandringshinder.  

I kustvattenförekomsterna har förändringar i konnektiviteten också bedömts. 

Vandringshinder i kustmynnande vattendrag påverkar ekologin i kustvattnet, främst för fisk 

som vandrar från havet upp i sötvatten för att leka och sedan nedströms igen efter leken. När 

det gäller kustvatten kan pirar, vägbankar och andra konstruktioner i vattnet dessutom 

försämra möjligheten till utbredning av vattenlevande växter, djur, sediment och organiskt 

material. Det gäller såväl spridning utmed strandområdena som mellan kustvatten och 

sötvattenförekomster till det kustnära området.  

Påverkanskällor: Orsaker till fysiska förändringar 
En påverkanskälla är det som orsakar ett miljöproblem.  

Metoden för att peka ut betydande påverkan kopplat till fysiska förändringar skiljer sig åt 

beroende på vilka kvalitetsfaktorer det är som har blivit påverkade. Metoden skiljer sig även 

beroende på om det är kust eller sjöar och vattendrag. Den gemensamma metoden är att 

betydande påverkan räknas ut genom procentuell andel, till exempel vattenförekomstens 

påverkade längd delat med den totala längden på vattenförekomsten eller så delas den 

påverkade arean med den totala arean på vattenförekomsten.  

I nuvarande cykel finns det fler specifikationer per påverkanstyp jämfört med föregående 

förvaltningscykel. Exempel på specifikationer är annat: transport eller föråldrade: flottleder. 

Påverkanskällan annat är speciell då flera påverkanstyper ingår i denna påverkanskategori, 

enligt hur det ska rapporteras till EU. Specifikationerna annat och föråldrade underlättar vilken 

åtgärd som bör användas på respektive vattenförekomst för hydromorfologiska 

kvalitetsfaktorer. Tack vare ett förbättrat underlag har det varit lättare att peka ut flera 

påverkanstyper. Mer information om förändringar inom påverkan sedan 2016 finns i kapitel 

3.1 Påverkan, status och risk. 
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Påverkanstyper som har analyserats för att se hur de har påverkat ytvattenförekomsterna 

redovisas i Tabell 13 

Undersökta påverkanstyper på ytvattenförekomsterna kust, sjöar och vattendrag för 

hydromorfologiska kvalitetsfaktorer. 

 

Flödesförändringar 
Av de påverkanskällor som orsakar flödesförändringar är annat, till exempel urban 

markanvändning, det som berör flest vattenförekomster i Västerhavets vattendistrikt. För 

sjöar är vattenkraft den största påverkanskällan medan sjöfart och annat är största 

påverkanskällan för kusten, se Diagram 4.  

 

 

  

 
Förändring av 

morfologiskt 

tillstånd 

Förändring av 

hydrologisk 

regim 

Förändring av konnektivitet 

genom dammar,barriärer 

och slussar 

Jordbruket x x  

Översvämningsskydd x  X 

Vattenkraft  x X 

Fiske och vattenbruk  x X 

Dricksvatten   X 

Offentlig vattenförsörjning  x  

Bevattning   x 

Turism och rekreation   x 

Industrin   x 

Sjöfart x x x 

Annat x x x 

Annat: urban markanvändning x x x 

Annat: transport x x x 

Annat: skogsbruk x x x 

Annat: fiske och vattenbruk x  x 

Annat: industri x x  

Annat: energi ej vattenkraft x x  

Annat: turism och rekreation x x  

Annat: vattenkraft x   

Annat: översvämningsskydd  x  

Okända eller föråldrade x  x 

Föråldrade: flottleder x  x 

Föråldrade: kvarndammar   x 

Tabell 13 Tabell över alla undersökta påverkanstyper på ytvattenförekomsterna kust, sjöar och vattendrag 

för hydromorfologiska kvalitetsfaktorer. Påverkanskällorna är uppdelade i miljöproblemen 

flödesförändringar, morfologiska förändringar och förändringar i konnektivitet. I varje miljöproblem ingår 

bedömningar för kust, sjö och vattendrag.  
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Påverkanskällor som orsakar flödesförändringar i sjöar, vattendrag och kustvatten 

 

Diagram 4 Antal påverkanskällor som har påverkat flödesförändringar per vattenkategori, i 

Västerhavets vattendistrikt Uppgifterna är hämtade från VISS 2020-09-01. 

Morfologiska förändringar 
Av de påverkanskällor som orsakar morfologiska förändringar är annat, till exempel urban 

markanvändning, det som berör flest vattenförekomster i Västerhavets vattendistrikt. För 

sjöar är jordbruk den största påverkanskällan, se figur Diagram 5.  

Påverkanskällor som orsakar morfologiska förändringar i sjöar, vattendrag och kustvatten 

 

Diagram 5 Antal påverkanskällor som har påverkat morfologiska förändringar per vattenkategori, i 

Västerhavets vattendistrikt. Uppgifterna är hämtade från VISS 2020-09-01. 
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Förändringar i konnektiviteten 
Av de påverkanskällor som orsakar förändringar i konnektiviteten är vattenkraft det som 

berör flest vattenförekomster i Västerhavets vattendistrikt. För kust är sjöfart och turism och 

rekreation den största påverkanskällan, se Diagram 6.  

Påverkanskällor som orsakar förändringar i konnektiviteten i sjöar, vattendrag och kustvatten 

 

Diagram 6 Antal påverkanskällor som har påverkat förändringar i konnektiviteten, per vattenkategori, i 

Västerhavets vattendistrikt. Uppgifterna är hämtade från VISS 2020-09-01. 

 

Statusklassificering 
När det gäller statusklassificering med avseende på fysiska förändringar följer den Havs- och 

vattenmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om kartläggning och analys av ytvatten 

(HVMFS 2017:20) och Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om klassificering och 

miljökvalitetsnormer avseende ytvatten (HVMFS 2013:19). Utöver dessa föreskrifter har 

vägledning författad av HaV använts: ”Statusklassificering och hantering av osäkerhet: 

Vägledning för tillämpning av 2 kap. HVMFS 2013:19”. 

Statusklassificering av fysisk påverkan baseras på tre kvalitetsfaktorer: hydrologisk regim 

eller hydrografiska villkor, morfologiskt tillstånd och konnektivitet. Dessa tre kvalitetsfaktorer 

bestäms genom olika metoder. Statusklassificering för kvalitetsfaktorerna hydrologisk 

regim/hydrografiska villkor och konnektivitet bestäms av de statusklassificerade 

underliggande parametrar för respektive kvalitetsfaktor som har sämst status.  För 

kvalitetsfaktorn morfologi bestäms status genom medelvärdet för alla dess 

statusklassificerade underliggande parametrar. Statusklassificeringen gällande fysisk 

påverkan i kusten har gjorts för första gången. 
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Flödesförändringar 
I Västerhavets vattendistrikt har cirka 54 procent av vattendragen, 36 procent av sjöar och 57 

procent av kust, problem med flödesförändringar, se Tabell 14. 

Flödesförändringar för sjöar, kust och vattendrag som har sämre än god status 

 
Måttlig 

Antal (Andel i %) 

Otillfredsställande 

Antal (Andel i %) 

Dålig 

Antal (Andel i %) 

Totalt 

Antal (Andel) 

Sjöar 229 (27%) 67 (8%) 9 (1%) 305 (36%) 

Vattendrag 452 (24%) 369 (19%) 204 (11%) 1025 (54%) 

Kust 28 (25%) 30 (27%) 5 (5%) 63 (57%) 

Tabell 14 Status avseende flödesförändringar för de sjöar, kust och vattendrag som har sämre än god 

status i Västerhavets vattendistrikt. Siffrorna anger antal och procentandel inom parentes.  Uppgifterna 

är hämtade från VISS 2020-09-16, www.viss.lansstyrelsen.se. 

Flödesförändringar har försämrats sedan föregående klassificering 

Flödesförändringar 
Sjö 

Antal 

Vattendrag 

Antal 

Försämring 9 27 

Förbättring - - 

Oförändrat - 4 

Totalt 9 31 

Tabell 15 Tabellen visar hur status för flödesförändringar i VH vattendistrikt har förbättrats eller 

försämrats sedan perioden 2009–2015. 

I 27 vattendrag och 9 sjöar har statusen försämrats, se Tabell 15.Att en statusklassning har 

blivit försämrad eller förbättrad kan ha flera skäl. Bland annat har vägledningen för 

bedömningsgrunderna uppdaterats sedan cykel 2009–2015 och underlaget har blivit bättre. 

Under förvaltningscykel 2016–2021 har SMHI levererat statusklassificering baserad på 

påverkan från vattenkraft.  Ett krav för att kunna göra jämförelsen är att 

statusklassificeringarna för respektive förvaltningscykel ska ha säkra underlag. Om 

underlaget inte går att jämföra mellan två olika förvaltningscykler så presenteras ett streck i 

tabellen, se Tabell 15. Mer information om förändringar inom statusklassificieringen sedan 

2016 finns i kapitel 3.1 Påverkan, status och risk. 

Morfologiska förändringar 
I Västerhavets vattendistrikt har cirka 53 procent av vattendragen, 8 procent av sjöar och 24 

procent av kust, problem med morfologiska förändringar, se Tabell 16. 

Morfologiska förändringar för sjöar och vattendrag med sämre än god status 

 
Måttlig 

Antal (Andel i %) 

Otillfredsställande 

Antal (Andel i %) 

Dålig 

Antal (Andel i %) 

Totalt 

Antal (Andel) 

Sjöar 56 (7%) 8 (1%) (0%) 64 (8%) 

Vattendrag 605 (32%) 359 (19%) 53 (3%) 1016 (53%) 

Kust 21 (19%) 4 (4%) 2 (2%) 27 (24%) 

Tabell 16 Status för morfologiska förändringar för sjöar och vattendrag med sämre än god status i VH 

vattendistrikt. Siffrorna anger antal och procentandel inom parentes. Uppgifterna är hämtade från 

VISS 2020-09-16, www.viss.lansstyrelsen.se. 

  

http://www.viss.lansstyrelsen.se/
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Morfologiska förändringar är oförändrade eller har försämrats sedan föregående klassificering 

Morfologiska förändringar 
Sjö 

Antal 

Vattendrag 

Antal 

Försämring - 22 

Förbättring - - 

Oförändrat 49 30 

Totalt 49 52 

Tabell 17 Tabellen visar hur status för morfologiska förändringar i Västerhavets vattendistrikt har 

förbättrats eller försämrats sedan perioden 2009–2015. 

I 22 vattendrag har statusen försämrats, se Tabell 17. Att status har blivit försämrad eller 

förbättrad kan ha flera skäl. Bland annat har vägledningen för bedömningsgrunderna 

uppdaterats sedan perioden 2009–2015 och underlaget har blivit bättre. Nationell analys för 

sjöar och vattendrag har utförts för parametrarna närområde respektive svämplan. 

Underlaget är baserat på skala 1:10 000 och är nu därför på en mer detaljerad nivå jämfört 

med föregående sexårscykler. För att få fram information om påverkanstryck har underlag 

från Lantmäteriet använts. Skillnaden jämfört med perioden 2009–2015 är, förutom 

kopplingsschemat, höjddata som inte har använts tidigare. Ett krav för att kunna göra 

jämförelsen är att statusklassificeringarna för respektive sexårsperiod ska ha säkra underlag. 

Om underlaget inte går att jämföra mellan två olika perioder så presenteras ett streck i 

tabellen se Tabell 17. Mer information om förändringar inom statusklassificieringen sedan 

2016 finns i kapitel 3.1 Påverkan, status och risk. 

Förändringar i konnektiviteten 
I Västerhavets vattendistrikt har cirka 54 procent av vattendragen, 8 procent av sjöarna och 25 

procent av kustvattenförekomsterna problem med förändringar i konnektiviteten, se Tabell 

18. 

Förändringar i konnektivitet för kust, sjöar och vattendrag som har sämre än god ekologisk status  

 
Måttlig 

Antal (Andel i %) 

Otillfredsställande 

Antal (Andel i %) 

Dålig 

Antal (Andel i %) 

Totalt 

Antal (Andel) 

Sjöar 206 (25%) 120 (14%) 291 (35%) 617 (74%) 

Vattendrag 362 (19%) 251 (13%) 894 (47%) 1507 (79%) 

Kust 38 (34%) 19 (17%) 6 (5%) 63 (56%) 

Tabell 18 Status avseende konnektivitetsförändringar för kust, sjöar och vattendrag som har sämre än 

god ekologisk status i VH vattendistrikt. Siffrorna anger antal och procentandel inom parentes. 

Uppgifterna är hämtade från VISS 2020-09-16, www.viss.lansstyrelsen.se. 
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Förändringar i konnektivitet sedan föregående klassificering 

Konnektivitetsförändringar 
Sjö 

Antal 

Vattendrag 

Antal 

Försämring 9 9 

Förbättring - 2 

Oförändrat 11 9 

Totalt 20 20 

Tabell 19 Tabellen visar hur status för konnektivitetsförändringar i VH vattendistrikt har förbättrats 

eller försämrats sedan perioden 2009–2015. 

Status för konnektivitetsförändringar har försämrats för nio sjöar och nio vattendrag medan 

statusen har förbättrats i två vattendrag i Västerhavets vattendistrikt  

Att en status har ändrats kan ha flera skäl. Bland annat har vägledningen för 

bedömningsgrunderna uppdaterats sedan perioden 2009–2015 och underlaget har blivit 

bättre. Ett krav för att kunna göra jämförelsen är att statusklassificeringarna ska vara gjorda 

med säkra underlag. Om underlaget inte går att jämföra mellan två olika perioder presenteras 

ett streck i tabellen, se Tabell 19. Mer information om förändringar inom 

statusklassificieringen sedan 2016 finns i kapitel 3.1 Påverkan, status och risk.  

Riskbedömning 

Flödesförändringar 
Av distriktets 2853 ytvattenförekomster är det 691 som behöver åtgärder för att nå 

miljökvalitetsnormen. För 544 vattenförekomster är risken osäker. Övervakning krävs för att 

fastställa eventuella förbättringsbehov.  

 

Risk för fysisk påverkan: Flödesförändringar 

Distrikt VH 
Kust 

Antal 

Sjö 

Antal 

VD 

Antal 

Risk – Risk 23 107 561 

Risk – Osäker 17 180 347 

Risk - Ingen - - - 

Totalt 40 287 908 

Tabell 20 Flödesförändringars riskbedömning för Västerhavets vattendistrikt. Uppgifterna är hämtade 

från VISS 2020-09-16, www.viss.lansstyrelsen.se 

Morfologiska förändringar och kontinuitet 
Av distriktets 2853 ytvattenförekomster är det 1869 som behöver åtgärder för att nå 

miljökvalitetsnormen. För 402 vattenförekomster är risken osäker. Mer övervakning krävs för 

att fastställa eventuella förbättringsbehov. 
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Risk för fysisk påverkan: Morfologi och kontinuitet 

Distrikt VH 
Kust 

Antal 

Sjö 

Antal 

VD 

Antal 

Risk – Risk 8 451 1410 

Risk – Osäker 56 149 197 

Risk - Ingen - 1 3 

Totalt 64 601 1610 

Tabell 21 Morfologiska förändringar och kontinuitets riskbedömning för distriktet. Uppgifterna är 

hämtade från VISS 2020-09-16, www.viss.lansstyrelsen.se. 

Eftersom denna typ av riskbedömning inte har skett i tidigare förvaltningscykler går det inte 

att jämföra vilka förbättringar eller försämringar som har skett.  
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Vattenförekomster som riskerar problem med flödesförändringar 

Karta 5 Riskbedömningar för flödesförändringar i ytvatten i Västerhavets vattendistrikt.  

Uppgifterna är hämtade från VISS 2020-09-03 
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Vattenförekomster som riskerar problem med morfologi och kontinuitet 

Karta 6 Riskbedömningar för morfologiska förändringar och kontinuitet i ytvatten i Västerhavets vattendistrikt. 

Uppgifterna är hämtade från VISS 2020-09-03  
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3.6 Miljögifter 

Vad innebär miljögifter? 
”Miljögifter” har blivit ett begrepp i vattenförvaltningsarbetet och används som 

samlingsnamn för prioriterade ämnen och särskilda förorenande ämnen (SFÄ) i ytvatten och 

de organiska ämnen och metaller som har riktvärden i SGU:s föreskrifter om 

miljökvalitetsnormer (SGU-FS 2013:2). Miljögifter är ämnen som har en skadlig inverkan på 

miljön när de släpps ut. De är giftiga, långlivade, tas upp av levande organismer och har en 

förmåga att spridas i miljön. De innefattar både vissa organiska ämnen, som polyaromatiska 

kolväten (PAH) och vissa oorganiska ämnen, som metaller. Metaller förekommer naturligt 

och är inte skadliga i sig utan blir ett miljögiftsproblem först när de förekommer i så höga 

halter så att miljöskadliga effekter uppstår. Inom vattenförvaltningsarbetet hanteras 

miljögifter olika beroende på om det gäller ytvatten eller grundvatten. 

• Miljögifter i grundvatten omfattar samtliga ämnen som kan sänka grundvattnets 

kemiska status i statusklassificeringen (se SGU-FS 2013:2, bilaga 1 om 

miljökvalitetsnormer, förutom nitrat, nitrit, ammoniak, fosfat, klorid och sulfat som 

behandlas i andra avsnitt i kapitel 3. 

• Miljögifter i ytvatten hanteras dels som en del av klassificeringen av kemisk 

ytvattenstatus (prioriterade ännen) och dels som en kvalitetsfaktor kopplad till ekologisk 

status i form av särskilda förorenande ämnen (SFÄ). De omfattar samtliga ämnen i 

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS). Under 2016–2021 har vi utgått 

från HVMFS 2013:19. 

Påverkanskällor: Orsaker till miljögifter i yt- och grundvatten 
En påverkanskälla är det som orsakar ett miljöproblem.  

I avsnitten nedan beskrivs utfallet av den påverkansanalys som är gjord sedan 2016. 

Statistiken bygger på all bedömd betydande påverkan, oavsett om påverkan har kunnat 

verifieras i statusklassificeringen eller ej. 

Påverkan på grundvattenförekomster 
Förorenade områden bedöms vara den främsta anledningen till miljögifter i grundvatten 

(Diagram 7). Sett till samtliga påverkanstyper bedöms 171 vattenförekomster kunna vara 

påverkade. När risk för vägtrafikolyckor räknas med bedöms totalt 219 vattenförekomster 

vara berörda.  
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Betydande påverkan av miljögifter från olika påverkanskällor 

Diagram 7 Betydande påverkan av miljögifter från olika påverkanskällor i Västerhavets vattendistrikt. 

Siffran visar hur vanligt förekommande det är att grundvattenförekomster bedöms ha betydande 

påverkan från vardera påverkanstyp. Vattenförekomster som bedöms ha betydande påverkan från flera 

påverkanstyper är medräknade flera gånger, en gång per påverkanstyp. En påverkanstyp är också 

medräknad flera gånger per vattenförekomst om den ger upphov till påverkan från flera ämnen. 

Uppgifterna är hämtade från VISS 2020-09-01,  www.viss.lansstyrelsen.se. 

 

Påverkan på ytvattenförekomster 

Prioriterade ämnen 

Kvicksilver, kvicksilverföreningar och bromerade difenyletrar (PBDE) finns i hela Sverige och 

halterna av dessa ämnen överskrids generellt i fisk. Den främsta orsaken bedöms vara 

luftburna föroreningar, så kallad atmosfärisk deposition. 

Utöver kvicksilver och PBDE från atmosfärisk deposition bedöms 2 433 ytvattenförekomster i 

Sverige ha en betydande påverkan av prioriterade ämnen från en eller flera påverkanskällor.  

I Västerhavets vattendistrikt bedöms 462 ytvattenförekomster ha betydande påverkan av 

prioriterade ämnen exklusive kvicksilver och PBDE. 

Påverkananalysen visar att den största påverkanskällan för prioriterade ämnen i Sverige är 

atmosfärisk deposition, eftersom vi bedömer att vi har betydande påverkan från atmosfärisk 

deposition för kvicksilver och PBDE i hela Sverige (visas inte i figuren). Utöver atmosfärisk 

deposition är förorenade områden den största påverkanskällan nationellt (Diagram 8), följt av 

http://www.viss.lansstyrelsen.se/
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transport och infrastruktur tillsammans med urban markanvändning, som båda till stor del 

handlar om dagvattenpåverkan.  

Diffusa utsläpp från transport och infrastruktur omfattar också föroreningar från giftiga 

båtbottenfärger (framförallt TBT), som utgör en stor andel av den utpekade påverkan. Även 

avloppsreningsverk, deponier och industrier (IED-industri och icke IED-industri) bedöms 

vara viktiga påverkanskällor nationellt när det gäller prioriterade ämnen. 

Betydande påverkan av prioriterade ämnen från olika påverkanskällor i Sverige. 

 

Diagram 8 Betydande påverkan av prioriterade ämnen från olika påverkanskällor. Sammantagen bild 

för hela Sverige. Siffran visar hur många ytvattenförekomster som bedöms ha betydande påverkan från 

vardera påverkanstyp. Vattenförekomster som bedöms ha betydande påverkan från flera påverkanstyper 

är medräknade flera gånger, en gång per påverkanstyp. I övrigt ingår (siffran anges i parentesen): 

Punktkällor – Bräddning (2), Punktkällor – Lakvatten från gruvdrift (21), Förändring av morfologiskt 

tillstånd (39), Punktkällor – Andra signifikanta punktkällor (47), Förändring av morfologiskt tillstånd 

(51) och Okänd signifikant påverkan (68) (uttag ur från VISS 2020-09-01). 

Olika påverkanskällor bidrar med betydande påverkan av olika ämnen. Metaller, PAH:er, 

PFOS, TBT och flera andra organiska ämnen som flamskyddsmedel (PBDE och HBCD), 

ftalater, fenoler och lösningsmedel har bedömts ha betydande påverkan i påverkansanalysen 

Tabell 22. 
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Prioriterade ämnen med betydande påverkan 

Påverkanskälla 
Prioriterade ämnen som bedöms komma i 

betydande mängd från påverkanskällan 

Atmosfärisk deposition Kvicksilver, PBDE, dioxiner 

Förorenade områden 

PAH:er (benso-a-pyren, antracen, naftalen, fluoranten 

m.fl.), Metaller (Pb, Hg, Cd, Ni), PFOS, TBT, bensen,  

DEHP (mjukgörare/ftalat), fenoler (pentaklorfenol, 

nonylfenol, oktylfenol), klorerade lösningsmedel 

(tetrakloretylen, trikloretylen), hexaklorbensen,  

DDT, PBDE (flamskyddsmedel) med flera 

Transport och infrastruktur och  

Urban markanvändning (Dagvatten) 

PAH:er (benso-a-pyren, fluoranten, antracen med 

flera), TBT, metaller (Ni, Pb, Hg), bensen, PFOS 

Transport och infrastruktur 

(båtbottenfärger) 
TBT, irgarol (cybutryn) 

Deponier 

PFOS, metaller (Cd, Pb, Ni, Hg), TBT, PAH:er 

(benso-a-pyren, antracen, naftalen med flera), 

dioxiner, DEHP (mjukgörare/ftalat), fenoler 

(nonylfenol, oktylfenol, pentaklorfenol), 

flamskyddsmedel (PBDE, HBCD), med flera 

Industri (IED och inte IED) 
Metaller (Cd, Pb, Hg, Ni), PAH:er (benso-a-pyren, 

antracen med flera), PFOS, kloralkaner med flera 

Reningsverk och bräddning 

PFOS, metaller (Cd, Ni, Pb, Hg), DEHP 

(mjukgörare/ftalat), flamskyddsmedel (PBDE, HBCD), 

fenoler (nonylfenol, oktylfenol) med flera 

Förändring av morfologiskt tillstånd 

(för jordbruket och annat ändamål) 
Metaller (Ni, Cd) 

Lakvatten från gruvdrift Metaller (Cd, Ni, Pb) 

Andra påverkanskällor, bland annat 

växthus, brandövningsplatser i hamnar 

och på oljedepåer 

PFOS, aklonifen (växtskyddsmedel) 

Tabell 22 Prioriterade ämnen som ofta bedöms ha betydande påverkan från olika påverkanskällor. Det 

finns även andra ämnen som är kopplade till dessa påverkanskällor i ett fåtal fall. 

I Västerhavets vattendistrikt, liksom nationellt, är förorenade områden utpekat som den 

största påverkanskällan, dvs. den påverkanstyp som påverkar störst antal vattenförekomster, 

om man bortser från atmosfärisk deposition av kvicksilver och PBDE (Diagram 9). Därefter 

kommer diffusa källor transport och infrastruktur, som till stor del innebär påverkan från 

giftiga båtbottenfärger (framförallt TBT) men också tillsamman med diffusa källor urban 

markanvändning står för dagvattenpåverkan. Även avloppsreningsverk och industrier (IED-

industri och inte IED-industri) är påverkanskällor som pekas ut som betydande 

påverkanskällor för många vattenförekomster i distriktet. Deponier utgör också betydande 

påverkan på relativt många vattenförekomster. ”Andra signifikanta punktkällor” innefattar 

bland annat läckage av växtskyddsmedel från växthus och påverkan av PFOS från 

brandövningsplatser vid bland annat hamnar och oljedepåer. Även påverkanskällor som inte 

är omfattande i en regional skala kan förstås vara betydande lokalt för enskilda 

vattenförekomster.  Påverkansbedömningen per vattenförekomst visas i VISS. 
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Betydande påverkan av prioriterade ämnen från olika påverkanskällor i vattendistriktet 

 

Diagram 9 Betydande påverkan av prioriterade ämnen från olika påverkanskällor i Västerhavets 

vattendistrikt. Siffran visar hur många ytvattenförekomster som bedöms ha betydande påverkan från 

vardera påverkanstyp. Vattenförekomster som bedöms ha betydande påverkan från flera påverkanstyper 

är medräknade flera gånger, en gång per påverkanstyp. Data från VISS 2020-09-01. 

Särskilda förorenande ämnen 

I Sverige bedöms 1923 ytvattenförekomster ha en betydande påverkan av särskilt förorenande 

ämnen, SFÄ, från en eller flera påverkanskällor. I Västerhavets vattendistrikt 495 

ytvattenförekomster ha betydande påverkan för SFÄ. 

Utfallet av påverkananalysen visar att den största påverkanskällan för SFÄ i Sverige är 

förorenade områden, följt av jordbruk och avloppsreningsverk (Diagram 10). Därefter följer 

transport och infrastruktur och urban markanvändning, som båda till stor del handlar om 

dagvattenpåverkan. Även deponier och industri bedöms vara viktiga påverkanskällor. 
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Betydande påverkan av prioriterade ämnen från olika påverkanskällor i Sverige  

 

Diagram 10 Betydande påverkan av särskilda förorenande ämnen (SFÄ) från olika påverkanskällor. 

Sammantagen bild för hela Sverige. Siffran visar hur många ytvattenförekomster som bedöms ha 

betydande påverkan från vardera påverkanstyp. Vattenförekomster som bedöms ha betydande påverkan 

från flera påverkanstyper är medräknade flera gånger, en gång per påverkanstyp. I övrigt ingår (siffran 

anges i parentesen): Punktkällor – Bräddning (4), Punktkällor – Andra signifikanta punktkällor (23), 

Okänd signifikant påverkan (39), Förändring av morfologiskt tillstånd (54) och Diffusa källor – 

Enskilda avlopp (75). Data från VISS 2020-09-01. 

Olika påverkanskällor bidrar med betydande påverkan av olika ämnen. Metaller, 

växtskyddsmedel, läkemedelsrester, ammoniak, nitrat och flera organiska ämnen som PCB, 

bisfenol A och triklosan har bedömts ha betydande påverkan i påverkansanalysen (Tabell 23). 
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Särskilda förorenande ämnen 

Påverkanskälla 
Särskilda förorenande ämnen som bedöms 

komma i betydande mängd från påverkanskällan 

Punktkällor - Förorenade områden 

Metaller (zink, koppar, arsenik, krom, uran), PCB, 

triklosan, växtskyddsmedel (diflufenikan, MCCP, 

glyfosat, primikarb), PFAS 

Diffusa källor - Jordbruk 
Växtskyddsmedel (diflufenikan, MCPA, metribuzin, 

metsulfuronmetyl), nitrat, ammoniak 

Dagvatten (Diffusa källor - Transport 

och infrastruktur och Diffusa källor - 

Urban markanvändning) 

Metaller (koppar, zink) 

Punktkällor - Deponier 
Metaller (zink, krom, arsenik, koppar), bisfenol A, 

PCB, triklosan 

Industri, IED och inte IED 
Metaller (zink, koppar, krom, arsenik, uran), 

ammoniak, nitrat, PCB, bisfenol A,  

Förändring av morfologiskt tillstånd 

(inklusive ”för jordbruket” och 

”annat”) 

Metaller (zink, koppar, arsenik) 

Punktkällor - Lakvatten från gruvdrift 
Metaller (zink, uran, koppar, arsenik), nitrat, 

ammoniak 

Punktkällor – reningsverk och 

punktkällor - bräddning 

Läkemedelsrester (17 beta östradiol, diklofenak, 

etinylestradiol), ammoniak, nitrat, bisfenol A, metaller 

(zink, koppar, krom), triklosan, PCB 

Diffusa källor - Enskilda avlopp Nitrat, ammoniak 

Punktkällor - Andra signifikanta 

punktkällor (bland annat växthus) 

Växtskyddsmedel (imidakloprid), metaller (koppar, 

krom, zink) 

Okänd signifikant påverkan Ammoniak, metaller (zink, arsenik, koppar) 

Tabell 23 Särskilda förorenande ämnen som ofta bedöms ha betydande påverkan från olika 

påverkanskällor. Det finns även andra ämnen som är kopplade till dessa påverkanskällor i ett fåtal fall. 

I Västerhavets vattendistrikt skiljer sig bilden från den nationella. Här bedöms jordbruk vara 

den största påverkanskällan när det gäller SFÄ, följt av dagvatten (transport och infrastruktur 

och urban markanvändning) och förorenade områden (Diagram 11). Även avlopp och 

industri (IED och inte IED) bedöms vara viktiga påverkanskällor i distriktet. Övriga 

påverkanskällor kan förstås vara viktiga på lokal skala, för enskilda vattenförekomster. 

Påverkan på anslutna akvatiska ekosystem 
Enligt föreskrifterna om kartläggning och analys (SGU-FS 2013:1, 2013) är anslutna akvatiska 

ekosystem ”ekosystem i ytvatten som genom hydraulisk kontakt med en 

grundvattenförekomst utbyter betydande mängder vatten med denna”. En bäck eller en å kan 

utgöra ett anslutet akvatiskt ekosystem om vattenutbytet med en grundvattenförekomst är 

nog stort. Huruvida de anslutna akvatiska ekosystemens kemi påverkas negativt av 

vattenkvalitén i grundvattnet har utretts. 

I Västerhavets vattendistrikt finns ett identifierat grundvatten som har sänkt kemisk status 

och riskerat att ge upphov till kemisk påverkan på anslutna akvatiska ekosystem (VISS 2020-

04-21). 
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Betydande påverkan av prioriterade ämnen från olika påverkanskällor i vattendistriktet  

 

Diagram 11 Betydande påverkan av SFÄ från olika påverkanskällor i Västerhavets vattendistrikt. 

Siffran visar hur många ytvattenförekomster som bedöms ha betydande påverkan från vardera 

påverkanstyp. Vattenförekomster som bedöms ha betydande påverkan från flera påverkanstyper är 

medräknade flera gånger, en gång per påverkanstyp. I övrigt ingår (siffran anges i parentesen): 

Punktkällor – Bräddning (1), Okänd signifikant påverkan (4), Punktkällor – Andra signifikanta 

punktkällor (7) och Diffusa källor – Enskilda avlopp (14). Data från VISS 2020-09-01. 

Statusklassificering 

Kemisk status i grundvatten 
Nio av distriktets grundvattenförekomster har otillfredsställande kemisk status med avseende 

på miljögifter. Den otillfredsställande statusen beror på ett eller flera ämnen (Diagram 12).  

Naturligt förhöjda halter av bly konstateras i en grundvattenförekomst i Skåne län. Riktvärdet 

justeras så att hänsyn tas till de naturligt förhöjda halterna och grundvattenförekomsten 

bedöms då ha god status.  

Förändringar jämfört med föregående statusklassificering 

Jämförelsen avser skillnaden mot hur det såg ut i underlaget till beslut om förvaltningsplan 

2016. Halterna av PFAS (summa 11) bedömdes första gången inför besluten om 

miljökvalitetsnormer för vissa miljögiftiga ämnen 2018.  

Antalet grundvattenförekomster med otillfredsställande status med avseende på miljögifter 

har ökat/minskat. [Till den slutliga versionen av förvaltningsplanen kommer vi att utveckla 

texten om vad förändringen beror på.] 
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Otillfredsställande status med anledning av miljögifter  

 

Diagram 12 Miljögifter som orsakar otillfredsställande kemisk status i Västerhavets vattendistrikt. 

Stapeln representerar antalet vattenförekomster med otillfredsställande status med avseende på ämnet. 

Data från VISS 2020-09-01. 

Miljögifter i ytvatten 
För miljögifter i ytvatten klassificeras status med avseende på två ämnesgrupper. Prioriterade 

ämnen, som ingår i kemisk status, och särskilda förorenande ämnen (SFÄ) som ingår i 

ekologisk status. Metoden som använts beskrivs översiktligt i kapitel 3.1 och 3.2. 

Statusbedömningarna utgår från (Havs- och vattenmyndigheten, 2016b) och 

vattenmyndigheternas kompletterande riktlinjer för statusklassificering och riskbedömning 

av miljögifter i ytvatten (Vattenmyndigheterna, 2020μ).  

Statusklassificeringen för miljögifter i ytvatten baseras på mätdata. I den nuvarande 

vattenförvaltningscykeln har uppmätta halter av prioriterade ämnen eller SFÄ i vatten, 

sediment eller biota (fisk, kräftdjur eller blötdjur) jämförts med bedömningsgrunderna i Havs-

och vattenmyndighetens föreskrift (HVMFS 2013:19). När de uppmätta halterna är högre än 

bedömningsgrunden klassificeras statusen till ”Uppnår ej god” för prioriterade ämnen, 

respektive ”måttlig” för SFÄ. Statusklassificering baserat på expertbedömning förekommer 

främst då det finns mätdata i närliggande vattenförekomster med liknande påverkan, då 

klassificeringar bygger på analyser av andra matriser än de som det finns 

bedömningsgrunder för (till exempel sediment istället för vatten, fisklever istället för 

fiskmuskel) eller då biotillgänglig halt av metaller inte kunnat beräknas (till exempel för att en 

eller flera vattenkemiska parametrar ligger utanför modellintervallet).  

För kvicksilver och PBDE görs en klassificering på nationell nivå till ”uppnår ej god”. Detta 

bygger på att övervakningsdata i nationella övervakningsprogram ständigt visar på halter 

över bedömningsgrunden enligt föreskriften (HVMFS 2013:19; Åkerblom & Johansson, 2008; 

Nyberg, Faxneld, Danielsson, & Bignert, 2018). I ett enstaka fall finns mätdata som visar på 

god status för kvicksilver. I detta fall har kvicksilver klassificerats till god status. 
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Utfall av statsklassificeringen i Västerhavets vattendistrikt 

I diagrammen nedan visas klassificeringar till sämre än god status (uppnår ej god respektive 

måttlig status) för prioriterade ämnen som ingår i kemisk status och för SFÄ som ingår i 

ekologisk status. Endast de ämnen som fått minst en klassificering till sämre än god status 

visas.  

I Västerhavets vattendistrikt är det, förutom de överallt överskridande ämnena kvicksilver 

och PBDE, främst TBT (tributyltenn), polyaromatiska kolväten (PAH:er; till exempel antracen, 

fluoranten och benso(a)pyrene), metaller (kadmium, bly och nickel) samt PFOS, som orsakar 

att gränsvärden för prioriterade ämnen överskrids (Diagram 13, Diagram 14 och Diagram 15). 

För SFÄ är det främst halter av ammoniak och nitrat samt metaller (koppar, zink och krom) 

som överstiger riktvärdena (Diagram 16, Diagram 17 och Diagram 18). Även 

växtskyddsmedel (diflufenikan och imidakloprid), PCB:er och läkemedelsrester (diklofenak 

som är ett smärtstillande läkemedel och två östradioler som är hormonpreparat) bidrar till 

sänkt status i vissa vattenförekomster.  

Vattendrag med klassificeringen ”uppnår ej god kemisk status”  

 

Diagram 13 Klassificeringar till ”uppnår ej god status” inom kemisk status för vattendrag i 

Västerhavets vattendistrikt. Staplarnas höjd anger antal vattenförekomster och staplarnas färger anger 

statusklassificeringarnas tillförlitlighet. Klassificeringar av kvicksilver och PBDE visas inte. Data från 

VISS 2020-09-01. 
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Sjöar med klassificeringen ”uppnår ej god kemisk status”  

 

Diagram 14 Klassificeringar till ”uppnår ej god status” inom kemisk status för sjöar i Västerhavets 

vattendistrikt. Staplarnas höjd anger antal vattenförekomster och staplarnas färger anger 

statusklassificeringarnas tillförlitlighet. Klassificeringar av kvicksilver och PBDE visas inte. Data från 

VISS 2020-09-01. 

Kustvatten med klassificeringen ”uppnår ej god kemisk status”  

 

Diagram 15 Klassificeringar till ”uppnår ej god status” inom kemisk status för kustvatten i 

Västerhavets vattendistrikt. Staplarnas höjd anger antal vattenförekomster och staplarnas färger anger 

statusklassificeringarnas tillförlitlighet. Klassificeringar av kvicksilver och PBDE visas inte. Data från 

VISS 2020-09-01. 
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Vattendrag med klassificeringen måttlig ekologisk status för särskilda förorenande ämnen, SFÄ   

 

Diagram 16 Klassificeringar till måttlig status för särskilda förorenande ämnen, SFÄ, inom ekologisk 

status för vattendrag i Västerhavets vattendistrikt. Staplarnas höjd anger antal vattenförekomster och 

staplarnas färger anger statusklassificeringarnas tillförlitlighet. Data från VISS 2020-09-01. 

Sjöar med klassificeringen måttlig ekologisk status för särskilda förorenande ämnen, SFÄ 

 

Diagram 17 Klassificeringar till måttlig status för särskilda förorenande ämnen, SFÄ, inom ekologisk 

status för sjöar i Västerhavets vattendistrikt. Staplarnas höjd anger antal vattenförekomster och 

staplarnas färger anger statusklassificeringarnas tillförlitlighet. Data från VISS 2020-09-01. 
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Klassificeringar till måttlig status för särskilda förorenande ämnen, SFÄ, inom ekologisk status för 

kustvatten i Västerhavets vattendistrikt.  

 

Diagram 18 Klassificeringar till måttlig status för särskilda förorenande ämnen, SFÄ, inom ekologisk 

status för kustvatten i Västerhavets vattendistrikt. Staplarnas höjd anger antal vattenförekomster och 

staplarnas färger anger statusklassificeringarnas tillförlitlighet. Data från VISS 2020-09-01. 

Förändringar i status jämfört med föregående statusklassificering 
Antalet ytvattenförekomster som inte uppnår god kemisk status är högre i nuvarande 

förvaltningscykel än under föregående förvaltningscykel. Dessutom är det, under denna 

cykel, fler ämnen som bidragit till en sänkning av kemisk status. Samma förändring syntes 

mellan den första och den andra förvaltningscykeln. Orsakerna till detta är flera. Dels har det 

tillkommit övervakning i flera vattenförekomster och av flera ämnen sedan föregående 

förvaltningscykel, vilket innebär att dataunderlaget för klassificeringar har blivit bättre. Det 

har också tillkommit bedömningsgrunder för flera ämnen och för kompletterande matriser för 

några ämnen.  

Ammoniak, nitrat och imidakloprid har tillkommit som SFÄ sedan förvaltningscykel 2009–

2015. Dessutom har det tillkommit bedömningsgrunder för halter i sediment när det gäller 

koppar och zink, vilket bidrar till sänkt status i flera vattenförekomster. 

För de särskilda förorenande ämnen koppar och zink och de prioriterade ämnena nickel och 

bly har bedömningsgrunderna för koncentrationer vattenfas förändrats sedan 

förvaltningscykel 2009–2015. För dessa ämnen baseras klassificeringen numera på beräknad 

biotillgänglig halt istället för löst halt. Detta bidrar till att statusklassificeringen i flera fall har 

förbättrats sedan förra förvaltningscykeln. Förändrade bedömningsgrunder för koppar och 

zink kan därför i olika fall leda till att statusen försämrats eller förbättrats utan att 

vattenkvalitén egentligen har förändrats. 
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De prioriterade ämnena PFOS, dioxiner och aklonifen tillkom som nya ämnen och 

klassificerades första gången under 2018–2021. Förändringen för dessa ämnen visas därför i 

en separat tabell. 

Förändringar i status för prioriterade ämnen 
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Antracen    1   3 (0) 4 (1) 10 (1) 

Benso-a-

pyren 
      1 (0) 16 (2)  

Benso-b-

fluoranten 
       6 (1)  

Benso-ghi-

perylen 
       4 (0)  

Benso-k-

fluoranten 
       3 (1)  

PBDE       
10 

(10) 

250 

(250) 
4 (0) 

Fluoranten     1   7 (1) 1 (0) 

Kadmium 8 1   1  8 (0) 3 (2)  

Hexaklor-

bensen 
   1      

Kvicksilver      1 
10 

(10) 

250 

(250) 
4 (4) 

Naftalen        1 (0)  

Nickel     1     

Bly 4   1 3  7 (0) 1 (1)  

TBT   1 1   2 (0) 5 (0) 48 (3) 

Tabell 24 Förändringar i status för prioriterade ämnen mellan förvaltningscykel 2009–2015 (2009–

2016) och förvaltningscykel 2016–2021 (2016–2021). Data från VISS 2020-03-30. 

1 Antal vattenförekomster med försämring, dvs. god i cykel 2009–2015, uppnår ej god i cykel 2016–

2021 
2 Antal vattenförekomster med förbättring, dvs. uppnår ej god i cykel 2009–2015, god i cykel 2016–

2021 
3 Antal vattenförekomster där statusen inte var klassificerad i cykel 2009–2015, men där statusen nu 

är klassificerad till ”uppnår ej god”. (Antal som beror på att det är en ny vattenförekomst anges 

inom parentes) 
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Förändringar i status för prioriterade ämnen 
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Aklonifen     1     

Dioxiner    2   4 (0) 3 (0)  

PFOS  1   1   25 (7) 2 (2) 

Tabell 25 Förändringar i status för prioriterade ämnen mellan förlängning av förvaltningscykel 2009–

2015 (2011–2018) och förvaltningscykel 2016–2021 (2016–2021). Data från VISS 2020-03-30. 

1 Antal vattenförekomster med försämring, dvs. god i cykel 2009–2015, uppnår ej god i cykel 2016–

2021 
2 Antal vattenförekomster med förbättring, dvs. uppnår ej god i cykel 2009–2015, god i cykel 2016–

2021 
3 Antal vattenförekomster där statusen inte var klassificerad i cykel 2009–2015, men där statusen nu 

är klassificerad till ”uppnår ej god”. (Antal som beror på att det är en ny vattenförekomst anges 

inom parentes) 

 

Förändringar i status för särskilda förorenande ämnen (SFÄ) 
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Krom       1 (X) 1 (X)  

Diklofenak        1 (X) 2 (X) 

Imidakloprid        4 (X)  

Koppar 2 1  1   1 (X) 4 (X) 5 (X) 

PCB       3 (X) 3 (X) 1 (X) 

Zink    1 17  1 (X) 3 (X)  

Nitrat        9 (X)  

Ammoniak       1 (X) 
18 

(X) 

10 

(X) 

Tabell 26 Förändringar i status för särskilda förorenande ämnen (SFÄ) mellan förvaltningscykel 2009–

2015 (2009–2016) och förvaltningscykel 2016–2021 (2016–2021). Data från VISS 2020-03-30. 

1 Antal vattenförekomster med försämring, dvs. god i cykel 2009–2015, uppnår ej god i cykel 2016–

2021 
2 Antal vattenförekomster med förbättring, dvs. uppnår ej god i cykel 2009–2015, god i cykel 2016–

2021 
3 Antal vattenförekomster där statusen inte var klassificerad i cykel 2009–2015, men där statusen nu 

är klassificerad till ”uppnår ej god”. (Antal som beror på att det är en ny vattenförekomst anges 

inom parentes) 
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Riskbedömning 

Grundvatten 
I västerhavets vattendistrikt är det 171 vattenförekomster som riskerar att ha 

otillfredsställande status med avseende på miljögifter  (Karta 7  och Diagram 19). Dessa 

behöver övervakning för att verifiera påverkan. Elva av dem behöver också åtgärder. 

Ytterligare åtgärder behövs i 88 vattenförekomster där det finns risk för påverkan från olyckor 

på väg.  
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Riskbedömning för miljögifter i grundvatten  

Karta 7 Riskbedömning för miljögifter i grundvatten i Västerhavets vattendistrikt (VISS 2020-09-03).  
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Risk för miljögifter  

 

Diagram 19 Riskbedömning med avseende på miljögifter i grundvatten i Västerhavets vattendistrikt. 

Höjden på staplarna anger antal vattenförekomster som bedöms ha en risk för vardera ämnet.  

Data från VISS 2020-09-01.  

Att så många grundvattenförekomster riskerar att inte nå god status 2027 visar att det finns ett 

stort behov av ytterligare övervakning av ämnen där det finns en utpekad betydande 

påverkan, men där övervakningsdata saknas idag. 

För att en grundvattenförekomst ska nå god kemisk status får det inte finnas mänsklig 

påverkan på grundvattenförekomsten som leder till någon betydande sänkning av den 

ekologiska eller kemiska kvalitén i ett anslutet akvatiskt ekosystem. Påverkan får inte heller 

leda till någon betydande skada på terrestra ekosystem som är direkt beroende av 

grundvattenförekomsten (vattendirektivet). 

 I Västerhavets vattendistrikt riskerar en grundvattenförekomst att inte följa 

miljökvalitetsnormen god kemisk status på grund av påverkan på anslutna akvatiska 

ekosystem. Grundvattenförekomsten har förhöjda halter av PFAS11. Fem 

grundvattenförekomster har även förhöjda halter av klor som påverkar ett 

grundvattenberoende terrestert ekosystem och riskerar därför att inte uppnå god kemisk 

status. 

Ytvatten 
Bedömningen bygger på identifierad betydande påverkan, nuvarande statusklassificering och 

en bedömning av förväntad utveckling. Detta beskrivs översiktligt i kapitel 3.1 och 3.2. En mer 

omfattande beskrivning av den metod som använts för riskbedömningen finns i 

Vattenmyndigheternas kompletterande riktlinjer för statusklassificering och riskbedömning 

av miljögifter i ytvatten (Vattenmyndigheterna, 2020μ). 
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Riskbedömning för skada på förbundna ytvatten. 

Karta 8 Riskbedömning för skada på förbundna ytvatten i Västerhavets vattendistrikt.  
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Riskbedömning för miljögifter utan överallt överskridande ämnen i ytvatten 

Karta 9 Riskbedömning för miljögifter utan överallt överskridande ämnen i ytvatten   
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Utmärkande för riskbedömningen med avseende på prioriterade ämnen är att det är fler 

ämnen som har en riskbedömning, till risk eller osäker risk, jämfört med antalet ämnen som 

har en klassificering till sämre än god status (Diagram 20 - Diagram 22 nedan och 

motsvarande Diagram 13 - Diagram 15 i statuskapitlet).  Dessutom visar majoriteten av 

bedömningarna för samtliga ämnen osäker risk.  

De ämnen som oftast kan bedömas till risk är metaller, PAH:er och TBT. Detta är ämnen som 

relativt ofta ingår i övervakningsprogram, recipientkontrollprogram och andra 

undersökningar. Även för PFOS och dioxiner finns underlag för att bedöma risk i ett antal 

vattenförekomster. 

Ämnen som det idag sällan finns övervakningsdata för, trots en utpekad betydande påverkan, 

där bedömningen därmed blir osäker risk, är främst olika typer av organiska substanser, som 

till exempel bensen, fenoler, klorerade lösningsmedel, DDT och DEHP (mjukgörare/ftalat). 

Riskbedömning med avseende på prioriterade ämnen inom kemisk status för vattendrag i 

Västerhavets vattendistrikt.  

 

Diagram 20 Riskbedömning med avseende på prioriterade ämnen inom kemisk status för vattendrag i 

Västerhavets vattendistrikt. Höjden på staplarna anger antal vattenförekomster som bedöms ha en risk 

eller osäker risk för vardera ämne. Data från VISS 2020-09-01. 
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Riskbedömning med avseende på prioriterade ämnen inom kemisk status för sjöar i Västerhavets 

vattendistrikt.  

 

Diagram 21 Riskbedömning med avseende på prioriterade ämnen inom kemisk status för sjöar i 

Västerhavets vattendistrikt. Höjden på staplarna anger antal vattenförekomster som bedöms ha en risk 

eller osäker risk för vardera ämne. Data från VISS 2020-09-01. 

Riskbedömning med avseende på prioriterade ämnen inom kemisk status för kustvatten i 

Västerhavets vattendistrikt.  

 

Diagram 22 Riskbedömning med avseende på prioriterade ämnen inom kemisk status för kustvatten i 

Västerhavets vattendistrikt. Höjden på staplarna anger antal vattenförekomster som bedöms ha en risk 

eller osäker risk för vardera ämne. Data från VISS 2020-09-01. 
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Även för SFÄ är det fler ämnen som har en riskbedömning, till risk eller osäker risk, jämfört 

med antalet ämnen som har en klassificering till sämre än god status (Diagram 23 - Diagram 

25 nedan och motsvarande Diagram 16 -Diagram 18 i statuskapitlet) och även för SFÄ visar 

majoriteten av bedömningarna för samtliga ämnen osäker risk.  

De ämnen som oftast kan bedömas till risk är metaller, nitrat, ammoniak, det vill säga ämnen 

som relativt ofta ingår i övervakningsprogram, recipientkontrollprogram och andra 

undersökningar. Även för PCB:er och några växtskyddsmedel finns tillräckligt underlag för 

att kunna bedöma risk i ett antal vattenförekomster. 

Ytterligare ämnen som bedöms ha en betydande påverkan i flera vattenförekomster, men där 

det idag saknas tillräckligt underlag för statusklassificering och där det därmed behövs 

ytterligare övervakning är bland annat läkemedelsrester och flera substanser som används 

som växtskyddsmedel, men också bisfenol A.  

 

Riskbedömning med avseende på särskilda förorenande ämnen inom ekologisk status för 

vattendrag i Västerhavets vattendistrikt.  

 

Diagram 23 Riskbedömning med avseende på särskilda förorenande ämnen inom ekologisk status för 

vattendrag i Västerhavets vattendistrikt. Höjden på staplarna anger antal vattenförekomster som 

bedöms ha en risk eller osäker risk för vardera ämne. Data från VISS 2020-09-01.  
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Riskbedömning med avseende på särskilda förorenande ämnen inom ekologisk status för sjöar i 

Västerhavets vattendistrikt.  

 

Diagram 24 Riskbedömning med avseende på särskilda förorenande ämnen inom ekologisk status för 

sjöar i Västerhavets vattendistrikt. Höjden på staplarna anger antal vattenförekomster som bedöms ha 

en risk eller osäker risk för vardera ämne. Data från VISS 2020-09-01.  

Riskbedömning med avseende på särskilda förorenande ämnen inom ekologisk status för 

kustvatten i Västerhavets vattendistrikt.  

 

Diagram 25 Riskbedömning med avseende på särskilda förorenande ämnen inom ekologisk status för 

kustvatten i Västerhavets vattendistrikt. Höjden på staplarna anger antal vattenförekomster som 

bedöms ha en risk eller osäker risk för vardera ämne. Data från VISS 2020-09-01.  
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De många bedömningarna till osäker risk visar att det finns ett stort behov av ytterligare 

övervakning av ämnen där det finns en utpekad betydande påverkan, men där 

övervakningsdata saknas idag. Det behövs övervakning i flera vattenförekomster, men också 

av fler ämnen, jämfört med den övervakning som ligger till grund för statusklassificering och 

riskbedömning idag.  

Riskbedömning för varje enskild vattenförekomst finns i databasen VISS 

(https://viss.lansstyrelsen.se/). 

3.7 Försurning 
I Sverige har försurade vattendrag och sjöar kalkats sedan 1980-talet. Detta görs för att 

återställa och upprätthålla rätt pH-värde. Försurning påverkar många vattenlevande 

organismer negativt. Idag är graden av försurning mycket lägre än den var för 30 år sedan, 

men kalkning behövs fortfarande på många håll, bland annat för att fisk och flodpärlmussla 

ska kunna fortplanta sig. De flesta vatten som är påverkade av försurning kalkas. 

I vattenförekomster som inte är kalkade har påverkansanalys utförts med 

försurningsmodellen MAGIC  (IVL Svenska miljöinstitutet, 2020). En pH-minskning med mer 

än 0,4 enheter jämfört med det naturliga förindustriella tillståndet indikerar betydande 

påverkan. I kalkade vattenförekomster blir modellberäkningar mycket osäkra. Samtliga 

kalkade vattenförekomster har därför bedömts som påverkade av försurning 

 

Påverkanskällor: Orsaker till försurning  
En påverkanskälla är det som orsakar ett miljöproblem. Nedan beskriver vi försurning som 

sker till följd av mänsklig påverkan. 

Försurning till följd av luftburna föroreningar (atmosfärisk deposition) 
Samtliga vattenförekomster som bedömts som påverkade av försurning i analysen har 

antagits varit påverkade av luftburna föroreningar, det vill säga atmosfärisk deposition av 

försurande ämnen. De ämnen som främst bidrar till att försura mark och vatten är svavel- och 

kväveoxider. Depositionen kan antingen ske genom nederbörd (våtdeposition) eller i form av 

luftburna partiklar som fångas upp av träd och vegetation (torrdeposition). 

Deposition av svaveloxider kommer främst från förbränning av kol och olja, där utländska 

utsläpp samt sjöfart är de största källorna. Historiskt sett är deposition av svaveloxider den 

enskilt största orsaken till försurning av vatten, men denna deposition har minskat med över 

80 procent sedan 1990. Depositionen av kväveoxider har däremot inte minskat lika mycket. 

Kväveoxider bildas vid all form av förbränning, och depositionen kommer till större andel 

från inhemska källor, till exempel biltrafik.  

Även om försurning till följd av deposition har minskat betydligt under de senaste 

decennierna, kan återhämtningen i vissa fall vara mycket långsam. Därför kvarstår effekterna 

från historiska deposition fortfarande i många av våra vatten.   

I Västerhavets vattendistrikt bedöms 1343 vattenförekomster vara påverkade av försurning 

från atmosfärisk deposition. 

https://viss.lansstyrelsen.se/
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Försurning till följd av skogsbruk  
Ett aktivt skogsbruk kan verka försurande på mark och vatten då träden innehåller ämnen 

som ökar markens och vattnets motståndskraft mot försurande deposition. Det handlar främst 

om kalcium, magnesium och kalium. När skogen avverkas och skördas riskerar marken att på 

sikt bli utarmad på dessa ämnen. I och med en ökande efterfrågan på biobränslen har uttaget 

av biomassa i form av grenar och toppar (grot) ökat. Det kan öka försurningen i områden där 

vittringen är låg. Påverkan från skogsbruk blir också större i södra Sverige där tillväxttakten 

är högre, vilket ger ett större uttag av biomassa över tid. 

I Västerhavets vattendistrikt bedöms 356 vattenförekomster vara påverkade av försurning 

från skogsbruk. 

Statusklassificering 
Länsstyrelsernas beredningssekretariat har utfört statusklassificeringen på olika sätt för 

okalkade och kalkade vattenförekomster. För okalkade vattenförekomster har de gjort 

statusklassningen enligt gällande bedömningsgrunder (Vattenmyndigheterna, 2019b).  

För kalkade vattenförekomster har de gjort statusklassningen utifrån hur målen för 

kalkningen blivit uppfyllda: Om kalkningsmålen blivit uppfyllda under den gångna 

sexårscykeln har statusen satts till god, i annat fall till måttlig. 

Sjöar och vattendrag 
I Västerhavets vattendistrikt har parametern Försurning klassats till sämre än god för 69 sjöar 

och 257 vattendrag. Därtill har fyra sjöar klassats till sämre än god status med avseende på 

bottenfaunaindex MILA och 21 vattendrag klassats till sämre än god status med avseende på 

kiselalgsindex ACID.  

Förändringar sedan förra sexårscykeln 
Till skillnad från statusklassningen i den förra sexårscykeln (2009–2015), betraktas en 

framgångsrikt kalkad vattenförekomst nu som åtgärdad. Den klassas till god status förutsatt 

att kalkningsmålen uppfylls. Det är därför svårt att jämföra statusklassning i de olika 

sexårscyklerna när det gäller försurning.  

I Västerhavets vattendistrikt har status försämrats från god till måttlig status för parametern 

Försurning för ett vattendrag. 

Riskbedömning 
I riskbedömningen har samtliga kalkade vatten bedömts vara i risk, oavsett utfallet i 

statusklassningen. Detta eftersom god status förutsätter att åtgärden att kalka upprätthålls 

kontinuerligt. Okalkade vatten har riskbedömts enligt gällande föreskrifter.  

I Västerhavets vattendistrikt har 409 sjöar och 820 vattendrag bedömts vara i risk att inte 

uppnå god ekologisk status med avseende på försurning. Ytterligare 27 sjöar och 81 

vattendrag har bedömts vara i osäker risk. I jämförelse bedömdes 455 sjöar och 845 vattendrag 

ha miljöproblemet försurning i förvaltningscykel 2009–2015. 
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3.8 Klorid och sulfat i grundvatten 

Påverkanskällor: Orsaker till klorid och sulfat i grundvatten 
En påverkanskälla är det som orsakar ett miljöproblem. 

Klorid 
Förhöjda halter av klorid i grundvattnet kan vara orsakade av människan. Det är oftast 

vägsaltning, dåligt utformad rening av enskilda avlopp eller lakvatten från avfallsdeponier 

som orsakar de förhöjda halterna (SGU, 2013). Överuttag av vatten kan i vissa områden, 

främst kustområden, orsaka förhöjda halter av klorid i borrade brunnar under 

sommarsäsongen. Förhöjda halter av klorid i grundvatten ger problem med saltsmak på 

dricksvatten och korrosion i vattenledningar. Även ekosystem som är beroende av 

grundvatten kan påverkas. 

Vägsaltning bedöms vara den största påverkanskällan till klorid i grundvatten och den ger 

upphov till betydande påverkan i -138 vattenförekomster i distriktet. Sett till samtliga 

påverkanstyper bedöms 146 vattenförekomster kunna vara påverkade (VISS-uttag 2020-09-

01). 

Sulfat 
Förhöjda halter av sulfat kopplas bland annat samman med gruvverksamhet och med 

överuttag av vatten vilket leder till saltvatteninträngning. I många fall är källan till förhöjda 

halter av sulfat okänd.  

Statusklassificering  

Klorid 
Två vattenförekomster har otillfredsställande status (VISS-uttag 2020-09-01). Anledningen till 

de förhöjda halterna tros vara vägsaltning.  

Sulfat 
Det finns inga grundvattenförekomster med otillfredsställande status med avseende på sulfat 

(VISS-uttag 2020-09-01). 

Förändringar jämfört med perioden 2009–2015 

Klorid 

Antalet grundvattenförekomster med otillfredsställande status med avseende på klorid har 

ökat från ingen till två. I det ena fallet beror förändringen på en försämrad vattenkvalitet. Det 

ska dock tas i beaktande att tillförlitligheten hos bedömningen under perioden 2010–2015 var 

låg kring detta. I det andra fallet beror det på en ändrad vattenförekomstindelning (VISS-

uttag 2020-09-01). 

Sulfat 

- 
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Riskbedömning  
I Västerhavets vattendistrikt riskerar 141 vattenförekomster att ha otillfredsställande status 

(Karta 10). Dessa behöver operativ övervakning för att verifiera påverkan. Tre av dem 

behöver åtgärder direkt.  

Risk för förhöjda halter av klorid på grund av vattenuttag redovisas i kapitel 3.10 Förändrade 

grundvattennivåer.  

Sulfat 
Två grundvattenförekomster riskerar att ha otillfredsställande status (Karta 10) Dessa behöver 

operativ övervakning för att verifiera påverkan (VISS-uttag 2020-09-01) 
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Riskbedömning för klorid och sulfat i grundvatten. 

Karta 10 Riskbedömning för klorid och sulfat i grundvatten i Västerhavets vattendistrikt. 
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3.9 Kväveföreningar och fosfat i grundvatten 

Påverkanskällor: Orsaker till kväveföreningar och fosfat i 

grundvatten 
En påverkanskälla är det som orsakar ett miljöproblem. 

Diffust läckage från jordbruksmark bedöms vara den största källan till kväveföreningar 

(nitrat, nitrit och ammonium) i grundvatten och ger upphov till betydande påverkan i 86 

vattenförekomster i distriktet. Sett till alla påverkanstyper bedöms 92 vattenförekomster 

kunna vara påverkade (VISS-uttag 2020-09-01). 

Statusklassificering  
I distriktet finns inga grundvattenförekomster med otillfredsställande status med avseende på 

nitrat, nitrit, ammonium eller fosfat (VISS-uttag 2020-09-01). 

Förändringar sedan 2016 
Antalet grundvattenförekomster med otillfredsställande status med avseende på 

kväveföreningar eller fosfat har minskat från en till ingen. Till den slutliga versionen av 

förvaltningsplanen kommer vi att utveckla texten om vad förändringen beror på. 

Riskbedömning  
I Västerhavets vattendistrikt riskerar-92 vattenförekomster att ha otillfredsställande status 

Karta 11). Dessa behöver operativ övervakning för att verifiera påverkan. Två av dem behöver 

åtgärder direkt. (VISS-uttag 2020-09-01) 

  



 

82 

Riskbedömning för näringsämnen i grundvatten. 

Karta 11 Riskbedömning för näringsämnen i grundvatten i Västerhavets vattendistrikt (VISS 2020-09-03)  
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3.10 Förändrade grundvattennivåer 

Påverkanskällor: Orsaker till förändrade grundvattennivåer 
En påverkanskälla är det som orsakar ett miljöproblem. 

Generellt sett är tillgången på grundvatten god i hela distriktet, men lokalt kan det uppstå 

vattenbrist vid varma och torra perioder. Flera av åren sedan 2016 har varit ovanligt torra 

vilket återspeglas både i statusklassificeringen och i riskbedömningen. Vattenuttag sker bland 

annat för vattenanvändning i jordbruk, allmän eller enskild dricksvattentäkt och inom 

industrin. Vid för stora vattenuttag i områden nära kusten eller i områden med relikt 

saltvatten kan grundvattenförekomsten få höga halter av klorid och sulfat. Då vattenflödena 

ändras kan även förorenat vatten riskera att tränga in och orsaka problem med 

vattenkvaliteten. Täktverksamhet, gruvverksamhet, återställning av dagbrott, utdikning av 

våtmarker och skogsavverkning kan orsaka förändringar i grundvattennivåerna.  

Hårdgjord yta hindrar den naturliga påfyllningen av grundvattenmagasinen, framför allt i 

städer med stor andel hårdgjorda ytor. På sikt kan det medföra en betydande sänkning av 

grundvattennivån. Klimatförändringar leder till problem med förändrade grundvattennivåer, 

både torka och översvämningar. Problemen med låga grundvattennivåer berör mest sydöstra 

Sverige, men även i övriga landet kan förändrade grundvattennivåer innebära problem för 

dricksvattenförsörjningen. Nivåförändringar kan också leda till ändrade strömningsriktningar 

inom en grundvattenförekomst. Det kan i sin tur innebära att föroreningar börjar 

transporteras mot en dricksvattenbrunn där flödesriktningen tidigare var riktad bort från 

brunnen.  

Det finns betydande påverkan på 27 av distriktets grundvattenförekomster. Påverkan 

kommer framförallt från vattenuttag till allmän dricksvattenförsörjning, men även från 

vattenuttag till jordbruk.  

(VISS-uttag 2020-09-01) 

Påverkan på terrestra ekosystem 
Grundvattenberoende terrestra ekosystem är ekosystem på land som är beroende av 

utflödande grundvatten eller en viss grundvattennivå för att fungera (SGU, 2019). Olika typer 

av våtmarker eller källor är exempel på grundvattenberoende terrestra ekosystem. Huruvida 

dessa grundvattenberoende terrestra ekosystem påverkas negativt av rådande 

grundvattennivåer har utretts.  

I Västerhavets vattendistrikt finns sex identifierade grundvattenberoende terrestra ekosystem 

som är negativt påverkade till följd av kvantitativ påverkan på en grundvattenförekomst 

(VISS-uttag 2020-06-01). 

Statusklassificering  
En vattenförekomst har otillfredsställande kvantitativ status. Vattenförekomsten med 

otillfredsställande status påverkar inget grundvattenberoende ekosystem) (VISS-uttag 2020-

09-01).  
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Förändringar sedan 2016 
Inga förändringar har skett sedan förra bedömningen under åren 2010–2015. En 

grundvattenförekomst på Bjärehalvön klassificeras fortfarande till att inte uppnå god 

kvantitativ status (VISS-uttag 2020-09-01). 

Riskbedömning  
I Västerhavets vattendistrikt riskerar 27 vattenförekomster att ha otillfredsställande status 

(Karta 12). Dessa behöver operativ övervakning för att verifiera påverkan. Tolv av dem 

behöver åtgärder direkt (VISS-uttag 2020-09-01). 

För att en grundvattenförekomst ska nå god kvantitativ status får det inte finnas mänsklig 

påverkan på grundvattenförekomsten som leder till betydande skada på ett 

grundvattenberoende terrestert ekosystem. 

I Västerhavets vattendistrikt riskerar fem grundvattenförekomster att inte följa 

miljökvalitetsnormen god kvantitativ status på grund av påverkan på grundvattenberoende 

terrestra ekosystem. Påverkan utgörs främst av dikning, dricksvattenuttag och vattenuttag 

inom jordbruket. 

Vattenförekomsterna behöver operativ övervakning för att verifiera påverkan. En av dem 

behöver åtgärder direkt.  
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Riskbedömning för förändrade grundvattennivåer 

Karta 12 Riskbedömning för förändrade grundvattennivåer i Västerhavets vattendistrikt. 
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Riskbedömning för skada på grundvattenberoende ekosystem 

Karta 13 Riskbedömning för skada på förbundna landmiljöer i Västerhavets vattendistrikt. 
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3.11 Övergripande grundvattenstatus 
För att bedöma grundvattenförekomsternas tillstånd gör länsstyrelsernas 

beredningssekretariat en klassificering av kemisk och kvantitativ status. De klassificerar 

utifrån resultat från mätningar av kemiska parametrar och information om kvantitativ 

påverkan, som de utvärderar med bedömningsgrunder från SGU (SGU, 2018). Mer 

information om hur statusklassificeringen genomförs och vilket underlag som används finns i 

avsnitt 3.1 Statusklassificering och i kompletterande riktlinjer om statusklassificering och 

riskbedömning av grundvatten (Vattenmyndigheterna, 2020b). 

Kvantitativ status 
Av vattendistriktets 596 grundvattenförekomster har en bedömts ha otillfredsställande 

kvantitativ status (Karta 14). I avsnitt 3.10 Förändrade grundvattennivåer kan du läsa mer om 

anledningarna till att den kvantitativa statusen är påverkad (VISS-uttag 2020-09-01). 

 

Statusbedömningarnas tillförlitlighet 
Tillförlitligheten hos bedömningarna av god kvantitativ status är generellt god eftersom det 

sällan finns betydande påverkan på kvantiteten. Även bedömningarna av otillfredsställande 

kvantitativ status är generellt god, eftersom det krävs kunskap om att påverkan på 

kvantiteten har effekt på grundvattentillgången för att statusen ska anses vara 

otillfredsställande (Diagram 26).  

Tillförlitligheten hos kvantitativ status  

 

Diagram 26 Tillförlitlighet hos bedömningarna av kvantitativ status i Västerhavets vattendistrikt Data 

från VISS 2020-09-01. 

Förändringar i kvantitativ status sedan 2016 
Förändringar i kvantitativ status mellan perioderna 2010–2015 och 2016–2021 finns att läsa om 

i avsnitt 3.10 Förändrade grundvattennivåer. 
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Kvantitativ grundvattenstatus 

Karta 14 Kvantitativ grundvattenstatus i Västerhavets vattendistrikt (VISS 2020-09-03).  
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Kemisk status 
Av vattendistriktets 596 grundvattenförekomster har 11 bedömts ha otillfredsställande kemisk 

status (Karta 15). Det är främst förhöjda halter av bekämpningsmedel och PFAS11 som 

orsakar otillfredsställande status. I avsnitt 3.6 Miljögifter, 3.8 Klorid och sulfat i grundvatten 

och 3.9 Kväveföreningar och fosfat i grundvatten finns mer information om anledningarna till 

att den kemiska statusen är påverkad.  

Statusbedömningarnas tillförlitlighet 
Eftersom de flesta grundvattenförekomster inte är påverkade i någon betydande grad av 

mänsklig verksamhet anses de ha god status med god tillförlitlighet. Tillförlitligheten i 

statusbedömningen sjunker om vattenförekomsten bedöms vara utsatt för betydande 

påverkan och det saknas tillräckliga mätdata som bekräftar att förekomsten är påverkad.  

Tillförlitlighet hos kemisk status 

 

Diagram 27 Tillförlitlighet hos bedömningarna av kemisk status i Västerhavets vattendistrikt. Data 

från VISS 2020-09-01.  

Förändringar i kemisk status sedan 2016  
Av vattendistriktets 20 grundvattenförekomster som hade otillfredsställande kemisk status 

under perioden har 13 förbättrat sin status, 4 bedöms fortfarande ha otillfredsställande kemisk 

status. Det har tillkommit 2 grundvattenförekomster som har otillfredsställande status. I 

avsnitten 3.6 Miljögifter, 3.8 Klorid och sulfat i grundvatten och 3.9 Kväveföreningar och 

fosfat i grundvatten finns mer information om vad förändringarna i kemisk status beror på.  

Lokala riktvärden 
Vattenmyndigheterna har i samverkan med berörda beredningssekretariat och SGU tagit fram 

lokala riktvärden på grund av naturligt höga bakgrundshalter i några vattenförekomster. I 

Västerhavets vattendistrikt berörs ingen vattenförekomst av något sådant lokalt riktvärde.  

Vattenmyndigheterna har i samverkan med berörda beredningssekretariat och SGU även tagit 

fram lokala riktvärden för grundvattenförekomster som påverkar ett akvatiskt ekosystem 

negativt. I Västerhavets vattendistrikt gäller det PFAS i ett grundvatten som påverkar en del 

av Rössjöholmsån. 
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Kemisk grundvattenstatus 

Karta 15 Kemisk grundvattenstatus i Västerhavets vattendistrikt (VISS 2020-09-03). 
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3.12 Övergripande ytvattenstatus 

Ekologisk status 
Den ekologiska statusen är en sammanvägning av klassificeringen per miljöproblem och ger 

en övergripande bild av miljötillståndet i vattenförekomsten. Västerhavets vattendistrikt har 

2791 naturliga ytvattenförekomster, det vill säga vattenförekomster som inte är kraftigt 

modifierade (KMV) eller konstgjorda (KV). Av dessa har 80 procent bedömts ha sämre än god 

ekologisk status. Läs mer om anledningarna till att statusen är påverkad i avsnitt 3.4 

Övergödning, 3.6 Miljögifter (delarna om särskilda förorenande ämnen) 3.5 Fysiska 

förändringar och 3.7 Försurning. 

 

Statusbedömningarnas tillförlitlighet 
Vid sammanvägning gäller att om den ekologiska statusen är god eller hög så överförs 

tillförlitligheten från den parameter som med högst tillförlitlighet visar motsvarande status. 

Om status istället är sämre än god så överförs tillförlitligheten från den parameterbedömning 

som med högst tillförlitlighet visar att statusen är just sämre än god (Havs- och 

vattenmyndigheten, 2018d).  

Medelhög tillförlitlighet är den vanligast förekommande klassningen i den övergripande 

ekologiska statusen och visas i Karta 16 och Diagram 28. 

Tillförlitlighet 

 

Diagram 28 Tillförlitlighetsklassning för klassificeringar av ekologisk status i sjöar, vattendrag och 

kustvatten i Västerhavets vattendistrikt. Staplarna visar antalet vattenförekomster. Data från VISS 

2020-09-01. 
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Förändringar i ekologisk status sedan 2016 
Bedömningen av status följer en annan metod än i perioden 2009–2015. Under perioden 2016–

2021 statusklassificerades endast vattenförekomster med betydande påverkan och då endast 

utifrån de parametrar som bäst kan verifiera denna påverkan. I de vattenförekomster där det 

inte finns betydande påverkan bedöms den övergripande statusen till god, och inga 

bedömningar på parameternivå behövs.  

Andelen vattenförekomster med god eller hög ekologisk status (2009–2015 (Tabell 27)har ökat 

med två procentenheter och andelen med måttlig eller sämre ekologisk status har minskat i 

motsvarande grad (Tabell 27).  

 

Ekologisk status för ytvattenförekomster  

  

Sjöar 

2010

–

2015 

Vattendra

g 2010–

2015 

Kust 

2010

–

2015 

Sjöar 

2016

–

2021 

Vattendra

g 2016–

2021 

Kust 

2016

–

2021 

Hög 6 2 0 19 5 0 

God 227 225 5 255 262 29 

Måttlig 477 1262 95 480 1451 80 

Otillfredsställande 54 122 10 60 109 2 

Dålig 12 40 0 5 34 0 

Totalt antal 

vattenförekomster i 

distriktet 

776 1651 110 

819 1861 

111 

Tabell 27 Ekologisk status för ytvattenförekomster i Västerhavets vattendistrikt under perioderna 2009–

2015 och 2016 - 2021. Vattenförekomster som har förklarats som kraftigt modifierade eller konstgjorda 

ingår inte i denna tabell (se avsnitt om Kraftigt modifierade och konstgjorda vattenförekomster). 

Uppgifterna är hämtade från VISS 2020-09-01, www.viss.lansstyrelsen.se. 

 

Förändringar i indelningen av vattenförekomster kan dock påverka bilden. Om man enbart 

jämför ytvattenförekomster som haft samma indelning både under perioden 2010–2015 och 

under 2016 - 2021 så har 400 en förbättrad status och 330 en försämrad status (Tabell 28).  

Vattenförekomster som har en förbättrad eller försämrad ekologisk status  
 

Sjöar Vattendrag Kustvatten Totalt 

Förbättrade 159 207 34 400 

Försämrade 131 196 3 330 

Tabell 28 Antal vattenförekomster i Västerhavets vattendistrikt som har en förbättrad eller försämrad 

ekologisk status jämfört med föregående cykel. Uppgifterna är hämtade från VISS 2020-09-01, 

www.viss.lansstyrelsen.se. 
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Övergripande ekologisk status 

Karta 16 Ekologisk status för ytvattenförekomster i Västerhavets vattendistrikt. 
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Ekologisk potential 
För vatten som förklarats som kraftigt modifierade (KMV) eller som konstgjorda vatten (KV), 

används andra benämningar på kvalitetsklasserna jämfört med de som används för naturliga 

vatten. Istället för ekologisk status är det den ekologiska potentialen som bedöms (Tabell 29).  

KMV-underlag kompletteras till senare delen av samrådet med start 1 mars. 

Ekologisk potential i konstgjorda vatten 

  Sjöar Vattendrag 

Hög  -  - 

God  - 3 

Måttlig - 7 

Otillfredsställande - - 

Dålig -  - 

Tabell 29 Ekologisk potential hos de sjöar och vattendrag som är KV i Västerhavets vattendistrikt. 

Uppgifterna är hämtade från VISS 2020-09-01, www.viss.lansstyrelsen.se. 

 

 

Karta x. Ekologisk potential för kraftigt modifierade vatten. Karta kommer efter 1 mars.  

Förändringar i ekologisk potential sedan förra förvaltningscykeln 
Kompletteras till senare delen av samrådet med start 1 mars. 

Kemisk status 
Gränsvärden för kvicksilver och polybromerade difenyletrar (PBDE) överskrids i alla 

vattendistriktets ytvattenförekomster. Därmed klassificeras samtliga ytvatten i distriktet till 

uppnår ej god status när kvicksilver och PBDE inkluderas i bedömningen.  
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Kemisk ytvattenstatus  

Karta 17 Kemisk status för ytvattenförekomster i Västerhavets vattendistrikt. För att problem med andra prioriterade 

ämnen inte ska överskuggas av de överallt överskridande ämnena kvicksilver och PBDE, presenteras kemisk status 

exklusive dessa ämnen (infälld karta: kemisk ytvattenstatus inklusive kvicksilver och PBDE). Från VISS 2020-09-03  
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I Västerhavets vattendistrikt har 157 ytvattenförekomster bedömts ha sämre än god kemisk 

status exklusive kvicksilver och PBDE, se Karta 17 och Tabell 30 (under nästa rubrik). 

Statusbedömningarnas tillförlitlighet 

Vid sammanvägning gäller att om den kemiska statusen klassificeras till uppnår ej god, ärvs 

tillförlitligheten från den parameter som med högst tillförlitlighet visar att statusen är sämre 

än god. Eftersom den kemiska statusen är sämre än god i alla vattenförekomster, med 

avseende på kvicksilver och PBDE, som har en klassificering med tillförlitlighet 2 (medel), har 

den kemiska statusen oftast 2 i tillförlitlighet. Tillförlitligheten i klassificeringar för enskilda 

ämnen beskrivs i avsnitt 3.6 Miljögifter. 

Förändringar i kemisk status sedan 2016 
Om kvicksilver och PBDE utesluts ur bedömningarna, är andelen ytvattenförekomster som 

inte uppnår god kemisk status högre under perioden 2016–2021 än under perioden 2010–2015 

6 procent 2021 jämfört med 3 procent 2016. Dessutom är det under åren 2016–2021 fler ämnen 

som bidragit till en sänkning av kemisk status. Orsakerna till detta är flera. Dels har fler 

mätningar gjorts sedan 2016, vilket innebär att dataunderlaget för klassificeringar har blivit 

bättre. Dessutom har gränsvärden och matriser för befintliga prioriterade ämnen reviderats. 

Under perioden 2016–2021 har också 12 nya prioriterade ämnen tillkommit.  

Andelen vattenförekomster som inte uppnår god status om man bortser från ämnena 

kvicksilver och PBDE (som överskrider gränsvärdena överallt) har ökat med 3 procent. 

Vattenförekomster med sämre än god status  

  

Sjöar 

2009

–

2015 

Vatten-

drag 

2009–

2015 

Kust 

2009

–

2015 

Sjöar 

2016

–

2021 

Vatten-

drag 

2016–

2021 

Kust 

2016

–

2021 

Antal vfk som ej uppnår 

god kemisk status 

exklusive Hg och PBDE 

25 21 26 28 56 73 

Totalt antal 

vattenförekomster i 

distriktet 

788 1694 110 833 1909 111 

Tabell 30 Antal vattenförekomster i Västerhavets vattendistrikt med sämre än god status, exklusive 

kvicksilver och PBDE, i denna och föregående cykel. 

Bidragande orsaker till att den övergripande kemiska statusen har förändrats kan vara både 

ändrade kunskapsunderlag och metoder, såväl som verkliga ändringar i miljön. Detta 

beskrivs mer detaljerat i avsnitt 3.6 Miljögifter.  
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4 Miljöövervakning 

4.1 Inledning 
Olika aktörer tar prover på vatten, fisk och musslor, inventerar vattenmiljöer och analyserar 

regelbundet många olika biologiska och kemiska parametrar i Sveriges vatten. Exempel på 

sådana parametrar är artsammansättning och mängd av bottenfauna, fisk och växter, och 

även näringsämnen som fosfor och kväve och tungmetaller som kvicksilver och bly. 

Mätningarna ger kunskap om hur vattnens tillstånd och status är i dag. Vattenmyndigheter 

och andra berörda kan också se var åtgärder behöver sättas in för att förbättra vattnen. Alla 

olika undersökningar samlas inom begreppen övervakning eller miljöövervakning. 

Genom övervakning får vi också information om hur vattnets tillstånd förändras över tid. 

Ofta behöver vi mäta över långa tidsperioder för att kunna se om en förändring orsakas av 

mänsklig påverkan eller beror på naturlig variation. Övervakning sker också för att bekräfta 

misstänkta miljöproblem och för att följa upp effekterna av de åtgärder som är genomförda 

för att komma tillrätta med dessa problem.  

Övervakningsprogrammet beskriver hur övervakningen hänger ihop med övrig 

vattenförvaltning. I denna del redovisar vi även vad som behöver utvecklas under åren 2021–

2027 för att övervakningen ska ge ett bra underlag till nästa statusklassificering.  

Bilagorna 8a-e Övervakningsprogram i vattendistrikten beskriver den övervakning som 

genomförts under 2016–2021. Det är dessa undersökningar som är grunden för genomförda 

statusklassificeringar och uppföljning av åtgärder. Där redovisar vi också metoder och 

arbetssätt för urval av stationer till övervakningsprogrammet. 

Övervakning av vattnet 
Övervakningen av ytvatten omfattar undersökningar av biologi, vattenkemi och miljögifter. I 

grundvatten undersöker vi kemiska och fysikaliska parametrar samt grundvattennivåer.  

Vattenmyndigheterna genomför ingen egen övervakning. Vi är beroende av den övervakning 

som myndigheter, kommuner och andra organisationer genomför för att få underlag till 

statusklassificeringar och andra bedömningar (Figur 2). Den övervakning som dessa aktörer 

utför har olika syften. Förutom att den används för att bedöma långsiktiga förändringar i 

miljötillståndet används den också för att följa upp hur en viss verksamhet påverkar miljön.  

Även utformningen av övervakningen ser olika ut beroende på vilket syfte den har. Till 

exempel fokuserar kalkeffektuppföljningen på parametrar som är kopplade till försurning. 
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Miljöundersökningar i vatten som kan användas i vattenförvaltningsarbetet 

 

Figur 2 Vattenmyndigheten är beroende av andra aktörers miljöövervakning för att få underlag till 

statusklassificeringar och andra bedömningar. Aktörernas övervakning har olika syften och utformning 

och därför är det bara en viss del av övervakningen som kan användas i vattenförvaltningsarbetet.  

Vattendirektivet pekar ut hur övervakningen ska ske för att uppfylla de krav som gäller för 

vattenförvaltning. Det handlar bland annat om vilka metoder som ska användas och hur ofta 

provtagning ska ske. Syftet är framför allt att övervakningen ska ha god kvalitet. Det ska 

också vara möjligt att jämföra resultaten av klassificeringar och bedömningar som gjorts i 

olika länder.  

I Sverige reglerar två föreskrifter hur övervakningen i vattenförvaltningsarbetet ska 

genomföras. Det är Sveriges geologiska undersöknings (SGU) föreskrifter om övervakning av 

grundvatten (SGU-FS 2014:1) och Havs- och vattenmyndighetens (HaV) föreskrifter om 

övervakning av ytvatten (HVMFS 2015:26).  

Det är inte all svensk övervakning som uppfyller kraven för att få användas som underlag för 

klassificeringar. Men övervakning som inte uppfyller vattendirektivets krav kan ändå 

användas som underlag vid expertbedömningar.  

I databasen Vatteninformationssystem Sverige (VISS) finns information om övervakning av 

vatten. Det går att se var olika övervakningsstationer finns, vad som mäts och hur ofta det 

mäts. Däremot lagras ingen mätdata i VISS. Resultaten hämtas hos respektive nationell 

datavärd som lagrar mätdata, till exempel Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 

(SMHI), Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och SGU. För varje statusklassificering finns en 

koppling till den övervakningsstation som gett underlag till statusbedömningen. 

Samarbete behövs för övervakning Enligt (vattenförvaltningsförordningen)(2004:660), ska 

vattenmyndigheterna ta fram program för övervakning av landets vattenförekomster. Det ska 

finnas ett övervakningsprogram per vattendistrikt. Stommen i övervakningsprogrammen är 
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nationell- och regional miljöövervakning samt samordnad recipientkontroll. Programmen ska 

genomföras i samarbete med myndigheter, kommuner och andra organisationer. De tar 

prover och analyserar resultaten för att få en heltäckande översikt över vattenstatusen inom 

varje vattendistrikt. 

Även om vattenmyndigheterna har i uppgift att ta fram program för övervakning så har 

vattenmyndigheterna inget mandat att föreskriva någon att genomföra miljöövervakning. 

Detta innebär att den övervakning som finns är resultatet av andra krav på övervakning, samt 

vissa frivilliga initiativ. Sammanlagt finns det fortfarande ett stort behov av ökad 

miljöövervakning med fokus på det som behövs för en god vattenförvaltning. 

Övervakningsprogrammen ska också redovisa hur aktörerna övervakar vattenförekomster i 

skyddade områden. Havs- och vattenmyndigheterna rapporterar programmen till Europeiska 

kommissionen. 

4.2 Övervakningsprogrammens innehåll 

Övervakningsprogram för grundvatten 

Tillgång på vatten undersöks  
Kvantitativ status innebär i praktiken att länsstyrelsernas beredningssekretariat bedömer om 

det är balans mellan nybildning och uttag av grundvatten i en grundvattenförekomst. Om 

man genom till exempel uttag av dricksvatten tar ut mer grundvatten än vad som nybildas, 

sjunker grundvattennivån och den kvantitativa statusen blir otillfredsställande. 

I följande grundvattenförekomster ska övervakningsprogram för kvantitativ status finnas för 

vattendistriktet: 

• Där det finns risk att summan av grundvattenuttagen är större än den långsiktiga årliga 

grundvattenbildningen.  

• Där förändrade grundvattennivåer kan medföra risk för att god ekologisk status inte nås 

i ytvatten eller i grundvattenberoende terrestra ekosystem som är förbundna med 

grundvattnet. 

• Där mänsklig påverkan medför risk för saltvatteninträngning eller annan försämring av 

grundvattnets kvalitet.  

I grundvattenförekomster där den kvantitativa statusen inte riskerar att försämras ska det 

finnas övervakningsprogram, men med lägre krav på antal provtagningar och stationer. 

Den kvantitativa övervakningen syftar till att:  

• underlätta bedömning av kvantitativ status för alla grundvattenförekomster eller 

grupper av förekomster 

• ge en tillräckligt säker bedömning av den tillgängliga grundvattenresursen 

• ge en tillräckligt säker bedömning av effekter som är orsakade av mänsklig påverkan på 

grundvattennivåer. Bedömningen gäller även mark- och vattenmiljöer som är beroende 

av grundvattnet 

• ge en bedömning av risk för saltvatteninträngning eller annan försämring av 

grundvattenkvalitet som orsakats av människan 
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Tungmetaller och gifter kollas  
Kemisk grundvattenstatus bedöms enligt bedömningsgrunder i SGU:s föreskrifter om 

miljökvalitetsnormer och statusklassificering för grundvatten (SGU-FS 2013:2). Det innebär i 

praktiken att beredningssekretariaten bedömer enligt riktvärden i bilaga 1 till föreskrifterna, 

om inte vattenmyndigheten har beslutat om att andra riktvärden ska gälla. Exempelvis finns 

det riktvärden för halter av olika tungmetaller, bekämpningsmedel och saltvatten. 

Kontrollerande övervakning av grundvatten 

För varje sexårig vattenförvaltningscykel ska vattenmyndigheterna ta fram ett program för så 

kallad kontrollerande övervakning av grundvatten. Den är en grundövervakning som ska ge 

en heltäckande översikt av grundvattenförekomsternas kemiska status. Syftet med den 

kontrollerande övervakningen är att ge underlag för att: 

• bedöma långsiktiga trender, både till följd av förändringar i naturliga förhållanden och 

förändringar orsakade av mänsklig verksamhet  

• göra riskbedömningar och statusklassning 

• kunna ta fram ett operativt övervakningsprogram  

Om den kontrollerande övervakningen visar att en vattenförekomst är riskzonen för att inte 

uppnå god grundvattenstatus ska vattenförekomsten inkluderas i det operativa 

övervakningsprogrammet. 

Operativ övervakning av grundvatten 

Vattenmyndigheterna ska ta fram ett operativt övervakningsprogram för sådana 

grundvattenförekomster som riskerar att inte nå god kemisk status. Den operativa 

övervakningen är mer specifik och utgår ifrån den mänskliga påverkan som finns på en viss 

vattenförekomst. 

Syftet med den operativa övervakningen är att bedöma:  

• kemisk status för alla grundvattenförekomster eller grupper av förekomster som har 

sänkt status enligt kontrollerande övervakning  

• om koncentrationen av förorenande ämnen som finns på grund av mänsklig verksamhet 

visar en långsiktigt uppåtgående trend 

• effekten av genomförda åtgärder 

Övervakningsprogram för ytvatten 

Övervakning av kemisk och ekologisk status 
Operativ och kontrollerande övervakning övervakar kemisk och ekologisk status i sjöar, 

vattendrag och kustvatten. 

Kontrollerande övervakning är grunden  

Den kontrollerande övervakningen ska ge en generell bild av status i avrinningsområden och 

vattendistrikt, som en sorts grundövervakning. Ett tillräckligt stort antal vattenförekomster, 

av alla sorter och som har olika typer av mänsklig påverkan, behöver ingå i den 

kontrollerande övervakningen.  

Syftet med den kontrollerande övervakningen är att:  
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• komplettera och bekräfta den bedömning av miljöpåverkan som vattenmyndigheterna 

ska göra enligt (vattendirektivet) 

• vattenmyndigheterna ska kunna utforma effektiva och ändamålsenliga 

övervakningsprogram  

• bedöma de långsiktiga förändringarna i naturliga förhållanden 

• bedöma de långsiktiga förändringar som omfattande mänsklig påverkan orsakar 

Kontrollerande övervakning ska minst ske under ett år per sexårig vattenförvaltningscykel. 

Övervakningen i varje station ska omfatta följande:  

• alla biologiska parametrar som behövs för vattenförvaltningsarbetet 

• alla hydromorfologiska parametrar som behövs för vattenförvaltningsarbetet 

• alla allmänna fysikalisk-kemiska parametrar som behövs för vattenförvaltningsarbetet 

• prioriterade ämnen som släpps ut  

• särskilda förorenande ämnen som släpps ut i betydande mängder 

Operativ övervakning tittar på djupet  

Operativ övervakning av ytvatten ska utföras i de vattenförekomster där statusen är sämre än 

god. Den ska också utföras i alla vattenförekomster där statusen riskerar att försämras och i de 

vattenförekomster där det förekommer utsläpp av prioriterade ämnen. 

Den operativa övervakningen i ytvatten syftar till att:  

• ge underlag för statusklassificering för de vattenförekomster som riskerar att inte uppnå 

miljökvalitetsnormerna 

• bedöma effekterna av genomförda åtgärder 

För att kunna bedöma omfattningen av den mänskliga påverkan som ytvattenförekomster 

utsätts för, ska myndigheter, kommuner och andra aktörer övervaka:  

• parametrar för de biologiska kvalitetsfaktorer som är mest känsliga för den påverkan 

som vattenförekomsterna utsätts för  

• alla prioriterade förorenande ämnen som släpps ut  

• andra särskilda förorenande ämnen som släpps ut i betydande mängd 

• parametrar för de hydromorfologiska kvalitetsfaktorer som är mest känsliga för den 

påverkan som har konstaterats. 

Övervakning i skyddade områden 
I vattenförekomster inom områden som är skyddade enligt vissa andra direktiv ska det finnas 

övervakning av de skyddade värdena. Detta gäller vattenförekomster som ligger i områden 

som är berörda av:  

• (nitratdirektivet) 

• (avloppsvattendirektivet) 

• (badvattendirektivet) 

• (fiskvattendirektivet) 
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• (skaldjursdirektivet) 

• (art- och habitatdirektivet) 

• (fågeldirektivet) 

• (dricksvattendirektivet) 

Nedan redovisar vi vilka värden som övervakas i de olika typerna av skyddade områden.  

Vilka geografiska områden det är som skyddas av de olika direktiven finns beskrivet i bilaga 7 

Skyddade områden (en bilaga per vattendistrikt).  

Dricksvatten kräver extra koll  
Vattenförekomster som används för dricksvattenproduktion, kallas dricksvattenförekomster, 

enligt vattendirektivets artikel 7. Dessa kräver extra övervakning som till viss del ska 

anpassas efter dricksvattendirektivet.  

Övervakningen enligt vattendirektivet ska kompletteras med de parametrar som behövs 

utifrån kraven på vattnet som råvara till dricksvatten. I dricksvattendirektivet finns en lista 

över flera kemiska parametrar som dricksvattenproducenten måste kontrollera i det färdiga 

dricksvattnet. Men dricksvattendirektivet ställer inga direkta kvalitetskrav på råvattnet i de 

ytvatten eller grundvattenmagasin som används. Sådana krav finns istället i vattendirektivet. 

När det gäller dricksvattenförekomster i grundvatten ska aktörerna övervaka de 

vattenförekomster där uttagen av dricksvatten överskrider 10 kubikmeter per dygn eller 

distribueras till fler än 50 personer.  

Ytvattenförekomster där vattenproducenterna tar ut mer än 100 kubikmeter vatten 

(sammanlagt) per dag i genomsnitt ska övervakas extra. Där ska aktörerna övervaka ämnen 

som bland annat regleras enligt dricksvattendirektivet. Det handlar om ämnen som kan 

påverka vattenförekomstens status och omfattar alla prioriterade ämnen som släpps ut i 

vattenförekomsten och alla andra ämnen som släpps ut i betydande mängd. I 

dricksvattenförekomster som försörjer fler än 10 000 personer finns speciella krav på hur ofta 

provtagningen ska ske.  

Dricksvattenförekomster pekas ut enligt vattenförvaltningsförordningen (VFF SFS 2004:660, 

till och med SFS 2018:2103). Sverige har inkluderat dricksvattendirektivet i svensk lagstiftning 

genom Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten, omtryck (LIVSFS 

2017:2). 

Högre krav för Natura 2000  
Områden som är skyddade enligt art-och habitatdirektivet och fågeldirektivet kallas Natura 

2000-områden. För vattenförekomster som ligger inom Natura 2000-områden gäller särskilda 

krav på övervakning. Det gäller också områden som hydrologiskt påverkar Natura 2000-

området genom vattenflödet. Det beror på de arter och livsmiljöer som finns i vattnet. En 

utgångspunkt är att dessa arter och livsmiljöer ska ha god bevarandestatus. Om den inte är 

god ska aktörerna övervaka lämpliga parametrar som är viktiga för respektive art eller 

livsmiljö. Övervakningen ska även kontrollera effekter av genomförda åtgärder. Många 

gånger är kraven för god ekologisk status samma som kraven för god bevarandestatus men 

inte alltid.  

Nitratdirektivet rör jordbruket 
Nitratdirektivet har kommit till för att åtgärda stora problem i Europa med förorening av 

nitrater från jordbruket. Direktivet handlar om att med god jordbrukarsed förhindra att nitrat 
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förorenar våra vatten, inte minst grundvattnet. Mycket kretsar kring gödsling och 

gödselhantering. På senare tid har även fosfat tagits med eftersom detta näringsämne också 

sprids i miljön på detta sätt. Jordbrukets påverkan när det gäller nitrat- och fosfathalter följs 

upp med övervakning. Det gäller också effekterna i miljön av de åtgärder som nitratdirektivet 

för med sig för jordbruket. Jordbruksverket genomför ingen egen övervakning för ändamålet 

utan utnyttjar resultat från den traditionella svenska miljöövervakningen. Jordbruksverket 

rapporterar regelbundet resultaten till Europeiska kommissionen enligt direktivets egna 

rutiner.  

Övervakningsprogram för vattenförvaltningen behöver övervaka nitrat och fosfat i de 

kustvatten, sjöar, vattendag och grundvatten som berörs av nitratdirektivet. 

Avloppsvattendirektivet ska begränsa utsläpp 
Kraven enligt avloppsdirektivet är riktade direkt mot avloppsreningsverkens kapacitet och 

utformning inom utpekade känsliga geografiska områden. Direktivet ställer inga 

kvalitetskrav eller krav på miljöundersökningar som till exempel miljöövervakning. Det 

handlar istället om att begränsa utsläpp av näringsämnena kväve och fosfor. 

Badvattendirektivet  
Övervakning enligt badvattendirektivet omfattar vissa tarmbakterier och vid behov synliga 

föroreningar som till exempel algblomning eller skräp. Det är kommunerna som utför 

övervakningen. Havs- och vattenmyndigheten lagrar resultaten i registret Badplatsen. 

Folkhälsomyndigheten granskar övervakningsresultaten och Havs- och vattenmyndigheten 

rapporterar in till Europeiska kommissionen. Badvattenövervakningen ska ingå i 

övervakningsprogrammen enligt vattendirektivet. 

Fiskvattendirektivet 
Direktivet har upphört att gälla och har ersatts av vattendirektivet, men områdena finns kvar. 

De ska ha minst samma skyddsnivå under vattendirektivet som de hade under 

fiskvattendirektivet. Generellt anser Europeiska kommissionen att kvalitetskraven enligt 

vattendirektivet även omfattar kraven enligt fiskvattendirektivet. Eftersom förordningen 

kvarstår i den svenska lagstiftningen ska övervakningen av fiskvattenområdena fortsätta som 

tidigare. 

Skaldjursdirektivet  
Detta är ett systerdirektiv till fiskvattendirektivet som också upphört att gälla och har ersatts 

av vattendirektivet och de utpekade områdena finns kvar. De ska ha minst samma 

skyddsnivå under vattendirektivet som de hade under Skaldjursdirektivet. Därför finns 

kravet på undersökning av tarmbakterier i musselkött och mantelhåla som fanns i 

skaldjursdirektivet kvar, eftersom det saknar motsvarighet i vattendirektivet. 

Vattenförekomster som är sådana områden ska övervakas och klassificeras även utifrån 

tarmbakterier.  

Livsmedelsverket analyserar blåmusslor inom områden där musslor odlas enligt EU-

förordning (854/2004) (särskilda bestämmelser för genomförandet av offentlig kontroll av 

produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel). Dessa 

produktionsområden överlappar mer eller mindre med musselvattnen och dessa båda 

övervakningsbehov kan därför samordnas. 

Direktivet berör endast Västerhavets vattendistrikt i Sverige. 
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Strategi för att se orsaker till miljöproblem  
Undersökande övervakning behövs i vissa situationer. Den ska utreda orsaker till 

miljöproblem och vara en hjälp för att sätta in rätt åtgärder så att vattenförekomsten kan nå 

miljökvalitetsnormerna. Den ska också ligga till grund för att komma till rätta med effekterna 

av oavsiktliga föroreningar. 

Situationerna då undersökande övervakning behövs definieras i bilaga 5 i vattendirektivet. 

Undersökande övervakning ska genomföras: 

• när orsaken till att en vattenförekomst inte når en miljökvalitetsnorm är okänd 

• efter en olycka eller spill för att undersöka hur omfattande föroreningen är och vilka 

konsekvenser den kan ge 

Utredningar och strategi 
Innan aktörerna sätter in undersökande övervakning behöver de ofta genomföra utredningar, 

till exempel i form av fördjupade påverkansanalyser. Sådana utredningar är en del i strategin 

för undersökande övervakning, se Figur 3. Den undersökande övervakningen är 

skräddarsydd för varje enskilt tillfälle och anpassas till de förhållanden som ska undersökas. 

Valet av kvalitetsfaktorer kan därför variera beroende på syftet med övervakningen.  

Om det är tydligt vilken typ av mänsklig påverkan som vattnet är utsatt för ska 

undersökningen fokusera på de kvalitetsfaktorer som är mest känsliga för denna påverkan. 

Vid undersökande övervakning kan det också vara aktuellt att gå utanför vattendirektivets 

kvalitetsfaktorer. Till exempel används så kallade effektmetoder där vattnets påverkan på 

organismer studeras. Effektmetoder kan bidra till att skapa en helhetsbild av föroreningsnivå, 

giftighet, biotillgänglighet och effekter i ekosystemet. 

Strategi för undersökande övervakning 

 

Figur 3 Strategin för undersökande övervakning när orsaken till att en vattenförekomst inte når en 

miljökvalitetsnorm är okänd. Flödesschemat visar de olika val och utredningar som till exempel en 

länsstyrelse behöver gå igenom innan den kan starta undersökande övervakning. (SFÄ=särskilda 

förorenande ämnen).  
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Ansvar och finansiering 
Vattenmyndigheterna ska se till att undersökande övervakning genomförs och har även 

ansvar för att redovisa hur den genomförs i förvaltningsplaner och till europeiska 

kommissionen i den internationella rapporteringen. Det behöver då finnas både finansiering 

och ett tydligt utpekat ansvar att utföra undersökningarna. Det saknas i nuläget.  

En möjlig fördelning av finansieringsansvaret skulle kunna vara att staten finansierar så länge 

det är oklart vad som är orsaken till att miljökvalitetsnormen inte kan (eller riskerar att inte 

kunna) uppnås. När det finns en tydligt ansvarig, som vid en olycka, skulle den som orsakat 

olyckan få bära en stor del av ansvaret enligt principen att förorenaren betalar. 

Behovet av undersökande övervakning 
Den nya statusklassningen för Västerhavets distrikt visar att 43 vattenförekomster har ”okänd 

signifikant påverkan”. För 29 av dessa är det miljögifter som är problemet och i 14 andra 

vattenförekomster problem med syrefattiga förhållanden. Dessa vattenförekomster kan bli 

aktuella för undersökande övervakning, se Tabell 31.  

 

Vattenförekomster med ”okänd signifikant påverkan” 

 Totalt antal VF Miljögifter Syrefattiga förhållanden 

Kust    

Sjö 33 19 14 

Vattendrag 10 10  

Summa 43 29 14 

Tabell 31 Antalet vattenförekomster (VF) i Västerhavets distrikt med ”okänd signifikant påverkan” . 

(uttag ur (VISS) 2020-03-30). 

Övervakning i internationella avrinningsområden  
Internationella avrinningsområden återfinns längs de svensk-norska och svensk-finska 

gränserna. Arealen för dessa är i de flesta fall marginella jämfört med ytan för de svenska 

vattendistrikten. Undantaget är Bottenvikens vattendistrikt, där det internationella 

avrinningsområdet Torneälven längs gränsen mot Finland utgör 17 procent av hela 

Bottenvikens vattendistrikt. Övervakningen av gränsvatten redovisas i bilaga 9 c, samarbete 

över gränserna.  

4.3 Förändringar i övervakningsprogrammet  
Vattenmyndigheten har tidigare tagit fram övervakningsprogram vid fem olika tillfällen. 

Dessa har rapporterats till Europeiska kommissionen av nationella myndigheter; 

Naturvårdsverket fram till och med 2010 och därefter Havs- och vattenmyndigheten (HaV). 

Eftersom vattenmyndigheterna inte bedriver övervakning i egen regi skapade vi istället 

övervakningsprogrammen med hjälp av parametrar från övervakningsstationer som andra 

aktörer ansvarar för. 

Övervakningsprogram 2007 
När övervakningsprogram 2007 togs fram arbetade vattenmyndigheterna enligt följande 

riktlinje: Urvalet skulle baseras på övervakningsstationer där mätningar av vattenkemi samt 

minst två biologiska kvalitetsfaktorer ingick.  
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Det medförde att de flesta av de stationer som Naturvårdsverket rapporterade till Europeiska 

kommissionen var sådana som ingår i olika delar av den nationella övervakningen, men som 

endast är en liten del av den totala övervakningen som genomförs i Sverige. När det gäller 

grundvatten rapporterades endast en del av den nationella kontrollerande övervakningen och 

den nationella kvantitativa övervakningen. 

Övervakningsprogram 2009 
Samma övervakningsprogram som togs 2007 rapporterade Naturvårdsverket i till Europeiska 

kommissionen i samband med att förvaltningsplanen togs fram. Programmet hade stora 

brister och Sverige åtog sig att göra en extra rapportering av övervakningsprogram till 2012. 

Övervakningsprogram 2012 
Under 2012 gjorde Sverige en revidering och en extra rapportering av övervakningen till 

Europeiska kommissionen. Då var utgångspunkten att ta med all pågående övervakning som 

genomförs regelbundet i Sveriges vattenförekomster.  

Detta innebar att betydligt fler övervakningsstationer rapporterades. Ungefär 20 procent av 

Sveriges vattenförekomster ingick i övervakningsprogrammet.  

Det fanns fortfarande stora brister i övervakningen och förutom rapporteringen av 

övervakningsprogram 2012 tog vattenmyndigheterna fram en strategi för hur övervakningen 

behöver utvecklas för att leva upp till vattendirektivet. 

Övervakningsprogram 2016 
När vattenmyndigheterna tog fram den förra förvaltningsplanen 2015 redovisade vi 

övervakningen i ett tillbakablickande program. Till skillnad från tidigare 

övervakningsprogram beskrev detta den övervakning som använts och som låg till grund för 

den statusklassning som genomfördes 2013–2014. Därmed utgjorde programmet också 

grunden till de miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram som vattendelegationerna beslutade 

år 2015. Programmet beskrev befintlig övervakning och representerade på ett mycket bättre 

sätt än tidigare det underlag som legat till grund för förvaltningsplanen 2016–2021. 

Övervakningsprogram 2018 
Under 2013 ändrades vattendirektivet och (prioämnesdirektivet)(2008/105/EG) genom ett 

tilläggsdirektiv ()(2013/39/EU), med avseende på prioriterade ämnen. Ändringarna innebar 

bland annat att tolv nya ämnen (nr 34–45) lades till på listan över prioriterade ämnen. Därmed 

behövde övervakningsprogrammen för vattendistrikten kompletteras och HaV rapporterade 

dessa till EU-kommissionen. 

Bilagan Övervakningsprogram  
I bilagan Övervakningsprogram redovisar vi det tillbakablickande övervakningsprogram som 

länsstyrelsernas beredningssekretariat har använt för att statusklassa vattenförekomster 2019–

2020. Programmet är därmed också grunden till de miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram 

som vattendelegationerna beslutar år 2021. Stommen i övervakningsprogrammet är nationell- 

och regional miljöövervakning samt samordnad recipientkontroll. Övervakningen har till stor 

del ursprungligen tagits fram för andra syften. I efterhand har den anpassats för att bättre 

möta de krav som ställs i vattenförvaltningsförordningen och myndigheternas föreskrifter. 
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4.4 Utvecklingsbehov  
Det finns fortfarande ett behov att utveckla Sveriges övervakning av yt- och grundvatten för 

att leva upp till vattendirektivets krav. För ytvatten är till exempel inte övervakningen av 

biologiska och hydromorfologiska kvalitetsfaktorer tillräcklig. Övervakning av prioriterade 

ämnen behöver också förbättras. Allmänt gäller också att övervakningsprogrammen på ett 

tydligare sätt behöver anpassas utifrån olika typer av mänsklig påverkan och risk för att inte 

miljökvalitetsnormen nås. 

Miljöövervakningen för att följa upp jord- och skogsbrukets och vattenkraftens påverkan 

behöver utvecklas. De deltar generellt inte i den samordnade recipientkontrollen idag men 

effekterna fångas i viss utsträckning av den befintliga miljöövervakningen och 

recipientkontrollen. Framtidens riskbaserade övervakningsprogram kommer att ta med 

effekterna, men för att det ska realiseras behöver finansieringen av denna övervakning lösas. 

Även övervakningen av grundvattenförekomster behöver utvecklas. Den befintliga 

övervakningen är för liten och behöver utökas med fler vattenförekomster och även 

kompletteras med fler parametrar för att ge det underlag som vattenförvaltningen behöver. 

Med hänsyn till kommande klimatförändringar som leder till att grundvattennivåerna 

varierar mer, måste det finnas en medveten strategi för övervakning av kvantitativ risk och 

status. Övervakning av skyddade yt- och grundvattenförekomster som används för 

dricksvattenuttag behöver också utvecklas för att uppfylla de särskilda kriterier som finns för 

dricksvatten. 

Vattenmyndigheterna ser tre viktiga förbättringsbehov i dagens miljöövervakning: 

• flöden för miljöövervakningsdata från analyserande laboratorium via kvalitetssäkrade 

data i datavärdarnas register till underlagen för alla vattenförvaltningens bedömningar, 

behöver förbättras  

• det saknas finansiering till stora delar av övervakningsbehovet 

• ansvarsförhållandena för att genomföra övervakningen är oklara 

Vägen framåt: Full koll på våra vatten 
Vattenmyndigheterna har tillsammans med länsstyrelserna, HaV, Naturvårdsverket och SGU 

tagit ett krafttag kring utvecklingen av Sveriges övervakning av yt- och grundvatten. 

Gemensamt har vi tagit fram handlingsplanen ”Full koll på våra vatten” (2019).  

Handlingsplanens syfte är att tydligt visa hur myndigheterna bedömer att dagens 

övervakning kan anpassas till vattenförvaltningsförordningens krav.  

Handlingsplanen har sin grund i vattenmyndigheternas förslag till strategi för framtidens 

miljöövervakning framtagen 2012. Planen ska också visa hur vi ska åtgärda bristerna i svensk 

miljöövervakning som Europeiska kommissionens har pekat på.  Målsättningen är att:  

• beskriva bristerna i dagens övervakning av grund- och ytvatten 

• beskriva moment som behöver genomföras för att åtgärda bristerna och ansvar för dessa 

• ta fram en tidplan för att genomföra de moment som behövs  

• övervakningen ska kunna användas som underlag till statusklassificering under åren 

2022–2027. 
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Under arbetet tar deltagande myndigheter fram underlagsmaterial i form av bland annat 

utredningar och pilotprojekt. HaV och SGU arbetar dessutom med vägledningar för 

övervakning medan vattenmyndigheterna utformar övervakningsprogram tillsammans med 

länsstyrelserna och Naturvårdsverket. Det sista steget innebär att behoven av ändringar införs 

i de befintliga övervakningsprogrammen.  

I arbetet ingår att föreslå kostnadsfördelning, men inte hur finansieringen ska lösas. 

Under åren 2020–2022 har HaV möjlighet att dela ut extra medel till övervakning av vatten. 

Pengarna är ett viktigt tillskott och används för att uppfylla behov enligt vattendirektivet. 

Vissa vatten får vara modell  
I ”Full koll på våra vatten” tar myndigheterna alltså fram en heltäckande beskrivning av 

Sveriges behov av övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen. En heltäckande 

övervakning innebär att alla vatten ska omfattas av övervakningsprogram. Gruppering av 

likartade vatten är en viktig del av arbetet. Genom grupperingen kan vi minska 

övervakningsbehovet då vissa vatten får representera en hel grupp.  

När grupperingen är genomförd är det dags att utforma teoretiska övervakningsprogram som 

visar behoven av övervakning. I detta steg handlar det om att peka ut övervakningsstationer 

för kontrollerande och operativ övervakning, välja lämpliga kvalitetsfaktorer att övervaka 

samt bestämma övervakningsfrekvens. 

Därefter gör vi en bristanalys. Syftet med analysen är att visa på vilka delar av dagens 

övervakning som uppfyller vattenförvaltningens behov och vilka delar som behöver 

revideras. Analysen mynnar också ut i förslag på hur övervakningen kan organiseras och 

genomföras på ett kostnadseffektivt sätt. Även förslag på finansiering ingår i detta moment. 

Resultatet ger underlag för anpassning av nationell och regional miljöövervakning utifrån 

vattenförvaltningsarbetets behov. Den kan också vara ett stöd till utformning av 

verksamhetsutövarnas recipientkontroll.  

Arbetet med att utforma övervakningen pågår. Inför vattendelegationernas beslut om att anta 

förvaltningsplanen 2021 kommer myndigheterna att ha tagit fram mer underlag. Det innebär 

att detta avsnitt om utvecklingsbehov kan komma att se annorlunda ut då. Redan nu är det 

dock tydligt att det finns ett stort glapp mellan befintlig övervakning och 

vattenförvaltningsförordningens krav. 

Datahantering och kvalitetssäkring 
För att datahantering och kvalitetssäkring ska bli effektiv och säker är flera satsningar igång. 

Målsättningen är att de nationella datavärdarna SLU, SMHI och SGU ska kunna ta emot all 

data som används för vattenförvaltningsarbetet och göra den tillgänglig för länsstyrelsernas 

beredningssekretariat.  

Några exempel på satsningar för bättre datahantering: 

• Naturvårdsverket tar tillsammans med de nationella datavärdarna fram ett nationellt 

register för övervakningsstationer. 

• Datavärdarna tar fram en valideringstjänst för granskning av kvaliteten på 

dataleveranserna. 

• Datavärdarna har fått ökade resurser för att förstärka datavärdskapen generellt.  
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5 Vatten i ett förändrat klimat 
Det globala klimatet håller på att förändras. Det finns en tydlig vetenskaplig enighet kring att 

de pågående klimatförändringarna är tätt sammankopplade och en direkt konsekvens av 

mänsklig påverkan och aktivitet. Fram till 2020 har den globala medeltemperaturen ökat med 

0,9 °C jämfört med basåret 1950 ( (Masson-Delmotte, o.a., i tryck). I Sverige är uppvärmningen 

1,6 °C som ett riksgenomsnitt men redan hela 2 °C i de norra delarna av landet. Med stor 

sannolikhet kommer medeltemperaturen att fortsätta öka under hela det nuvarande seklet 

(Bernes, 2016). 

Mer extrema väderförhållanden, ökad nederbörd, längre perioder med torka och stigande 

havsnivåer är följder av ett förändrat klimat som påverkar vattentillgång och vattenkvalitet i 

Sverige. Det finns många effekter av ett förändrat klimat som har koppling till förvaltningen 

av vårt vatten exempelvis:   

• genomtänkt vattenplanering på samhällsnivå 

• översyn av vattendomar för regleringar, uttag och markavvattning  

• grönare dagvattenhantering som fördröjer och minskar mängden dagvatten innan 

det når vattendrag.  

Klimatförändringar i Sverige  

Parameter Förändring 

Lufttemperatur 
Ökning i hela landet, främst i norra Sverige, 

främst vintertid. 

Medelnederbörd 
Ökning i hela landet, främst i Norrlands inland 

och fjälltrakter, främst vinter och vår. 

Kraftig korttidsnederbörd 
Ökning i hela landet, främst för de korta 

varaktigheterna. 

Vattentillgång 

Ökning av årsmedel i hela landet förutom östra 

Götaland. Ökningen är störst på vintern. 

Minskning på sommaren, främst i östra 

Götaland 

100-årsflöde och 200-årsflöde 

Ökning i stora delar av landet. Minskning i 

Norrlands inland och norra kustland samt i 

nordvästra Svealand. 

Årstidsförlopp 
Tidigare vårflödestoppar och högre vinter- och 

höstflöden, främst i norra Sverige. 

Lågflöden 
Mer vanligt i Götaland och Svealand, främst 

östra Götaland. 

Havsvattennivåer 

Stigande havsnivå, nettoökningen störst i södra 

Sverige. Små effekter i norra Sverige på grund 

av landhöjning. 

Vattentemperatur Ökning över hela året 

Istäckning Minskad istäckning 

Tabell 32 Pågående och förväntade effekter av klimatförändringar i Sverige.  

Källa: Havs- och vattenmyndigheten, 2020. 

En annan fråga är dricksvattenförsörjningen som behöver säkras mot effekter som exempelvis 

periodvis torka och förändrad råvattenkvalitet. Dricksvattenförsörjningen kommer att behöva 
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beaktas redan i ett tidigt skede i den kommunala planprocessen (Havs- och 

vattenmyndigheten, 2020f). Vid planering av bostadsbyggande och infrastruktur behöver 

stigande havsnivåer beaktas (Boverket, 2020c). Några av riskområdena som Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap (MSB) har identifierat utifrån förordning (2009:956) om 

översvämningsrisker är utpekade på grund av de stigande havsnivåerna (Andersson, 2018), 

läs mer om detta i bilaga 9. Klimatet i Sverige har blivit och förväntas fortsatt bli gradvis 

varmare och mer nederbördsrikt, se Tabell 32. 

 

5.2 Klimatförändringar i Västerhavets vattendistrikt 
 Att använda sig av scenarier i arbete och frågor som rör klimatförändringar görs främst för 

att förstå vilka effekter som kan komma att ske beroende på utveckling och på så sätt till 

exempel kunna vidta relevanta anpassningsåtgärder. SMHI har för Sverige tagit fram länsvisa 

klimatanalyser utifrån två olika RCP (Representative Concentration Pathways) scenarier: 

RCP4,5 (begränsade utsläpp växthusgaser) och RCP 8,5 (höga utsläpp växthusgaser). De 

länsvisa klimatanalyserna baseras på de två olika scenarierna och jämförs med 

referensperioderna år 1961–1990 och 1991–2013 (SMHI, 2020g).  

Klimatförändringarna förväntas föra med sig en ökad medeltemperatur och mer extremväder. 

I Västerhavets vattendistrikt förväntas medeltemperaturen öka, med både varmare somrar 

och vintrar som följd. Det medför att de förändringar i nederbördsmönster som förväntas ske 

bland annat innebär en ökad nederbörd i form av regn under vinterhalvåret, vilket kan 

generera högre vattenflöden. I och med att temperaturen förväntas öka innebär det att 

avdunstningen eventuellt också ökar, vilket istället kan generera lägre vattenflöden och då 

främst under sommarhalvåret (SMHI, 2019). Vänern är ett exempel i distriktet vars 

vattennivåer kan komma att påverkas, både i form av högre och lägre nivåer, vilket i sin tur 

påverkar vattenflödet i Göta älv. Konsekvenser av förändrade flöden i Vänern och Göta älv 

kan till exempel bli ökad översvämningsrisk, ökad risk för skred, utmaningar för både 

jordbruk och sjöfart (SMHI, 2018a). Förändrade nederbördsmönster i kombination med högre 

temperatur och ökad avdunstning som följd kan medföra ytterligare vattenbrist och torka, 

även på platser det inte förekommit tidigare (SWECO, 2020b)Torrperioder kan därför komma 

att bli ett allvarligt hot mot vattenresurser, vattenkvalitet och biologisk mångfald. Det är alltså 

inte bara vattenkvantiteten som påverkas utan även vattenkvaliteten, som en följd av att 

vattenomsättningen i sjöar och vattendrag försämras. 

Vattenbrist definieras som en situation där efterfrågan på vatten är större än tillgången. 

Situationen kan ha olika orsaker varav torka är en. Den viktigaste åtgärden för att hantera 

vattenbrist är att förebygga att den uppstår. För att undvika vattenbrist och för att förebygga 

torka har en delförvaltningsplan med åtgärdsprogram för vattenbrist tagits fram för vart och 

ett av landets fem vattendistrikt. Delförvaltningsplanen med åtgärdsprogram syftar till att ge 

ett långsiktigt förebyggande arbete, se ”Delförvaltningsplan med åtgärdsprogram för 

vattenbrist för Västerhavets Vattendistrikt”. 

Utifrån de olika klimatscenariorna har SMHI tagit fram en karttjänst (SMHI, 2019) och 

analyserat hur Sveriges kuster kan påverkas av framtida havsnivåer. I deras analys har det 

tagits hänsyn till rådande landhöjning, som ökar desto längre norrut i landet man befinner 

sig. I och med Västerhavets distrikts geografiska placering längs Sveriges västkust kommer en 

ökad havsnivå påverka distriktet i form av till exempel översvämningar. Viktigt att ha i 

åtanke är också de mer tillfälliga havsnivåhöjningar som sker i och med ökat extremväder, till 

exempel i form av kraftiga stormar som då pressar havet mot land (SMHI, 2019).  De 
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eventuellt periodvis lägre vattenflödena i Göta älv i kombination med en höjd havsnivå, både 

permanent men också vid extremväder, kan leda till ökad och mer förekommande 

saltvatteninträngning i älven, vilket i sin tur kan påverka dricksvattenförsörjningen (SMHI, 

2018a).  

5.3 Regnet ökar i mängd och intensitet 
Nederbörden i hela Sverige förväntas generellt att öka och antalet tillfällen med intensiv 

nederbörd ökar betydligt. Den största nederbördsökningen förväntas i norra och västra 

Sverige. Dessutom kommer alltmer av vinternederbörden falla som regn, även i norr (Bernes, 

2016). Ökad nederbördsmängd och nederbördsintensitet ökar riskerna för översvämningar. 

Extrema regntillfällen med översvämningar som resultat, kan orsaka allvarliga skador på 

olika typer av teknisk infrastruktur. Det medför stora konsekvenser för verksamheter och 

invånare. Kostnader för reparationer, uteblivna transportmöjligheter och påverkan på 

egendom kan bli stora. Förändrade nederbördsmönster kan också få negativ påverkan på vår 

inhemska livsmedelsproduktion (Jordbruksverket, 2013).  

Kraftig nederbörd och översvämningar påverkar sedimentationen och leder till ökad 

grumlighet och transport av närsalter och miljögifter. Det kan orsaka en ökad tillförsel av 

föroreningar till våra vatten och ytvattentäkter. Risken för spridning av virus, bakterier och 

parasiter ökar (Bernes, 2016). Vid översvämningar då grundvattenmagasinen är fyllda, finns 

det risk att ett ökat utbyte med ytvattnet förorenar grundvattnet. I förorenade mark- och 

vattenområden kan förändrade flöden och grundvattennivåer innebära att rörligheten hos 

föroreningarna ökar. Högre och mer växlande grundvattennivåer innebär att giftiga ämnen i 

större utsträckning kan följa med vattnets flöde. Ökade mängder lösta och partikelbundna 

föroreningar tränger ner i marken och dagvattenledningar transporterar ytvatten eller 

grundvatten ut i vattendrag, sjöar och hav (SGU, 2010). 

Räcker kapaciteten i avlopps- och dagvattensystem? 
Översvämningar av avloppssystemen kan vara en betydande källa till föroreningar i 

stadsnära vatten samt vattentäkter. En följd av ökad regnintensitet och avrinningsvolym i 

kombination med en höjning av vattenståndet leder till ett ökat behov av omhändertagande 

av dagvatten (Livsmedelsverket, 2017). Ett behov av ett utökat dagvattensystem finns även på 

grund av att vinternederbörd faller som regn på frusen mark vilket ökar avrinningen. 

Sveriges tätorter och dess dagvattensystem är inte utformade för att avleda de ökade 

nederbördsmängder som klimatförändringar leder till. I tätorter finns en stor andel så kallade 

kombinerade avloppsystem, vilket betyder att dagvatten och spillvatten leds i samma nät. I 

denna typ av system kan regn leda till höga flöden som i sin tur leder till en överbelastning av 

ledningsnätet. Som en följd släpps orenat avloppsvatten ut via ledningsnät eller vid 

reningsverket, så kallade bräddningar (Naturvårdsverket, 2018). Bräddningar bidrar till ökad 

tillförsel av näringsämnen och miljöskadliga ämnen till våra vatten. Det bidrar även till ökad 

mikrobiologisk belastning som kan innebära hälsorisker om det sprids till råvatten för 

dricksvattenproduktion (Bernes, 2016). 

Markavvattningens betydelse i ett förändrat klimat 
Markavvattning är ett samlingsbegrepp för verksamheter som genomförs för att avvattna 

mark i syfte att varaktigt öka markens lämplighet för ett visst ändamål. Uppskattningsvis 

finns det i Sverige ca 90 000 mil diken som är grävda eller anlagda på något sätt, varav 9 000 

mil ligger i jordbrukslandskapet (Gyllström, o.a., 2016). Jordbruk och skogsbruk är beroende 

av en väl fungerande markavvattning. För ett långsiktigt hållbart och konkurrenskraftig jord- 
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och skogsbruk är det avgörande att markavvattningssystemen finns kvar och förvaltas väl. 

Markavvattning påverkar i sin tur sjöar och vattendrag. Idag uppnår få vattenförekomster i 

intensivt odlad jordbruksbygd god ekologisk status och en av de främsta anledningarna till 

detta är de insatser som är gjorda för att dränera marken (Jordbruksverket, 2020c), se Karta 18. 

Förutom försvunna livsmiljöer, minskad biodiversitet, ökade förluster av näringsämnen, 

bekämpningsmedel och metaller till våra vatten har markavvattningen för areella näringar 

även lett till att landskapet förlorat vattenhushållande funktioner och förmåga till 

grundvattenbildning. Tillgång till grundvatten begränsas av hur mycket grundvatten som kan 

magasineras snarare än hur mycket grundvatten som kan bildas (Naturvårdsverket, 2017). 

Samhällets behov av dricksvattenförsörjning är i hög utsträckning beroende av möjligheterna 

till grundvattenmagasinering. Under sommarhalvåren 2016–2018 hade vi i Sverige problem 

kopplat till vattenbrist. Grundvattennivåer och dricksvattentillgången påverkades starkt i 

många delar av landet. Det visar hur viktigt det är att samhället anpassar sig för att kunna 

hantera effekter av klimatförändringarna (Stensen, Krunegård, Rasmusson, Matti, & Hjerdt, 

2019). 

Landets markavvattningsystem utgör viktiga förutsättningar för att kunna säkra fortsatt 

odling och skogsbruk när nederbördsmönstren förändras. Samtidigt kan 

markavvattningssystemen förstärka negativa effekter som erosion, förluster av näringsämnen 

och översvämningar nedströms. Åtgärder behövs för att förbättra vattenmiljön samtidigt som 

jordbrukets produktionsförmåga behöver kunna öka för att nå målen i livsmedelsstrategin 

(Prop. 2016/17:104). En stor andel av de åtgärder som genomförs och behöver genomföras i 

jordbruket för en förbättrad ekologisk status förbättrar samtidigt landskapets förmåga att 

hantera de förändrade nederbördsmönstren (Länsstyrelsen Västra Götalands län, 2018). 

Genom att miljöåtgärder som exempelvis våtmarker, fosforfällor och kantzoner genomförs på 

rätt plats kan oönskade effekter av landskapets markavvattning mildras. Samtidigt ökar detta 

vattensystemens och samhällets motståndskraft mot förändrade nederbördsmönster parallellt 

med att jordbruksproduktionen kan fortsätta att utvecklas. Åtgärderna bidrar till ökade 

vattenhushållande funktioner och ökad grundvattenbildning samtidigt som de mildrar 

effekter av högflöden (Jordbruksverket, 2020c; Länsstyrelsen Västra Götalands län, 2018). 
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Avrinningsområden där vattenförekomster är påverkade av markavvattning i jordbruket 

Karta 18 Kartan visar avrinningsområden där vattenförekomster är påverkade av markavvattning i jordbruket. Kartan 

visar inte samtliga vattenförekomster med denna påverkan men ger en indikation på omfattningen av påverkade 

vattenförekomster (uttag ur VISS 2020-09-03).  
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5.4 Torrperioder och högre temperaturer 
Torrperioderna under sommaren kan bli vanligare i framtiden, framförallt i landets södra 

delar. De kan bli ett allvarligt hot mot vattenresurserna, vattenkvalitet och biologisk 

mångfald. Ökad avdunstning och låga vattennivåer i sjöar, vattendrag och grundvatten 

orsakar inte bara begränsningar för vattenförsörjningen och bevattning, utan även en sämre 

vattenomsättning och kvalitet på badvatten. Detta aktualiserar exempelvis ansvarsfrågorna 

kring samordning av vattenuttag för dricksvatten och bevattning. Vattenuttag kan behöva 

regleras så att vattenbristen inte blir akut på grund av torka i mindre sjöar och vattendrag.  

Ett varmare klimat ger längre växtsäsong och innebär nya odlingsmöjligheter för lantbruket, 

vilket samtidigt kan innebära ökad användning av gödsel och bekämpningsmedel, som 

riskerar att påverka grundvattnets kvalitet (Bernes, 2016). En längre växtsäsong skulle också 

kunna innebära att näringsämnen tas upp av grödorna i större utsträckning. Ett varmare 

klimat innebär även ökade risker för skogsnäringen eftersom flera insekter som orsakar 

skador på skog gynnas av ett varmare klimat (Skogsstyrelsen, 2015). 

Högre vattentemperaturer påverkar också näringskedjorna i våra vatten. Ökade 

vattentemperaturer gynnar tillväxten av bakterier och giftiga alger. Fiskar och andra 

vattenlevande djurs livsförhållanden kan försämras påtagligt. Klimatzoner kan komma att 

röra sig norrut, de nordligaste delarna av landet kan komma att få ett temperaturklimat som 

finns i Mellansverige. Mellansverige kan få ett klimat likt det danska eller nordtyska klimatet. 

Sydsverige kan i sin tur få temperaturer likt de som idag förekommer i de centrala delarna av 

Frankrike (Bernes, 2016).  

Ett varmare klimat kan även leda till en ökning av invasiva arter på land och i vatten. Genom 

att titta på nuvarande situation i centraleuropeiska länder kan vi i stora drag få ett mått på 

hotbilden vid olika utvecklingar av temperaturhöjningen. Arter som exempelvis är invasiva i 

Tyskland eller Frankrike kan bli problem i Sverige inom något eller några få decennier. 

Harmlösa främmande arter som redan förekommer i ett litet antal i Sverige kan expandera 

kraftigt och i värsta fall förvandlas till invasiva arter på kort tid. Invasiva främmande arter 

som redan förekommer i södra Sverige kan utöka sina utbredningsområden norrut i landet 

(Naturvårdsverket, 2008a). Det är mycket viktigt att åtgärder mot de mest oönskade invasiva 

arterna sätts in i ett tidigt skede för att minska de negativa effekterna. Det är viktigt att 

exempelvis det pågående arbetet utifrån EU-förordningen (1143/2014)(1143/2014) om invasiva 

främmande arter fortsätter, då det är vitalt att arbetet samordnas nationellt såväl som 

internationellt (förordning (2018:1939) om invasiva främmande arter).  

5.5 Höjd vattennivå ger stora konsekvenser 
Med klimateffekterna förutspås även en högre havsnivå. Det kan komma att röra sig om 

havsnivåhöjningar för Sveriges del på cirka 0,6 – 1,1 meter under innevarande århundrande 

(Masson-Delmotte, o.a., i tryck). Konsekvenserna kommer i första hand att bli stora i landets 

södra delar, på grund av en avtagande landhöjning. Detta kan även bidra till en ökad 

kusterosion i Skåne och Halland, vilket i kombination med stormar kan öka 

översvämningsriskerna i sydsvenska kustsamhällen. För norra Sveriges kustområde är 

situationen en annan, då kustlinjen stiger på grund av landhöjning vilket utjämnar effekten av 

havsnivåhöjningen. I Sveriges södra kustområden kan havsnivåhöjningen komma att påverka 

grundvattnet genom ökad risk för saltvatteninträngning i grundvattenmagasinen. 

Nivåvariationerna kan också ge ändrade flödesförhållanden inom grundvattenförekomster, 

vilket kan orsaka nya transportvägar för föroreningar (Bernes, 2016). 
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Fler arter kan hotas 
Stigande havsnivåer kommer i framtiden göra så att strandlinjer förskjuts allt längre in mot 

land. Detta innebär att det erosionsförlopp som idag anses vara ganska måttligt kan komma 

att bli mer omfattande i framtiden. Längs Sveriges nordligaste kuster beräknas landhöjningen 

kompensera för havsnivåhöjningarna under den närmsta framtiden (Malmberg Pärsson, 

Nyberg, Ising, & Rodhe, 2016). Klimatförändringar är en av de mest avgörande faktorerna för 

hur de marina ekosystemen kommer att utvecklas framöver. En minskad salthalt och en ökad 

vattentemperatur i västerhavet och Östersjön påverkar den rumsliga utbredningen av arter, 

livsmiljö och anrikningen av miljögifter i födoväven. Det kan i sin tur leda till en förlust av 

biologisk mångfald som även kan påverka ekosystemens förmåga att leverera nyttor för 

samhället (Nyström Sandman, o.a., 2020; Umeå universitet, 2019). För att kunna motverka 

erosionsrisker behövs vanligtvis åtgärder som omfattar ett större område än en enskild 

fastighet. Sådana åtgärder måste oftast prövas enligt miljöbalken. Processen för kommunal 

fysisk planering styr placeringen av nybyggnationer. En väl underbyggd planeringsprocess är 

därför ett mycket viktigt verktyg när områden med risk för erosionspåverkan behöver 

undvikas för exploateringar (Boverket, 2020c). 

Riskhanteringsplaner för översvämning 
MSB ansvarar för att ta fram riskhanteringsplaner vad gäller översvämningsrisker. Arbetet 

utgår från översvämningsdirektivet och genomförs, i likhet med ramdirektivet för vatten, i 

förvaltningscykler med sexårsintervall och sker i nära samarbete med länsstyrelserna. Mer om 

det arbetet och samordningen mellan vattenförvaltningsdirektivet och 

översvämningsdirektivet finns att läsa i bilagan om riskhanteringsplaner. 

Stora utmaningar för dricksvatten 
Dricksvattenproduktionen står inför stora utmaningar. Bland annat en snabbt växande 

befolkning och klimatförändringar som negativt påverkar tillgången på yt- och grundvatten 

av god kvalitet. Den växande befolkningen kan också bidra till exploatering av mark och 

vatten, framförallt i storstadsregionerna. Även här är det viktigt med samarbete mellan till 

exempel Boverket, Länsstyrelserna och kommunerna. Länsstyrelsernas regionala 

vattenförsörjningsplaner är en viktig del i att säkra dricksvattenskyddet och vattenförsörjning 

i ett förändrat klimat. Livsmedelsverket har publicerat en handbok för klimatanpassad 

dricksvattenförsörjning (Livsmedelsverket, 2019). Riskförebyggande arbete kopplat till 

klimateffekter på dricksvattenförsörjningen pågår även i den nationella samordningsgruppen 

för dricksvatten, där bland annat vattenmyndigheterna ingår. 

För en övervägande del av Sveriges kommunala vattentäkter bedömer kommunerna att det 

finns en påtaglig risk eller stor förhöjning av risken för förorening vid översvämning och/eller 

skyfall. Det förändrade nederbördsmönstret medför en ökad tillrinning och en ökad 

ämnestransport till vattendragen. Vattenkvaliteten kommer då gradvis försämras, speciellt 

när det gäller färg (ökande humushalter), grumlighet, närsalter med mera. Denna trend är 

tydlig i södra och mellersta Skandinavien redan idag (Livsmedelsverket, 2019). 

Den mikrobiologiska hotbilden ur dricksvattensynpunkt har på kort tid förändrats både 

genom ökande kunskaper och faktiska förändringar. Förändrade nederbördsmönster ökar 

även risken för att vattenburen smitta genom parasiter och virus samt för hälsopåverkan från 

exempelvis toxiner i algblomningar (Livsmedelsverket, 2019). Det är viktigt att stärka 

samhällets vardagliga förmåga att förebygga problem kopplade till vatten och livsmedel. Det 

gäller även förmågan att upptäcka nya problem samt att upptäcka och utreda utbrott och 

återföra dessa kunskaper till dem som kan vidta åtgärder (Folkhälsomyndigheten, 2011).  
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5.6 Åtgärder gör samhället mer robust 
Sverige förväntas integrera klimatperspektivet i vattenförvaltningsarbetet. 

Miljökvalitetsnormerna ska kunna följas samtidigt som klimatanpassning sker och effekterna 

av klimatförändringarna mildras. Det är viktigt att åtgärdsmyndigheterna integrerar sina 

klimatanpassningsinsatser i arbetet som utförs enligt andra regelverk, så att 

synergimöjligheter kan nyttjas mest effektivt (Quevauviller, 2011). Ett förändrat klimat kan 

inte användas som ett motiv för att sänka förbättringskraven för en vattenförekomst. Det bör 

tvärtom öka incitamenten för åtgärder som bidrar till att hålla kvar vatten högt i 

avrinningsområdena, för att minska riskerna för exempelvis översvämningar nedströms och 

vattenbrist (Brouwer, Rayner, & Huitema, 2013). 

Förordning (2018:1428) om myndigheternas klimatanpassningsarbete anger att en myndighet 

ska initiera, stödja och utvärdera arbetet med klimatanpassning inom sitt ansvarsområde och 

inom ramen för sina uppdrag. Förordningen definierar i 3 § klimatanpassning som; 

åtgärder som syftar till att skydda miljön, människors liv och hälsa samt egendom genom 

att samhället anpassas till de konsekvenser som ett förändrat klimat kan medföra 

Som konsekvens av de rådande klimatförändringarna förändras förutsättningarna för 

samhället. Det är nödvändigt att arbeta både med att minska utsläppen av klimatpåverkande 

växthusgaser och anpassning av samhället till nuvarande och framtida effekter av 

klimatförändringar (Eklund, Stensen, Alavi, & Jacobsson, 2018). I Vattenmyndighetens 

åtgärdsprogram finns åtgärder riktade till myndigheter och kommuner med syfte att 

miljökvalitetsnormerna för distriktens vattenförekomster ska kunna följas. Då 

klimatförändringarna kommer påverka förutsättningarna för dessa åtgärder, behöver 

myndigheter och kommuner anpassa inriktning och omfattning av sina insatser. 

Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram bidrar till att göra samhället mer robust för 

klimatförändringarnas effekter. Dessa effekter redovisas i anslutning till de aktuella 

styrmedelsåtgärderna i åtgärdsprogrammet. 

Med stöd av förordningen om myndigheters klimatanpassningsarbete redovisar alla 

myndigheter sitt arbete och sina utmaningar avseende klimatanpassning. Alla myndigheter i 

Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram omfattas av förordningen och kan inom uppdraget 

överväga på vilket sätt åtgärder i åtgärdsprogrammen kan genomföras med hänsyn till 

effekterna av klimatförändringarna. Enligt (plan- och bygglag (2010:900) (PBL)) 2 kap. 3 § ska 

kommunerna i sina översiktsplaner förhålla sig till och minska riskerna för skador på den 

byggda miljön som kan orsakas av översvämningar, ras, skred och erosion. På så vis kan 

framtida insatser för att nå miljökvalitetsnormerna vara bättre understödda och vara bättre 

riktade för att bli till största möjliga nytta för ekosystem och samhälle.  

5.7 Vattenförvaltning i framtidens klimat 
Klimatförändringar sker över en längre tid medan vattenförvaltningen sträcker sig i cykler 

över sex år. Därav finns behovet av att arbetet med klimatanpassning av vattenförvaltningen 

tar sikte bortom 2027.  

De akuta behov som uppstår av extremväder ställer krav på att samhället blir mer flexibelt 

och inriktat på handling. Samtidigt behöver samhällsplaneringen också förbättra sin förmåga 

att hantera de långsiktiga förändringarna av ett varmare klimat och förändrade 

nederbördsmönster. Det här innebär ökade krav på samverkan och kunskapsöverföring 
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mellan berörda aktörer. Exempelvis påverkar klimatförändringarna dricksvattenförsörjningen 

både akut vid extrema väderhändelser och långsiktigt i ett samhällsplaneringsperspektiv.  

Ett annat exempel är markavvattningen inom areella näringar. På detta område finns behov 

av att kunna upprätthålla förutsättningar för fortsatt utveckling av lantbruket samtidigt som 

landskapets vattenuppehållande behöver öka både på kort och lång sikt.   

En gemensam svårighet för samhällets klimatanpassning är att det inte är tydligt vem som ska 

ta ansvar och bära kostnader för klimatanpassningsåtgärder. Det är hinder för att komma 

vidare med de utmaningar som finns idag (Eklund, Stensen, Alavi, & Jacobsson, 2018). Ur ett 

samhällsekonomiskt perspektiv finns enighet kring att det, oavsett ansvar, är mer 

kostnadseffektivt att vidta åtgärder i ett så tidigt skede som möjligt. Genom att ta höjd för 

klimatförändringar i åtgärdsmyndigheternas arbete blir svensk vattenförvaltning mer 

långsiktigt hållbar och en viktig del av samhällets klimatanpassningsarbete. 
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6 Ekonomisk analys av vattenanvändning 
Detta kapitel redogör för vattenanvändningen inom framförallt sektorerna hushåll, industri 

och jordbruk. Syftet är att ge en bild av vattenresurserna och de kopplingar som finns till både 

ekonomi och miljöpåverkan. Användningen av vatten inom sektorerna ger samhället värden i 

form av varor, som bland annat livsmedel, och sysselsättning. Verksamheterna bidrar även till 

Sveriges ekonomi på många andra sätt, till exempel via skatter och avgifter av olika slag. 

I statistiken syns en minskad vattenanvändning inom jordbruket och hushållen de senaste 

åren. Inom industrin är användningen relativt konstant totalt sett. En mer effektiv 

användning, ny teknik och en ökad medvetenhet om miljöfrågor kan tänkas ligga bakom 

denna positiva trend. Detta är bra för både ekonomin och våra vatten.  

Det är dock viktigt att komma ihåg att den effektiva vattenanvändningen och Sveriges 

produktion inom industri, livsmedel och jordbruk är tätt sammankopplat. För att vi ska se en 

fortsatt positiv trend med en minskad användning av vatten, behöver produktionsnivån i 

landet att vara densamma som idag.  

6.1 Ekonomins roll i kartläggningen av vatten 
En del i kartläggningen av vattenresurserna är en ekonomisk analys som ska ge det 

samhällsekonomiska perspektivet på vattenanvändningen och värdet av vattenresurserna. 

Syftet är att beskriva vilka som använder vattnet, hur de påverkar det och vilken betydelse 

som vattenresurserna har för samhällsekonomin. Den ekonomiska analysen är ett 

komplement till den kartläggningen av tillstånd och påverkan i Sveriges alla 

vattenförekomster (se vidare i kapitel 3 Tillstånd och påverkan). Figur 4 nedan visar hur de 

två delarna hör ihop och tillsammans ger underlag till åtgärdsprogrammet. I den mån som 

underlag till analyserna finns tillgängligt, prioriteras de åtgärder som är mest 

kostnadseffektiva i åtgärdsprogrammet. Detta för att den mest kostnadseffektiva 

kombinationen av åtgärder ska prioriteras, så att miljökvalitetsnormerna nås till den lägsta 

möjliga kostnaden och möter samhällets behov av vattenresurser. I Åtgärdsprogram 2021–

2027 har en prioritering av kostnadseffektiva åtgärder genomförts inom jordbruket och de 

åtgärder som syftar till att minska näringsläckage inom jordbrukssektorn. 

Den ekonomiska analysen innehåller förutom kartläggning av vattenanvändare, även 

befolkningsprognoser. Befolkningens utveckling har naturligtvis betydelse för 

vattenanvändningen inte bara inom vatten och avlopp utan även för vattenberoende 

branscher inom näringslivet. Branschernas utveckling och de åtgärder de genomför för att 

skydda miljön påverkar vattenanvändningen och kan i sin tur påverka vattenförekomsternas 

kemiska, ekologiska eller kvantitativa status. 

En viktig aspekt är även att visa på i vilken grad kostnadstäckning uppnås, det vill säga om 

de kostnader som uppstår hos en kostnadsbärare täcks av de intäkter som den får in. Här 

finns likheter med principen om att förorenaren eller användaren betalar och kopplar till vem 

som ska betala för en god vattenkvalitet och vattentillgång. 
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Ekonomisk analys i vattenförvaltningsarbetet 

 

Figur 4 Den ekonomiska analysen är tillsammans med den naturvetenskapliga kartläggningen en del av 

arbetet med kartläggning och analys.  

Detta kapitel redovisar vattenanvändningen för hushåll, jordbruk och industri, 

befolkningsutveckling, näringslivets investeringar för miljön och kostnader för vattentjänster. 

Kapitlet avslutas med beskrivningar av värdet av vatten med fokus på dricksvatten. 

6.2 Vattenanvändning 
Den totala förbrukningen av sötvatten i Sverige uppgick år 2015 till cirka 2,4 miljarder 

kubikmeter. Det är en minskning med nio procent jämfört med år 2010. I Diagram 29 nedan, 

presenteras vattenanvändningen för 2010 och 2015 fördelat på vattendistrikten och fyra 

sektorer. En nedåtgående trend syns för vattenanvändningen i samtliga distrikt och de flesta 

sektorer.  

Vattenanvändning och vattenuttag är ojämnt fördelat över landet. Cirka en fjärdedel av allt 

sötvatten togs under 2015 ut i Västerhavets vattendistrikt, och ytterligare en fjärdedel togs ut i 

Bottenhavets vattendistrikt. Till viss del är naturligtvis vattenuttagets storlek i distriktet 

kopplat till befolkningens storlek, men inte helt. Norra Östersjöns vattendistrikt är till 

exempel befolkningsmässigt störst med mer än en tredjedel av landets befolkning, men 

distriktet är bara tredje störst när det gäller vattenuttag med 20 procent av landets 

sötvattenuttag. Bottenvikens vattendistrikt är minst både med avseende på sötvattenuttag 

(tolv procent) och befolkning (fem procent). I Diagram 30 presenteras fördelningen av 

Sveriges sötvattenuttag över vattendistrikten och fyra sektorer. 
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Vattenanvändning i distrikten 

 

Diagram 29 Sötvattenanvändning 2010 och 2015, fördelat på distrikt och sektor (SCB, 

statistikdatabas). Diagrammet visar vattenanvändningen i de fem vattendistrikten fördelat på industri, 

hushåll, jordbruk och övrig användning. Kategorin ”övrig användning” omfattar kommunalt vatten 

som används inom andra näringar än tillverkningsindustrin, bland annat byggverksamhet, 

varuhandel, hotell- och restaurang, transporter och offentlig förvaltning. Här ingår även läckage i 

ledningsnäten. 

Orsaken till att sötvattenuttagets storlek inte stämmer överens fullt ut med befolkningen är 

industrins vattenuttag. En betydande del av den vattenintensiva industrin återfinns i 

Bottenhavets och Västerhavets vattendistrikt. I Bottenhavet är det främst massa och 

pappersindustrin (SNI 17) som står för industrins vattenanvändning. I Västerhavet handlar 

det till störst del om tillverkning av kemikalier och läkemedel (SNI 20–21).  

Vattenuttag i distrikten 

 

Diagram 30 Sötvattenuttag 2010 & 2015, fördelat på distrikt och sektor (SCB-rapport 2013 & 2019). 
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Vattenuttag, sötvatten och havsvatten 

Diagram 31 Vattenuttag 1970–2015, fördelat på typ av vatten (SCB-rapport 2019). 

Hushållen använder 23 procent 
I Sverige använde hushållen omkring 565 miljoner kubikmeter dricksvatten år 2015. Det 

motsvarar 23 procent av allt sötvatten som användes i landet under 2015. Sett under perioden 

1990 till 2015 har hushållens totala vattenanvändning varierat något, men den övergripande 

trenden är att hushållssektorn använder allt mindre vatten (se Diagram 31). Detta trots att 

befolkningen har ökat med nästan 1,3 miljoner invånare under perioden. 

Befolkningsutvecklingen presenteras i Diagram 34 nedan.  

Det vatten som användes av hushållen under 2015 kom i övervägande del (cirka 86 procent) 

från de kommunala vattenverken. Resterande vatten tas från enskilda brunnar. Av naturliga 

skäl är hushållens vattenanvändning störst i de tre södra distrikten eftersom befolkningen är 

störst där. 

Jordbruk 
2019 fanns det totalt cirka 61 000 jordbruksföretag med verksamhet inom jordbruk, 

husdjursskötsel eller trädgårdsodling. Cirka 170 000 personer var antingen heltids- eller 

deltidsanställda inom lantbruket (Jordbruksverket, 2017). Drygt sju procent av Sveriges 

landareal var jordbruksmark. Sedan 2010 har arealen åkermark minskat med tre procent. 

Betesmarken har ökat med två procent. Jämfört med 2010 har antalet jordbruksföretag 

minskat med 15 procent (Jordbruksverket, 2019d). Förädlingsvärdet i jordbruket var cirka 31 

miljarder kr 2018 (SCB, 2020b). 

Vattenuttagen inom jordbruket är en del i livsmedelsproduktionen och bidrar med betydande 

värden till samhället. Totalt användes 75 miljoner kubikmeter vatten inom jordbruket i 

Sverige år 2015. Vattnet används huvudsakligen för två ändamål, bevattning av grödor och 

inom djurhållning. Den största delen används för bevattning med knappt två tredjedelar av 

jordbrukets vattenanvändning.  

Diagram 32 presenterar antal miljoner kubikmeter vatten som används inom jordbruket 

fördelat på bevattning av grödor och djurhållning. Skillnaderna mellan distrikten är 

uppenbar, där de södra distrikten sticker ut i total användning för båda 
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användningsområdena. Den stora andelen bevattning i Södra Östersjön kan kopplas till att 

Skåne län ensamt står för cirka 50 procent av bevattning och har cirka 40 procent av den 

bevattningsbara jordbruksmarken. I de norra distrikten, Bottenviken och Bottenhavet, är 

vattenanvändningen inom djurhållningen större än för bevattning. I Bottenvikens 

vattendistrikt minskade användningen med cirka 40 procent från 2010 till 2015. Under 2010 

användes cirka 0,5 och 1,3 miljoner kubikmeter inom bevattning respektive djurhållning, 2015 

var samma siffror 0,1 och 1 för bevattning respektive djurhållning i Bottenvikens 

vattendistrikt. 

Jordbrukets bevattning i distrikten 

 

Diagram 32 Bevattning inom jordbruket per vattendistrikt 2010 och 2015, miljoner kubikmeter. (SCB-

rapport 2019) 

Industri 
Från 1980-talet fram tills idag har vattenanvändningen inom industrin legat på en relativt 

stabil nivå, med endast mindre variationer mellan undersökningsomgångarna (SCB, 2017a). 

Under 2015 använde den svenska industrin cirka 2 100 miljoner kubikmeter havs- och 

sötvatten; fördelningen presenteras i Diagram 33 nedan. En majoritet används inom övrigt 

kylvatten och fördelar sig därefter på processvatten, kylvatten vid elproduktion, övrig 

användning och sanitärt vatten.  

Inom industrin används sötvatten i större utsträckning än havsvatten. Havsvatten används 

primärt för kylning medan sötvatten har fler användningsområden. Störst omsättning av 

sötvatten har Bottenhavets vattendistrikt. Västerhavet har störst omsättning av havsvatten 

jämfört med övriga distrikt, men omsätter trots det mer sötvatten än havsvatten. 
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Industrins vattenanvändning 

 

Diagram 33 Industrins vattenanvändning år 2015, användningsområde. (SCB-rapport 2019). 

 

Industrier som betraktas som vattenintensiva är:  

• pappers- och pappersvarutillverkning (SNI 17) 

• tillverkning av kemikalier och kemiska produkter (SNI 20)  

• stål- och metallframställning (SNI 24)  

• försörjning av el, gas, värme och kyla (SNI 35).  

Förädlingsvärdet i de vattenintensiva industrierna uppgick till cirka 178 miljarder kronor 

2017, se Tabell 33 nedan. 

Vattenintensiva industrier 

År 2017 
Antal 

företag 

Antal 

anställda 

Nettoomsättning, 

miljoner kronor 

Förädlingsvärde, 

miljoner kronor 

SNI 17 massa-, 

pappers- och 

pappersvaruindustri 

                       

387  

                     

28 591  

                                   

140 423  

                                   

37 617  

SNI 20 tillverkning 

av kemikalier och 

kemiska produkter 

                       

831  

                     

18 302  

                                     

92 624  

                                   

28 386  

SNI 24 stål- och 

metallverk 

                       

406  

                     

29 750  

                                   

137 481  

                                   

31 992  

SNI 35 el-, gas- och 

värmeverk 

                   

3 358  

                     

27 412  

                                   

244 336  

                                   

78 922 

 

Tabell 33 Ekonomisk statistik för de vattenintensiva industrierna (SCB, 2020) 
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Det finns drygt 2 000 vattenkraftverk i Sverige. Vattenkraften står för närmare hälften av 

Sveriges elproduktion, 68 TWh, ett normalår (Energimyndigheten, 2020). Då många 

vattenkraftsföretag även har annan energiproduktion finns inte förädlingsvärdet för 

vattenkraften redovisat separat, utan förädlingsvärdet för vattenkraften ingår i 

förädlingsvärdet på 79 miljarder kronor för el-, gas- och värmeverk (SNI 35). 

År 2018 var förädlingsvärdet i de cirka 750 företag som arbetar med utvinning av 

metallmalmer och annan mineralutvinning samt service till utvinning (SNI 07–09) cirka 30 

miljarder kronor. 

Vattenbruk, fiske, turism och sjöfart 
År 2017 fanns cirka 250 anläggningar för odling av fisk och skaldjur. Vattenbruket hade ett 

förädlingsvärde på cirka 0,5 miljarder kronor för produktion av matfisk samma år (SCB, 

2019f). 

Antalet yrkesfiskare i de fem stora sjöarna var knappt 200 år 2018. Yrkesfisket i sötvatten hade 

ett landningsvärde på 115 miljoner kronor (Havs- och vattenmyndigheten, 2019d). 

År 2010–2015 uppskattas förädlingsvärdet i den marina turismen till cirka 20 miljarder kronor 

per år. Detta baseras på uppgifter från cirka 10 000 företag med cirka 4 000 anställda inom 

sektorerna restaurang, hotell/logi och besök samt fritidshandel och båthandel 

(Jordbruksverket och Havs- och vattenmyndigheten, 2013). Den marina turismen sker till stor 

del i kustzonen. Till detta kommer turismen kopplat till inlandsvatten. Bland annat är 

turismen inom fritidsfiske omfattande och bedöms ha en god utvecklingspotential 

(Trafikanalys, 2018). Även vinterturismen har ett behov av vattenuttag för till exempel 

tillverkning av konstsnö. Uttaget sker ofta i känslig fjällmiljö men har ett stort ekonomiskt 

värde för skidanläggningarnas öppethållande under vintersäsongen.  

År 2016 fanns cirka 500 företag med cirka 900 anställda inom sjöfarten på inlandsvatten. 

Förädlingsvärdet var cirka 750 miljoner kronor. År 2010–2015 uppskattas förädlingsvärdet i 

hamnar utmed den svenska kusten inklusive stödtjänster till i genomsnitt cirka sex miljarder 

per år (Trafikanalys, 2018). 

6.3 Sveriges befolkning år 2050 – framtidsscenario  
2018 hade Norra Östersjöns vattendistrikt den största folkmängden motsvarande 34 procent 

av Sveriges totala befolkning på 10,2 miljoner. I de tre sydligaste distrikten tillsammans 

återfanns närmare nio miljoner av landets befolkning, vilket motsvarar 86 procent av 

befolkningen. I Bottenhavets vattendistrikt återfanns nio procent av Sveriges befolkning, 

medan Bottenviken längst norrut stod för fem procent.  
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Befolkningsutveckling i distrikten 

 

Diagram 34 Befolkningsutveckling i vattendistrikten 1990–2018 och (prognos) 2019–2050 (SCB, 

2019). 

Prognoser för åren fram till 2050 visar att befolkningen kommer att fortsätta öka även efter 

2018 i de tre befolkningsmässigt största vattendistrikten, Norra Östersjöns, Västerhavets och 

Södra Östersjöns vattendistrikt. Enligt nuvarande prognoser kommer befolkningsökningen 

för dessa distrikt att vara som kraftigast under 2020-talet för att sedan avta fram till 2050 (se 

Diagram 34). Norra Östersjön förväntas enligt prognoserna att öka från 3,6 miljoner invånare 

2018 till 4,4 miljoner 2050. Främsta orsak till befolkningsökningen i Norra Östersjöns 

vattendistrikt är den stora inflyttningen till Stockholmsområdet. Södra Östersjöns och 

Västerhavets vattendistrikt spås öka från 2,6 respektive 2,7 miljoner till cirka 3,0 miljoner 

invånare vardera 2050. Befolkningsutvecklingen i Bottenvikens och Bottenhavets 

vattendistrikt beräknas vara i stort sett oförändrad fram till 2050, från 0,5 respektive 0,9 

miljoner invånare 2018 till 0,5 respektive en miljon invånare 2050 (SCB, 2019h). 

Jordbrukets och industrins vattenbehov  
Jordbruksverket har uppskattat behovet av vatten i jordbruket till 2030 med hänsyn till ett 

förändrat klimat. De pekar på att utvecklingen utöver klimatförändringar bland annat 

påverkas av den framtida EU-gemensamma jordbrukspolitiken och utvecklingen av 

livsmedelsmarknaderna. De bedömer att om arealen jordbruksmark fortsätter att minska 

något i enlighet med nuvarande trend så kommer även vattenbehovet för bevattning att 

minska något. Om istället jordbruksarealen antas förbli oförändrad, men med en ökad 

jordbruksproduktion, så bedöms vattenbehovet ligga på nuvarande nivåer. Slutsatsen blir 

densamma för vattenbehoven inom djurhållningen. Det vill säga att med nuvarande trend 

kommer vattenbehovet att minska något, men med en något ökad produktion kommer 

vattenbehovet att hamna på nuvarande nivåer (Jordbruksverket, 2018a). 

Om man utgår från den historiska trenden så pekar utvecklingen mot att det inte kommer att 

ske några större förändringar av vattenanvändningen i industrin de närmaste åren. 
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6.4 Näringslivet och samhället investerar i miljön 

Miljöskyddskostnader 
Nationellt syns ökade satsningar inom näringslivet för att motverka den negativa påverkan på 

miljön. Miljöskyddskostnader, åtgärder riktade för att förebygga, minska eller eliminera 

föroreningar eller annan negativ påverkan på miljön, har ökat under en längre tid. Den totala 

kostnaden för miljöskydd för Sveriges alla sektorer uppgick under 2018 till 17,3 miljarder 

kronor, vilket är en ökning med tolv procent jämfört med 2017. Av dessa 17,3 miljarder 

användes cirka 3,8 miljarder till åtgärder relaterade till vatten. Miljöskyddskostnaderna för 

vattenrelaterade åtgärder minskade dock med cirka 25 procent mellan 2017 och 2018. 

Minskningen grundar sig till stor del på att åtgärder klassats annorlunda. Ett exempel är 

fiskpassager vilket var klassat som skydd av biodiversitet 2018 men klassat som 

vattenskyddsåtgärd under tidigare år. Investeringarna inom kategorin skydd av biodiversitet 

ökade från cirka 470 miljoner kronor 2017 till strax över två miljarder kronor 2018 (SCB, 

2019a). Diagram 35 nedan visar utvecklingen av miljöskyddskostnader från 2001 tills 2018, 

fördelat på fokusområde vatten och övriga miljöområden. 

Industrins miljöskyddskostnader i Sverige 

 

Diagram 35 Industrins miljöskyddskostnader för vatten och övriga fokusområden, 2001–2018 miljoner 

kronor (SCB, 2019). 

De vattenintensiva industrierna står för nästan en tredjedel av miljöskyddskostnaderna. 

Under 2017 uppgick de vattenintensiva industriernas miljöskyddskostnader till cirka 8,2 

miljarder kronor. Av dessa 8,2 miljarder uppgick kostnaderna för åtgärder kopplade till 

vatten till cirka 2,6 miljarder kronor. Under samma år stod de vattenintensiva industrierna för 

cirka 50 procent av de totala miljöskyddskostnaderna för åtgärder kopplade till vatten. Under 

2017 uppgick miljöskyddskostnader riktat mot vatten till cirka 5,2 miljarder kronor (SCB, 

2019h).  
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Industrins miljöskyddskostnader varierar kraftigt mellan de fem vattendistrikten. Industrier i 

Norra Östersjön har de högsta totala miljöskyddskostnaderna och de högsta vattenrelaterade 

miljöskyddskostnaderna. Det två nordligaste distrikten har med stor marginal de lägsta 

miljöskyddskostnaderna, både totalt och vattenrelaterade. Diagram 36 visar industrins 

miljöskyddskostnader fördelat på de fem distrikten. 

Industrins miljöskyddskostnader per vattendistrikt 

 

Diagram 36 Industrins miljöskyddskostnader för vatten och övriga fokusområden, per distrikt och åren 

2010 och 2015 i miljoner kronor (SCB, 2019). Diagrammet visar investeringar och löpnade kostnader 

för miljöskyddsåtgärder inom industrin. Kategorierna ”Investeringar, övrigt” och ”Löpande kostnader, 

övrigt” betyder att kostnaderna berör andra områden än vatten. 

Miljöskatter 
Miljöskatter är en del av statens intäkter. Under de senaste åren har en ökning av intäkter från 

miljöskatter noterats i Sverige, samtidigt som miljöskatternas andel av BNP har minskat 

något. Miljöskatter relaterade till vatten är till exempel skatter på olika kemikalier. Cirka 75 

procent av miljöskatterna 2019 var skatter på energi. År 2017 infördes en kemikalieskatt på 

elektronik, som inbringade cirka 1,5 miljarder kronor 2019. Bekämpningsmedelsskatten 

inbringade 126 miljoner kronor (SCB, 2020g). En fördelning mellan distrikten presenteras i 

Diagram 37 nedan. Mellan 2008 och 2016 syns en tydlig ökning i miljöskatter för det tre södra 

vattendistrikten. Sveriges totala miljöskatter uppgick 2008 till cirka 87 miljarder kronor. 

Diagram 37 visar en ökning med cirka tio procent mellan åren 2008 och 2016, då Sveriges 

totala miljöskatt uppgick till cirka 98 miljarder kronor. Från 2016 till 2019 ökade Sveriges 

totala miljöskatter till cirka 101 miljarder kronor. Siffrorna i Diagram 37 är löpande kostnader, 

och tar inte i beaktande den inflationen på cirka fem procent om skett mellan 2008 och 2016.  

Miljöskatteintäkterna varierar mellan distrikten för 2016. Norra Östersjön står för cirka 40 

procent, medan Södra Östersjön och Västerhavet bidrar med cirka 20 respektive 25 procent. 

Bottenhavet och Bottenviken stod under samma år för sju respektive fyra procent. Under 

samma år stod de mest vattenintensiva industrierna (SNI 17, 20–21, 24 & 35) för cirka nio 

procent av Sveriges totala miljöskatteintäkter. Detta kan sättas i relation till att industrierna 

stod för cirka fem procent av Sveriges BNP under samma år. 
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Miljöskatteintäkter per vattendistrikt 

 

Diagram 37 Miljöskatteintäkter, Sveriges totala miljöskatter mellan 2008 och 2016 fördelat på 

vattendistrikt (SCB-rapport, 2019). 

6.5 Kostnader för vatten och avlopp 
I Sverige regleras vatten och avloppskostnaderna av vattentjänstlagen. Det innebär att 

kostnaderna enbart får representera ett självkostnadspris där kostnaden motsvarar 

investering och drift av anläggningarna med till hörande ledningsnät, vilket gör att 

kostnaderna varierar kraftigt mellan kommuner och regioner. Under 2019 varierade 

kostnaderna mellan 137–1 074 kronor per månad och 10–90 kronor per kubikmeter vatten. 

Variationen beror på bostadstyp och var man är bosatt (SCB, 2019h). Skillnaderna i pris beror i 

stor utsträckning på hur tätbefolkat området är. Ju tätare befolkat desto fler personer att 

fördela kostnaderna för dricksvatten och reningsverk på samtidigt som kortare ledningar 

behövs per person VA-kostnaderna förväntas öka i och med nya behov av investeringar. Det 

kommer att leda till att kostnaderna för avskrivningar för ledningsnät och nyinvesteringar 

betalas av abonnenterna. I Diagram 38 presenteras kostnaden för en kubikmeter vatten i 

andra europeiska länder. Diagram 38 visar att Sverige har lägst kostnad per kubikmeter i 

relation till de andra inkluderade nordiska länderna (Danmark, Norge och Finland).  
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Priset för en kubikmeter vatten i olika länder i Europa 

 

Diagram 38 Kostnad för vatten per kubikmeter i utvalda europeiska länder (European federation of 

National Association of Water Services (EurEau), 2018. Sverige återfinns som sjätte land från höger. 

I Tabell 34 presenteras omsättningen i VA-sektorn, fördelad på drift och underhåll av 

dricksvattenförsörjning och avloppsvatten samt investeringar i ledningsnät och vatten- och 

avloppsreningsverk. 

Kostnadstäckning för VA sektorn 

 
Nettoomsättning (Miljarder 

kronor) 

Finansiell 

kostnadstäckning 

Dricksvattenförsörjning 

(drift och underhåll) 
2,3 

100% enligt lagen om 

allmänna vattentjänster 

Avloppsvatten (drift och 

underhåll) 
4,0 

100% enligt lagen om 

allmänna vattentjänster 

Ledningsnät 

(investeringar) 
9,5 

100% enligt lagen om 

allmänna vattentjänster 

Vatten- och 

avloppsreningsverk 

(investeringar) 

7,6 
100% enligt lagen om 

allmänna vattentjänster 

Tabell 34 VA sektorns finansiella kostnadstäckning under 2018 i Sverige (Svenskt Vatten, 2019) 

Den som förorenar står för kostnaden 
Europeiska kommissionen definierar olika kostnadstyper för vattenprispolitiken för att kunna 

främja en hållbar användning av vattenresurserna. I dessa ingår kostnader för att 

tillhandahålla och administrera tjänster, kostnader för de eventuella skador som 

vattenförbrukningen orsakar (miljökostnader) och kostnader för uteblivna möjligheter för 

andra användare på grund av att vattenresurserna förbrukas snabbare än sin naturliga 

återfyllnadstakt (Europeiska kommissionen, 2000). 
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Kommissionen konstaterar att en effektiv prispolitik innebär att förorenare eller användare 

betalar för de kostnader som uppstår i användandet av vattenresurserna, inklusive miljö- och 

resurskostnader. Om så sker innebär det att principen om att förorenaren betalar/principen att 

användaren betalar efterlevs. I följande avsnitt beskrivs hur Sverige arbetar med frågan. 

Ibland täcks inte hela kostnaden   
I Sverige regleras många verksamheter med påverkan på vattenmiljön via tillstånd, där det 

anges villkor för den miljöhänsyn och de försiktighetsmått som verksamhetsutövaren ska 

vidta. Detta medför att de finansiella kostnaderna för vattenanvändningen täcks, men inte de 

eventuella miljö- och resurskostnaderna. Styrningen säkerställer dock att krav kan ställas som 

bidrar till att miljökvalitetsnormerna kan nås för de berörda vattenförekomsterna. Styrning 

via regleringar medför dock risk för att de åtgärder som vidtas inte blir de mest 

kostnadseffektiva, vilket kan innebära en välfärdsförlust för samhället. 

Inom jordbruket tillämpas principen om att förorenaren betalar delvis och då för de 

finansiella kostnaderna. Lantbruken betalar till exempel för anläggningen för bevattning, men 

inte för vattenuttag. Lantbruken har generellt tillstånd enligt miljöbalken för ett visst 

vattenuttag. Om det är uppenbart att ett vattenuttag inte skadar allmänna eller enskilda 

intressen behövs dock inget tillstånd eller anmälan om vattenuttag. När det gäller fysisk 

påverkan i form av markavvattning, så regleras även det i form av tillstånd. Lantbrukaren 

täcker de finansiella kostnaderna, men i kostnaderna ingår inte eventuella miljö- och 

resurskostnader. Värt att notera är även att många tillstånd till markavvattning, sjösänkning 

för vattenuttag med mera är mycket gamla och baseras på äldre lagstiftning eller till och med 

hävd. I dessa inkluderas inte kostnader för miljöskador. När det gäller utsläpp av förorenande 

ämnen, så täcker lantbrukaren de finansiella kostnader som är förknippade med uppfyllandet 

av god jordbrukssed, vilket inkluderar kraven enligt nitratdirektivet. För åtgärder som går 

utöver god jordbrukssed finns möjlighet att söka stöd inom Landsbygdsprogrammet, LONA 

och LOVA.  

En analys av olika sektorers betalningsförmåga för nuvarande åtgärdsprogram visade att de 

kostnader som programmet skulle medföra för lantbruket, även om kostnaden för åtgärder 

lades på lantbrukarna, skulle påverka lönsamheten för lantbruket som helhet marginellt. 

Analysen visade samtidigt att de mindre lantbruken generellt hade mycket dålig lönsamhet. I 

många fall fanns inte betalningsförmåga för de åtgärder som föreslogs (Havs- och 

vattenmyndigheten, 2016a). 

När det gäller skogsbruket vidtas åtgärder för skydd av vattenmiljöer kopplade till 

miljöbalkens allmänna hänsynsregler och skogsvårdslagen samt därtill hörande förordningar 

och föreskrifter. Verksamhetsutövaren täcker de finansiella kostnader som åtgärder enligt 

lagstiftningen medför. Sveriges yta består till 69 procent av skog (SCB, 2019b). Antalet företag 

inom skogsbruket var cirka 138 000 år 2017. Förädlingsvärdet var cirka 20 miljarder kronor 

(SCB, 2020b). 

Verksamhetsutövare inom vattenbruket täcker kostnader för de åtgärder som de åläggs via 

villkoren för deras verksamhet i verksamheternas tillstånd. Villkoren för verksamheterna ska 

säkerställa att miljökvalitetsnormerna nås. Vattenbruket har möjlighet att få stöd för vissa 

miljöförbättrande åtgärder via havs- och fiskefonden. Fisket i sötvatten styrs också till stor del 

via regleringar.  

De löpande miljöskyddskostnaderna för el- gas- och värmeverk var cirka 0,5 miljarder kronor 

2018, medan miljöskyddsinvesteringarna för vatten uppgick till cirka 150 miljoner kronor. 
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Miljöskyddsinvesteringarna för biodiversitet inom el- gas- och värmeverk, vilket bland annat 

inkluderar fiskpassager i vattenkraften, var cirka 1,6 miljarder kronor.  

Genom energiöverenskommelsen 2016 beslutade regeringen, Moderaterna, Centerpartiet och 

Kristdemokraterna att vattenkraftsbranschen fullt ut ska finansiera kostnader för omprövning 

och genomförandet av åtgärder som gör att Sverige lever upp till EU-rätten och dess krav på 

vattenverksamheter. Det har upprättats en Vattenkraftens Miljöfond som finansieras av de 

åtta största vattenkraftbolagen. Fonden har tio miljarder kronor som ska finansiera 

huvuddelen av kostnaderna för omprövning och genomförandet av åtgärder de kommande 

20 åren. En mindre del av kostnaderna finansieras av de berörda verksamhetsutövarna. 

Omprövningarna kommer att ske utifrån en nationell plan, för att möjliggöra att 

vattenkraftverk i samma avrinningsområde prövas samlat. På så sätt kan man uppnå så stor 

miljönytta till så låg samhällskostnad som möjligt (Vattenkraftens Miljöfond, 2020). 

Utvinning av metaller och mineraler kategoriseras som en miljöfarlig verksamhet. 

Verksamhetens påverkan på vatten regleras genom de miljötillstånd som verksamheterna har. 

Verksamheterna täcker de finansiella kostnaderna för miljöåtgärder som krävs enligt villkoren 

i miljötillstånden. Miljöskyddsinvesteringarna för vatten uppgick 2018 till cirka 230 miljoner 

kronor, medan de löpande miljöskyddskostnaderna för vatten uppgick till cirka 70 miljoner 

kronor. 

Vattnets värde 
Som visats i detta kapitel är vatten en viktig resurs inom flera områden i samhället och i 

samhällsekonomin. För att belysa värdet av vatten kan studier av nyttan användas där 

vattenresurser värderas antingen kvalitativt eller kvantitativt. I följande text diskuteras 

framförallt nyttan kopplat till dricksvatten.  

Nyttan med god vattenkvalitet tas upp mer ingående i avsnittet Konsekvenser av 

åtgärdsprogrammet i Åtgärdsprogram 2021–2027. 

Nyttan med en hållbar vattenanvändning där miljökvalitetsnormerna följs har även 

undersökts i de tre studier som vattenmyndigheterna tagit fram under 2018–2020; Analys av 

samhällsekonomiska schablonvärden för fosforreduktion, Förstudie om det 

samhällsekonomiska värdet av dricksvatten och Ekosystemtjänstkartläggning av 

miljöanpassad vattenreglering. I förstudien om dricksvattnets samhällsekonomiska värde 

undersöks möjliga metoder för värdering, utifrån andra studier gjorda i Sverige och andra 

länder. I detta avsnitt kommer metoder för att uppskatta värdet av dricksvattnet gås igenom, 

baserat på förstudien om det samhällsekonomiska värdet av dricksvatten. 

Vatten kan ses som något ovärderligt, eftersom det inte finns förutsättningar för liv utan det. 

Det är en direkt förutsättning för människor, djur och växter, och det finns inget substitut som 

kan ersätta det.  

Dricksvattnets optionsvärde, det vill säga värdet av att kunna nyttja en vattenförekomst för 

dricksvatten i framtiden, kan därför vara oändligt högt. I studien föreslås en möjlig värdering 

av optionsvärdet, baserat på avsaltningsanläggningar. Detta för att avsaltat havsvatten kan 

ses som ett substitut till den mer konventionella metoden för dricksvattenframställning, där 

grund- eller ytvatten används.  

En av metoderna som undersöks är att beräkna resursräntan, vilket då anger dricksvattnets 

bidrag till landets ekonomi (Vattenmyndigheten, 2020). Resursräntan visar det ekonomiska 

överskott som uppnås i en sektor som använder sig av en naturresurs, efter att arbete och 

kapital har gett ”normal” avkastning. Resursräntan är den extra avkastningen som en ägare 
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av en resurs får och tjänar av en knapp tillgång, just på grund av att den är knapp. Om 

resursräntan är negativ innebär det att sektorn är mindre lönsam än andra sektorer. 

Beräkningar på resursräntan av vatten har gjorts i Holland och Australien. Där visar 

beräkningarna ett negativt värde för resursräntan, vilket författarna till respektive studie tror 

beror på att priset på dricksvattnet är reglerat. Att resursräntan antar ett negativt värde gör 

metodiken oanvändbar.  

En annan metod som undersöks för att uppskatta dricksvattnets direkta användarvärde är att 

använda VA-taxan. Det är dock inte helt problemfritt, eftersom dricksvattenförsörjningen dels 

är ett naturligt monopol, dels är prisreglerat. Producenten får inte göra några vinster och 

priset som konsumenten betalar får inte överstiga producentens kostnader.  

Samhällets vattenanvändning 

 Hushåll Industri Jordbruk 

Årligt vattenuttag 

i miljoner m3 
565 1 4771 75 

Vattnets värde för 

sektorn i miljoner 

kronor (beräknat 

med VA-taxa) 

22 545 58 932 2 993 

Förädlingsvärde i 

kronor per capita 

(bidrag till BNP) 

- 68 6002 4 9003 

Miljöskatt i 

miljarder kronor 
- 13,24 1,75 

Tabell 35 Beskrivning av sektorernas vattenanvändning, tillskott till BNP och miljöskatter relaterat till 

vatten. 

Som tydliggörs i Tabell 35 ovan står industrin för den största andelen av vattenanvändningen 

i Sverige, med knappt 1,5 miljarder kubikmeter per år, eller 70 procent av den totala 

vattenanvändningen. Hushållens vattenanvändning på 565 miljoner kubikmeter utgör 27 

procent, och jordbruken utgör den minsta andelen (tre procent) med sin användning på 75 

miljoner kubikmeter per år. Om den genomsnittliga VA-taxan skulle användas för att beräkna 

marknadsvärdet av sektorernas vattenanvändning skulle vattnets värde för industrin uppnå 

cirka 59 miljarder kronor. Siffran för hushåll skulle vara 23 miljarder kronor och för 

jordbruket tre miljarder kronor.  

 
1 Industrins totala vattenanvändning var 2 116 miljoner kubikmeter, varav 639 miljoner 

kubikmeter utgjordes av havsvatten som framförallt används som kylvatten. Det ska också 

nämnas att vattenanvändning och vattenuttag är två skilda saker. Vattenanvändning syftar till 

den del av vattenuttaget som sedan också används i sektorn. Vattenuttaget är det totala 

uttaget och omfattar exempelvis dräneringsvatten som avleds och sedan inte används. 

Vattenanvändningen är en del av uttaget, och det som ingår i siffrorna här. 
2 Avser industrierna SNI 07-35. 2016 stod de för 16 procent av det totala förädlingsvärdet i 

Sverige 
3 Förädlingsvärdet beräknat för jordbruk, skogsbruk och fiske (SNI 01-03), för år 2016. Utgör 

1% av totalt förädlingsvärde per capita. 
4 2016 stod industrin (SNI 07-35) för 14 procent av de totala miljöskattekostnaderna 
5 Jordbrukets miljöskatter för 2017 (SCB, 2020). 
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Det finns flera problem med en sådan uppskattning av värdet, eftersom VA-taxan inte är en 

fullt lämplig metod för samhällsekonomisk värdering, då det inte ger en total skattning av 

värdet. Som nämnts tidigare i detta avsnitt så är dricksvatten speciellt på det sätt att dess 

optionsvärde kan antas vara oändligt högt. Detta eftersom det är en direkt förutsättning för 

allt liv och att det saknas substitut. VA-taxan kan ändå användas för att visa det lägsta 

antagna värde för dricksvatten. Syftet med exempelberäkningen är att visa hur stor betydelse 

som vatten av god kvalitet har för samhället i stort. Att det bidrar till produktion, tillväxt och 

den samhälleliga välfärden samt vår överlevnad. 

Den växande befolkningen i de södra distrikten innebär ökade belastningar för reningsverken 

och en ökad efterfrågan på dricksvatten. I distrikt där det lokalt råder vattenbrist (exempelvis 

på Öland i Södra Östersjöns vattendistrikt) kan detta få påtagliga effekter, och kan kosta 

samhället stora pengar. Under 2016 drabbades Mörbylånga på Öland av vattenbrist och 

behövde nödtransporter av vatten till hushållen som kostade kommunen totalt elva miljoner 

kronor. Ett nytt vattenverk anlades för bättre skydd mot framtida vattenbrist. Vattenverket 

som hanterar både avsaltning av havsvatten och rening av industrivatten kostade kommunen 

ytterligare 130 miljoner kronor. Samma år drabbades även Vetlanda kommun av torka, med 

sinade brunnar som följd. Räddningstjänsten körde ut vatten till de drabbade hushållen som 

kom att kosta 90–180 kronor/kubikmeter. 
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7 Miljökvalitetsnormer för vatten 
När miljöbalken ()trädde i kraft 1999 infördes miljökvalitetsnormer för vatten, luft och buller. 

Det var då ett nytt sätt att se på miljön och konsekvenserna av utsläpp och annan påverkan. I 

stället för att enbart fokusera på utsläppsmängder från enskilda källor utgår normerna från 

tillståndet i miljön. Vad kan människor och natur sammantaget utsättas för utan att ta alltför 

stor skada?  

Miljökvalitetsnormerna (MKN) tar alltså sikte på tillståndet i miljön. Miljökvalitetsnormerna 

för vatten anger en lägsta godtagbar status som ska uppnås så att ekosystemen fungerar och 

ekosystemtjänsterna bibehålls. Dessutom får statusen inte försämras på vägen dit – det så 

kallade försämringsförbudet. Kraven som ställs genom systemet med miljökvalitetsnormer 

förändras över tiden, i takt med att ny kunskap blir tillgänglig. Det medför att en 

verksamhetsutövare måste vara beredd på att de lagliga förutsättningarna för verksamheten 

kan komma att ändras, antingen på grund av ny kunskap eller för att miljöns status har 

förändrats.  

Det här kapitlet presenterar vattenmyndigheternas beslut om miljökvalitetsnormer och de 

principer som gäller för normsättningen. Avsnittet förutsätter en viss förståelse och kunskap 

om miljökvalitetsnormer för vatten. Du hittar mer information om normer på 

vattenmyndigheterna.se och i vår skrift Verktyg för bättre vatten (Vattenmyndigheterna, 

2019g) som du kan beställa via webbplatsen.  

I det första avsnittet, 7.1, finns distriktets miljökvalitetsnormer och undantag presenterade i 

tabeller. Avsnitt 7.2 beskriver förutsättningarna för kraftigt modifierade och konstgjorda 

vattenförekomster. Avsnitt 7.3 förklarar grunderna för normsättningen och avsnitt 7.4 

beskriver hur undantag har använts i förhållande till olika typer av verksamheter i samhället 

som påverkar vattenkvaliteten. Kapitlet avslutas med avsnitt 7.5 som redogör för hur avsteg 

från försämringsförbudet är reglerat och hur vattenmyndigheterna hanterar sådan tillåten 

försämring av vattenkvaliteten.   

Senare samråd för områden som påverkas av vattenkraft   
Alla anmälda anläggningar för vattenkraftsproduktion ska omprövas för att få moderna 

miljövillkor enligt den nationella planen för moderna miljövillkor för vattenkraften (NAP) 

(Regeringen, 2020a). Vattenmyndigheternas arbete med kvalitetskrav enligt 

(vattenförvaltningsförordningen ) (2004:660) ska bedrivas i den prioriteringsordning som 

behövs för att genomföra NAP under perioden 2022–2039. Tidsplanen för detta arbete skiljer 

sig från arbetet med övriga normer. Samråd om miljökvalitetsnormer för både kraftigt 

modifierade och naturliga vattenförekomster med påverkan av vattenkraft hålls därför i den 

senare delen av samrådsperioden, 1 mars till 30 april 2021. Denna del av samrådet kommer att 

ha särskilt fokus på de vattenförekomster som enligt NAP ska prövas 2022–2024. 

Dessutom har samtliga länsstyrelser under 2020 ett regeringsuppdrag att uppdatera 

bevarandeplaner för de Natura-2000-områden som påverkas av vattenkraft och omfattas av 

omprövning enligt NAP. Genom att samrådstiden senareläggs kan de uppdaterade 

bevarandeplanerna tas med i beslutsunderlaget för kvalitetskraven. 

https://www.vattenmyndigheterna.se/vattenforvaltning/miljokvalitetsnormer-for-vatten.html
https://www.vattenmyndigheterna.se/tjanster/publikationer/2020/verktyg-for-battre-vatten.html
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7.1 Miljökvalitetsnormer i Västerhavets vattendistrikt 
I detta avsnitt redovisas en sammanställning av miljökvalitetsnormer för grund- och ytvatten i 

Västerhavets vattendistrikt och en jämförelse med de normer som gällde sexårsperioden 

2016–2021. Kartor och detaljerad information om gällande miljökvalitetsnormer för respektive 

vattenförekomst finns tillgängligt i databasen VISS. Samtliga miljökvalitetsnormer för vatten i 

Västerhavets vattendistrikt redovisas också i länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter 

om kvalitetskrav för vattenförekomster i distriktet.  

Utgångspunkten vid normsättningen är den miljökvalitet som råder i vattenförekomsten. Det 

beskrivs i kapitel 3, ”Tillstånd och påverkan”, som ger en översikt över miljöpåverkan och 

status för vattenkvaliteten i distriktets vattenförekomster.  

Diagram visar förändringen jämfört med sexårsperioden 2016–2021 när det gäller andel 

vattenförekomster med tidsfrist för att uppnå god status för vattenkvaliteten till respektive år 

2021, 2027 och efter 2027.  

Här ska ett diagram infogas, liknande det nedanstående från Förvaltningsplan 2016–2021 för 

Västerhavets vattendistrikt. Diagrammet kommer att vara klart till senare delen av samrådet 

(efter den 1 mars) när underlaget för vattenkraft finns med i statistiken. 

  

Diagram Andel vattenförekomster med miljökvalitetsnormen god status/potential till 2015, 2021, 2027 

och efter 2027. Jämförelse mellan sexårsperioderna 2016–2021 och 2021–2027 i Västerhavets 

vattendistrikt. Antalet vattenförekomster med lägre kvalitetskrav (mindre stränga krav) redovisas i 

tabellerna 7.1–7.5 nedan.] 

[Diagrammet kommer att uppdateras) 

Kommentarer till diagrammet görs klart till senare delen av samrådet (1 mars) när KMV-

underlaget finns med i statistiken.  
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Miljökvalitetsnormer för grundvatten 
Grundvattenförekomster redovisas i Tabell 36 och Tabell 37 med antal undantag för 

kvantitativ respektive kemisk status.  

MKN för kvantitativ status i grundvattenförekomster  

MKN för kvantitativ status 
Förvaltningscykel  

2016–2021 

Förvaltningscykel  

2021–2027 

God kvantitativ status 541 595 

God kvantitativ status med 

tidsfrist till 2021 
0 0 

God kvantitativ status med 

tidsfrist till 2027 
0 1 

Totalt antal 

grundvattenförekomster 
541 596 

Tabell 36 Miljökvalitetsnormer (MKN) för kvantitativ status i grundvattenförekomster i Västerhavets 

vattendistrikt. Uppgifterna är hämtade från VISS 2020-09-04.  

MKN för kemisk status i grundvattenförekomster   

MKN för kemisk 

grundvattenstatus 

Förvaltningscykel  

2016–2021 

Förvaltningscykel  

2021–2027 

God kemisk status 541 584 

God kemisk status men halten 

överskrider utgångspunkt för 

att vända trend för ett eller 

flera ämnen 

0 1 

God kemisk status med 

tidsfrist till 2021 för ett eller 

flera ämnen  

3 1 

God kemisk status med 

tidsfrist till 2027 för ett eller 

flera ämnen 

17 12 

God kemisk status med 

tidsfrist till 2033 eller senare 

för ett eller flera ämnen 

0 0 

Kemisk status med mindre 

strängt krav för ett eller flera 

ämnen 

0 0 

Totalt antal 

grundvattenförekomster 
541 596 

Tabell 37 Miljökvalitetsnormer (MKN) för kemisk status i grundvattenförekomster i Västerhavets 

vattendistrikt. Uppgifterna är hämtade från VISS 2020-09-04 (VISS, 2020).  

Antalet grundvattenförekomster med förlängd tidsfrist för att uppnå god kemisk respektive 

kvantitativ status har minskat i distriktet från förra sexårsperioden.  Tidsfrister tillämpas till 

2027 respektive bortom 2027 baserat på kunskap om påverkan, möjliga åtgärder och beräknad 

återhämtningstakt. Mer om undantag och normsättning för grundvatten beskrivs i avsnitt 7.3.  

Antalet grundvattenförekomster med stigande halter av något förorenande ämne och som 

uppnått gränsen för att vända trend har ökat med en vattenförekomst jämfört med föregående 

sexårsperiod.  
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Miljökvalitetsnormer för kemisk status i ytvatten 
Samtliga ytvattenförekomster redovisas i Tabell 38 med antal undantag för kemisk status.  

MKN för kemisk status i ytvattenförekomster  

Kemisk 

ytvattenstatus 

Alla vatten 

2016–2021 

Alla vatten 

2021–2027 

Vattendrag 

2021–2027 

Sjöar  

2021–2027 

Kustvatten 

2021–2027 

God kemisk status 

(exkl. kvicksilver 

och PBDE) 

2592 2710 1852 804 54 

God kemisk status 

2027 (ämnen 34–

45)* 

0 55 47 5 3 

God kemisk status 

med tidsfrist till 

2021 för ett eller 

flera ämnen (exkl. 

kvicksilver och 

PBDE) 

34 0 0 0 0 

God kemisk status 

med tidsfrist till 

2027 för ett eller 

flera ämnen (exkl. 

kvicksilver och 

PBDE) 

35 110 29 24 57 

God kemisk status 

med tidsfrist efter 

2027 för ett eller 

flera ämnen (exkl. 

kvicksilver och 

PBDE) 

0 0 0 0 0 

Kemisk status 

med mindre 

strängt krav för ett 

eller flera ämnen 

(exkl. kvicksilver 

och PBDE) 

0 0 0 0 0 

Kemisk status 

med mindre 

strängt krav för 

kvicksilver och 

PBDE 

 

 

2592 

2853 1909 833 111 

Totalt antal 

vattenförekomster 
2592 2853 1909 833 111 

Tabell 38 Miljökvalitetsnormer för kemisk status i ytvattenförekomster i Västerhavets vattendistrikt. 

Uppgifterna är hämtade från VISS 2020-09-04 (VISS, 2020). Här ingår alla naturliga, kraftigt 

modifierade och konstgjorda ytvatten.  

*Prioriterade ämnen nr 34–45 förklaras i avsnitt 7.3, stycket om naturliga ytvatten. 
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För kemisk status överskrids gränsvärden för kvicksilver och polybromerade difenyletrar 

(PBDE) i alla vattendistriktets ytvattenförekomster och uppnår ej god status. Liksom perioden 

2016–2021 gäller mindre stränga kvalitetskrav för kemisk status avseende kvicksilver och 

PBDE i alla vattenförekomster.  

Om kvicksilver och PBDE utesluts ur bedömningarna, är andelen ytvattenförekomster som 

inte uppnår god kemisk status fler än perioden 2016–2021. Det är också fler ämnen som 

bidragit till en sänkning av kemisk status. Bidragande orsaker kan vara både ändrade 

kunskapsunderlag och metoder såväl som verkliga ändringar i miljön. Under perioden 2016–

2021 har också 12 nya prioriterade ämnen tillkommit för bedömning. 

Detta får till följd att antalet vattenförekomster som fått den övergripande normen god 

kemisk status fortfarande är hög, 95 procent. Antalet vattenförekomster med förlängd tidsfrist 

för att uppnå god kemisk status har dock ökat från 69 till 110 i jämförelse med perioden 2016–

2021.  

Skäl för tidsfrist till 2027 respektive bortom 2027 beskrivs närmare i avsnitt 7.3 under 

rubrikerna Tidsfrister respektive Hantering av tidsfrister efter 2027. 

Vilka påverkanskällor och miljökonsekvenser som orsakar undantagen redovisar i Tabell 43 - 

Tabell 45. Antalet vattenförekomster med förlängd tidsfrist för att uppnå god kemisk status 

har dock ökat från 69 till 110 i jämförelse med perioden 2016 - 2021.  

Skäl för tidsfrist till 2027 respektive bortom 2027 beskrivs närmare i avsnitt 7.3 under 

rubrikerna Tidsfrister respektive Hantering av tidsfrister efter 2027. 

Liksom föregående sexårsperiod gäller mindre stränga kvalitetskrav för kemisk status 

avseende kvicksilver och PBDE i stort sett i alla ytvattenförekomster i landet.  
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Miljökvalitetsnormer för ekologisk status i naturliga ytvatten 
Naturliga ytvattenförekomster redovisas i Tabell 39 med antal undantag för ekologisk status.  

MKN för ekologisk status i naturliga ytvattenförekomster  

Ekologisk status 

Alla 

naturliga 

ytvatten 

2016–2021 

Alla 

naturliga 

ytvatten 

2021–2027 

Naturliga 

vattendrag 

2021–2027 

Naturliga 

sjöar  

2021–2027 

Naturliga 

kustvatten 

2021–2027 

Hög ekologisk 

status 
8 24 5 19 0 

God ekologisk 

status 
528 517 253 238 26 

God ekologisk 

status 2021*  
1232 0 0 0 0 

God ekologisk 

status 2027 
754 1253 832 346 75 

God ekologisk 

status efter 2027 
0 987 762 216 8 

Måttlig ekologisk 

status 
1 3 2 1 0 

Måttlig ekologisk 

status 2027 
2 3 3 0 0 

Måttlig ekologisk 

status efter 2027 
0 5 4 0 1 

Otillfredsställande 

ekologisk status 

2039 

0 1 0 0 1 

Totalt antal 

vattenförekomster 
2525 2793 1861 820 111 

Tabell 39 Miljökvalitetsnormer för ekologisk status i naturliga ytvattenförekomster i Västerhavets 

vattendistrikt (uttag ur (VISS, 2020)-09-04).  

 *Avser enbart tidsfrister som beslutades 2016 och gällde till 2021. 

Andelen vattenförekomster i distriktet med hög eller god ekologisk status respektive måttlig 

eller sämre är oförändrad jämfört med perioden 2016–2021, cirka 20% respektive 80%. En 

noggrannare beskrivning av vattenförekomsternas status finns i kapitel 3, Tillstånd och 

påverkan. 

Detta innebär att andelen vattenförekomster som fått den övergripande normen hög eller god 

status är oförändrad.  

I perioden 2026–2021 tillämpades inte tidsfrister efter 2027 utan en fördelning gjordes av 

tidsfrister mellan 2021 och 2027. I perioden 2021–2027 har vattenförekomster där åtgärder 

genomförts men där det krävs en lång återhämtning fått en tidsfrist efter 2027. För 

vattenförekomster som omfattas av finansierade åtgärder inom Landsbygdsprogrammet har 

en fördelning gjorts med tidsfrister till 2027, 2033 och 2039.  Skäl för tidsfrist till 2027 

respektive bortom 2027 beskrivs närmare i avsnitt 7.3 under rubrikerna Tidsfrister respektive 

Hantering av tidsfrister efter 2027. 

Antalet vattenförekomster med mindre strängt krav avseende ekologisk status har ökat som 

framgår av tabell 7.3, se även koppling till typ av påverkan i Tabell 43 - Tabell 45. I perioden 
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2016–2021 beslutades tre mindre stränga krav medan tillämpning av mindre stränga krav i 

perioden 2021–2027 görs för 12 vattenförekomster som påverkas av urban markanvändning i 

tätort, försurning (okalkade referensvatten inom kalkningsprogrammet), och 

hamnverksamhet. 

Miljökvalitetsnormer för ekologisk potential i konstgjorda 

vatten (KV) 
Konstgjorda ytvattenförekomster redovisas i Tabell 40 med antal undantag för ekologisk 

potential. 

MKN för ekologisk potential i konstgjorda vattenförekomster  

Ekologisk 

potential 

Alla 

konstgjorda 

vatten  

2016–2021 

Alla 

konstgjorda 

vatten  

2021–2027 

Konstgjorda 

vattendrag 

2021–2027 

Konstgjorda 

sjöar  

2021–2027 

God ekologisk 

potential  
 0 0 0 

God ekologisk 

potential 2021 
3    

God ekologisk 

potential 2027 
 9 9 0 

God ekologisk 

potential efter 

2027 

 1 1 0 

Måttlig ekologisk 

potential 
    

Måttlig ekologisk 

potential 2027 
    

Otillfredsställande 

ekologisk 

potential  

    

Otillfredsställande 

ekologisk 

potential 2027 

    

Dålig ekologisk 

potential 
    

Dålig ekologisk 

potential 2027 
    

Totalt antal 

konstgjorda 

vattenförekomster 

3 10 10 0 

Dålig ekologisk 

potential 
    

Dålig ekologisk 

potential 2027 
    

Totalt antal 

konstgjorda 

vattenförekomster 

    

Tabell 40 Miljökvalitetsnormer för ekologisk potential i konstgjorda vattenförekomster i Västerhavets 

vattendistrikt (uttag ur VISS 2020-09-04). 
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Vattenmyndigheterna har inför perioden 2021–2027 gjort en översyn av vattenförekomster 

som borde vara klassade med härkomsten, konstgjort vatten, men som inte varit det i tidigare 

perioder. Översynen har resulterat i att fem ytterligare vattenförekomster förklarats som 

konstgjorda i distriktet. Vattenförekomsterna är samtliga grävda kanaler med koppling till 

sjöfart eller vattenkraft.  

Konstgjorda vatten ska enligt vattendirektivet ha miljökvalitetsnormen ekologisk potential 

istället för ekologisk status. Hur dessa normer ska tillämpas är inte klart inför samrådet och 

därför har samtliga konstgjorda vattenförekomster fått tidsfrister till minst 2027 beroende på 

kunskapsbrist. Tidsfrister efter 2027 beror på att det i samma vattenförekomst även finns 

annan påverkan som kommer att kräva naturlig återhämtning efter 2027. Läs mer om 

förklarande av konstgjorda vatten i avsnitt 7.2. 

Miljökvalitetsnormer för ekologisk potential i kraftigt 

modifierade vatten (KMV) 
Kraftigt modifierade ytvattenförekomster redovisas i Tabell 41 med antal undantag för 

ekologisk potential. 

MKN för ekologisk potential i kraftigt modifierade vatten 

[Kompletteras till den senare samrådsperioden 1 mars-30 april] 

Ekologisk 

potential 

Alla kraftigt 

modifierade 

vatten  

2016–2021 

Alla kraftigt 

modifierade 

vatten  

2021–2027 

Kraftigt 

modifierade 

vattendrag  

2021–2027 

Kraftigt 

modifierade sjöar  

2021–2027 

God ek. pot      

God ek.pot 2021     

God ek.pot 2027     

God ek.pot.l efter 

2027 
    

Måttlig ek. pot.     

Måttlig ek. pot. 

2027 
    

Otillfredsställande 

ek. pot.  
    

Otillfredsställande 

ek.pot. 2027 
    

Dålig ek. pot.     

Dålig ek.pot 2027     

Totalt antal 

kraftigt 

modifierade 

vattenförekomster 

    

Tabell 41 Miljökvalitetsnormer för ekologisk potential i kraftigt modifierade vattenförekomster (KMV) i 

[distrikt] (uttag ur VISS datum). 

Kompletteras till senare samråd 1 mars: text som kommenterar utvecklingen av undantag 

avseende KMV jämfört med förra cykel och utvecklingen av antalet KMV i distriktet. Samt 

hänvisning till kap 7.2 om förklarar  KMV.   
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Undantag per miljöproblem och typ av påverkan 
Tabell 42 - Tabell 45 redovisar antal grundvattenförekomster (Tabell 42), vattendrag (Tabell 

43), sjöar (Tabell 44) och kustvattenförekomster (Tabell 45) med undantag i förhållande till typ 

av miljökonsekvens och typ av påverkan i Västerhavets vattendistrikt. En vattenförekomst 

kan omfattas av flera undantag. Summan av vattenförekomster med undantag kan därför bli 

fler än antalet berörda vattenförekomster. Ett undantag är antingen en tidsfrist eller ett 

mindre strängt krav. 

Grundvattenförekomster med undantag 

Miljökonse

kvens/ 

Påverkans

källa 

Miljög

ifter 

Näringsä

mnen 

Klorid/

Sulfat  

Förändrade 

grundvatte

nnivåer 

Saltvat

ten-

inträng

ning 

Skada 

på 

förbun

dna 

ytvatte

n eller 

landmi

ljöer 

Övr

igt  

Jordbruk        

Skogsbruk        

Samhällsby

ggnad/ 

Infrastruktur 

  2     

Vattenuttag    1  1  

Avlopps-

hantering 
       

Industri 1       

Förorenade 

områden 

(EBH) 

7     1  

Annat  3       

Tabell 42 Antal grundvatten med undantag i förhållande till påverkanskällor och miljökonsekvenser i 

Västerhavets vattendistrikt (uttag ur VISS 2020-09-04). 
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Vattendrag med undantag 

M
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B
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E

) 

K
v
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k
-

s
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e
r 

P
B

D
E

 

Jordbruk 430  556 11    

Skogsbruk  46 263     

Vattenkraft   

Komplett

eras 

senare 

    

Samhällsbyg

gnad/ 

Infrastruktur 

146  613 3 11   

Vatten-

försörjning 
  6     

Avlopps-

hantering 
413   36 2  2 

Industri 3  3 1 2 5 3 

Förorenade 

områden 

(EBH) 

   7 20 48 3 

Atmosfärisk 

deposition 
 245    

190

9 

190

9 

Annat 16  2 3 4   

Tabell 43 Antal vattendrag med undantag i förhållande till påverkanskällor och miljökonsekvenser i 

Västerhavets vattendistrikt (uttag ur VISS 2020-09-04). 

Sjöar med undantag 

M
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K
v
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k
-

s
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e
r 

P
B

D
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Jordbruk 113  65 1    

Skogsbruk 2 16 1     

Vattenkraft   
Kompletteras 

senare 
    

Samhällsbyggnad/ 

Infrastruktur 
29  106 2 1   

Vatten-försörjning   4     

Avlopps-hantering 110       

Industri 1  1 2    

Förorenade 

områden (EBH) 
   7 8 3  

Atmosfärisk 

deposition 
 68    833 833 

Annat 49   1 17   

Tabell 44 Antal sjöar med undantag i förhållande till påverkanskällor och miljökonsekvenser i 

Västerhavets vattendistrikt (uttag ur VISS 2020-09-04). 
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Kustvattenförekomster med undantag 

Miljökonsek

vens/ 

Påverkanskä

lla 

Övergöd

ning 

Försurn

ing 

Fysisk 

påverka

n 

Särskild

a 

förorena

nde 

ämnen 

Prio.äm

nen  

(exkl. 

Hg och 

PBDE) 

Kvic

k-

silv

er 

PB

DE 

Jordbruk 43  20 2    

Skogsbruk 35       

Vattenkraft   

Komplett

eras 

senare 

    

Samhällsbyg

gnad/ 

Infrastruktur 

22  57 9 2   

Vatten-

försörjning 
       

Avlopps-

hantering 
48   9    

Industri 12  11 2    

Förorenade 

områden 

(EBH) 

   2 56 2  

Atmosfärisk 

deposition 
     110 111 

Annat 62       

Tabell 45 Antal kustvattenförekomster med undantag i förhållande till påverkanskällor och 

miljökonsekvenser i Västerhavets vattendistrikt (uttag ur VISS 2020-09-02 ). 

Dominerande miljöproblem i Västerhavets vattendistrikt som föranleder undantag för 

grundvatten är miljögifter, vilket i huvudsak beror på påverkan av förorenade områden.  

Utfallet av antalet undantag för miljögifter i ytvatten visar att atmosfärisk deposition av 

kvicksilver och PBDE är den påverkanskällan som orsakar majoriteten av undantagen i 

distriktet. Därefter dominerar förorenade områden, samhällsbyggnad/infrastruktur och 

avloppshantering. Undantagen för SFÄ är främst orsakade av avloppshantering som den 

största påverkanskällan följt av förorenade områden, jordbruk och samhällsbyggnad/ 

infrastruktur.  

Förutom miljögifter så dominerar undantag för ytvatten miljöproblemen fysisk påverkan 

(flödesförändringar och/eller morfologiska förändringar och kontinuitet), övergödning och 

försurning.  

För sjöar och vattendrag är jordbruk, avloppshantering och samhällsbyggnad/infrastruktur de 

påverkanskällor som orsakar flest undantag kopplat till övergödning. I kustvatten beror 

undantagen främst på påverkan från omgivande vatten, avloppshantering och jordbruk. 

Samhällsbyggnad/infrastruktur och markavvattning inom jordbruk är orsaken till de flesta 

undantagen för fysisk påverkan.  

Tidsfrist för att nå god status tillämpas i stor utsträckning vid påverkan av fysisk påverkan, 

övergödning och försurning.  
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En skillnad jämfört med sexårsperioden 2016–2021 är tillämpning av mindre strängt krav i 

större utsträckning än tidigare förvaltningscykler.   

 I perioden 2016–2021 beslutades tre mindre stränga krav medan tillämpning av mindre 

stränga krav i perioden 2021–2027 görs för 12 vattenförekomster som påverkas av urban 

markanvändning i tätort, försurning (okalkade referensvatten inom kalkningsprogrammet), 

och hamnverksamhet.  

Påverkan av urban markanvändning och hamnar och skälen för mindre strängt krav beskrivs 

i avsnitt 7.4 under rubrikerna Samhällsbyggnad och transportinfrastruktur.  

Avsteg från försämringsförbudet 
Här redovisas de vattenförekomster där avsteg från försämringsförbudet har tillåtits i 

Västerhavets vattendistrikt enligt 4 kap. 11 och 12 §§ vattenförvaltningsförordningen. I 

redovisningen anges om beslutet gäller en ny verksamhet eller en ny åtgärd, vilken 

påverkanstyp som är aktuell, vilken kvalitetsfaktor eller parameter som får försämras och 

skälen till att prövningsmyndigheten/kommunen tillåtit verksamheten eller åtgärden. 

Besluten om tillåtande finns som referens till berörd vattenförekomst i VISS och fullständig 

information om respektive ärende går att hämta från Länsstyrelsen i Västra Götalands läns 

diarium. 

I avsnitt 7.5 förklaras vad avsteg från försämringsförbudet innebär och vilka villkor som 

måste vara uppfyllda för ett sådant beslut.  

Avsnittet ska fyllas på med alla ärenden som beslutas fram till beslutet 

2021. Aktuella beslut med tillåtande enligt 4 kap. 11 § 

vattenförvaltningsförordningen 

Bostadsexploatering, Mölndals kommun 

Diarienummer/målnummer och prövningsmyndighet  

M4861-16, Vänersborgs tingsrätt, Mark- och miljödomstolen  

Vattenförekomst ID  

Mölndalsån – Stensjön till sammanflödet med Kållerödsbäcken, (VISS EU CD: SE639863-

127455)  

Ny verksamhet eller åtgärd  

Ny verksamhet  

Påverkanstyp  

Förstärkt översvämningsskydd för nytt planerat bebyggelseområde  

Kvalitetsfaktor/parameter som får försämras  

Domstolen bedömer att berörda kvalitetsfaktorer för morfologiskt tillstånd inte kommer att 

försämras men att de ansökta åtgärderna äventyrar uppnåendet av god ekologisk status.  

Motivering till domen/beslutet  

Den planering av bostäder och verksamheter som avses för området får anses ligga väl i linje 

med dagens syn på närhet till kollektivtrafik och andra samhällsresurser sett ur ett miljö- och 

klimatperspektiv. Utnyttjandet av området är förenlig med den övergripande planeringen 

inom Göteborgsregionen med bl.a. närheten till planerade snabbtåg och utvecklingen av 

regionen i stort längs kommunikationsstråken. De översvämningsrisker som redan idag finns 

inom området kommer också att åtgärdas och vidare medför åtgärderna en sanering av 

berörda markområden med där förekommande föroreningar samt ett säkerställande av de 

geotekniska förhållandena inom området. Även den kulturhistoriska miljön och dess värden i 
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form av industrikaraktär och dess koppling till vattnet bevaras. Enligt domstolen finns det 

sålunda sammantaget ett antal allmänna intressen av betydande vikt som måste beaktas.  

Att uppnå god status i vattenförekomsten torde förutsätta att området med betongdäck, 

betongkulvert och betongränna återställs till en naturliknande fåra. Dessa åtgärder med 

omfattande bortbilning av betong och sannolikt omfattande släntförstärkningsåtgärder synes 

vara närmast orimliga att genomföra till en överkomlig kostnad. Enligt domstolens 

bedömning är det därför av tekniska skäl och på grund av orimliga kostnader inte möjligt att 

uppfylla syftet med verksamheten eller åtgärden på något annat sätt som är väsentligt bättre 

för miljön.  

Sökandena har bl.a. åtagit sig, dels i ansökan och dels vid huvudförhandlingen, vissa 

biotopvårdande åtgärder som även utökar andelen lämpliga lekområden för laxartad fisk 

betydligt från dagens förhållanden samt att utforma erosionsskydd så långt som möjligt med 

natursten med mera Domstolen bedömer att inga ytterligare åtgärder för att mildra de 

negativa konsekvenserna för vattenförekomstens status är skäligen möjliga att genomföra 

inom ramen för den ansökta verksamheten. Domstolen anser sammantaget att det föreligger 

ett sådant samhällsintresse av större vikt som medför att de ansökta åtgärderna bör tillåtas.  

Datum för lagakraft  
18 maj 2019.  

 

Utrivning av vattenkraftsanläggning, Hylte kommun 

  
Diarienummer/målnummer och prövningsmyndighet  

M 33–18, Vänersborgs tingsrätt, Mark- och miljödomstolen  

Vattenförekomst ID  
Nissan (kraftverkskanal Rydöbruk, Klubbån-Glassbodammen) SE631812-133883 och Nissan 

(kraftverkskanal Rydöbruk-Klubbån: SE631757-133829  

Ny verksamhet eller åtgärd  

Ny åtgärd  

Påverkanstyp  

Efter det att befintligt kraftverk har rivits ut kommer dessa områden inte längre utgöra 

vattenområden.  

Kvalitetsfaktor/parameter som får försämras  

Vattenförekomsterna får tas bort och vattnet återledas till den naturliga vattenfåran.  

Motivering till domen/beslutet  

En åtgärd som innebär att en vattenförekomst upphör att existera måste innebära att 

vattenförekomstens fysiska karaktär ändras. Vad gäller villkoren för att få vidta åtgärden 

anser domstolen att fördelarna med åtgärden vad gäller såväl människors säkerhet (här gör 

dammsäkerhetsperspektivet sig gällande) som fördelarna för hållbar utveckling (utrivningen 

sett som projekt i stort innebär ökade förutsättningar för konnektivitet och återställande mot 

naturliga flöden) klart uppväger nackdelarna (att två vattenförekomster vilka förvisso är 

klassade som naturliga men som uppenbart är konstgjorda eller modifierade upphör att 

existera) med den otillåtna ändringen eller försämringen. Domstolen gör vidare bedömningen 

att det inte är möjligt (vare sig av tekniska skäl eller på grund av orimliga kostnader) att 

uppfylla syftet med åtgärden på något annat sätt som är väsentligt bättre för miljön. Alla 

genomförbara åtgärder ska vidtas för att mildra de negativa konsekvenserna för 

vattenförekomstens status. Sammanfattningsvis innebär ovanstående att domstolen anser att 

undantagsmöjligheten i 4 kap. 11 § 1 VFF är tillämplig och att tillstånd till utrivning kan ges, 

trots att åtgärden äventyrar uppnåendet av för vattenförekomsterna gällande 

miljökvalitetsnorm.  

Datum för lagakraft  

14 november 2019/Ej prövningstillstånd i Mark- och miljööverdomstolen.  
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7.2 Förklarande av kraftigt modifierade och 

konstgjorda vatten 
Kraftigt modifierade och konstgjorda vattenförekomster är särskilda ytvattenkategorier som 

är antingen vattendrag, sjöar eller kustvatten. Människan har fysiskt förändrat eller skapat 

dem för att de ska ge en samhällsnytta. Detta regleras i 4 kap. 3 § 

vattenförvaltningsförordningen (2004:660) och i Havs- och vattenmyndighetens föreskrift 

(HVMFS 2017:20).  

För att förklara en vattenförekomst som kraftigt modifierad krävs en stegvis beslutsprocess 

där följande bedömningar ingår: 

• Är vattenförekomsten väsentligt fysiskt förändrad på grund av mänsklig påverkan och 

riskerar därför att inte uppnå god ekologisk status? 

• Leder åtgärder för att nå god ekologisk status till betydande negativ påverkan på en 

samhällsnyttig verksamhet eller på andra värden i miljön? 

• Kan samhällsnyttan som verksamheten ger nås på annat sätt som är bättre för miljön?  

• Leder den fysiska förändringen till att målen i annan gemenskapslagstiftning inte nås 

(exempelvis art- och habitatdirektivet)? 

Alla steg måste gås igenom för att en vattenförekomst ska förklaras som konstgjord eller 

kraftigt modifierad. Havs- och vattenmyndighetens vägledning för 4 kap. 3 § 

vattenförvaltningsförordningen om kraftigt modifierade vatten beskriver varje steg i detalj 

(Havs- och vattenmyndigheten, 2015c). 

För konstgjorda vatten är processen likartad. Ett konstgjort vatten ska ha skapats för samma 

typ av samhällsnyttiga verksamheter som kan vara skäl för förklarande av kraftigt 

modifierade vatten. Den stora skillnaden mellan konstgjorda och kraftigt modifierade vatten 

är att konstgjorda vatten är skapade där det endast fanns landmiljöer tidigare. Det finns inte 

någon koppling till en ursprunglig naturlig ytvattenförekomst och det är därför inte relevant 

att bedöma åtgärder för att nå god ekologisk status. Däremot kan vattenmyndigheterna 

bedöma hur åtgärder för att förbättra vattenmiljön skulle påverka den aktuella verksamheten. 
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Kraftigt modifierade och konstgjorda vattenförekomster  

 Vattendrag Sjöar Kustvatten Summa 

Antal kraftigt 

modifierade 

vattenförekomster 

    

Antal konstgjorda 

vattenförekomster 
    

Tabell 46 Antal kraftigt modifierade och konstgjorda vattenförekomster i Västerhavets vattendistrikt] 

(uttag ur VISS. Kompletteras till den senare samrådsperioden 1 mars-30 april 

Kraftigt modifierade vattenförekomster 

Vattenkraft 
Alla Sveriges anläggningar för vattenkraftsproduktion ska omprövas för att få moderna 

miljövillkor, de flesta enligt den nationella planen för moderna miljövillkor för vattenkraften 

(NAP) under perioden 2022–2039 (Regeringen, 2020a).  

Vattenförekomster som påverkas av anläggningar för vattenkraft som omfattas av NAP och är 

planerade att prövas i domstol under perioden 2022–2024 är prioriterade för eventuellt 

förklarade som kraftigt modifierade vattenförekomster och en fördjupad översyn av 

normsättningen. Tidsplanen för detta arbete avviker från arbetet med övriga normer. Förslag 

till miljökvalitetsnormer för både kraftigt modifierade och naturliga vattenförekomster 

påverkade av vattenkraftsverksamheter som planeras att omprövas 2022–2024 går ut på 

samråd 1 mars till 30 april 2021. Läs mer om förklarande som kraftigt modifierade 

vattenförekomster och normsättning vid påverkan av vattenkraft i avsnitt 7.4 nedan.  

Jordbrukets fysiska påverkan 

Vattenförekomster med påverkan av markavvattning för jordbruk kan förklaras som kraftigt 

modifierade och vara aktuella för mindre stränga krav. Vattenmyndigheten har ännu inte 

bedömt förutsättningarna för detta, på grund av: 

- Brist på tillräckliga och tillförlitliga underlag för att bedöma markavvattningars 

påverkan på hydrologiska och morfologiska förhållanden och vid vilken nivå som 

förbättringsåtgärder ger en betydande negativ påverkan på jordbruket. 

- Brist på resurser och vedertagna metoder för att göra väl underbyggda avvägningar 

mellan behovet av åtgärder för att uppnå en god vattenstatus och behovet av 

markavvattningsanläggningar för att säkerställa jordbruksproduktion. 

En särskild tidsplan för att genomföra detta arbete kommer att tas fram. Den kommer att 

baseras på tidsplanen för vägledningsarbetet från Havs- och vattenmyndigheten och 

Jordbruksverket. Läs mer om förklarande som kraftigt modifierade vattenförekomster och 

normsättning vid påverkan av markavvattning i avsnitt 7.4. 

Övrig fysisk påverkan 

Vattenmyndigheterna har tagit fram ett underlag för bedömning av vilka övriga typer av 

verksamheter som kan anses vara skäl för att förklara en vattenförekomst som kraftigt 

modifierad eller konstgjord (Vattenmyndigheterna, 2018e; 2020ρ). 
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Utgångspunkten har varit verksamheter och intressen som har stöd i nationella vägledningar, 

definierade som viktiga värden eller kvalitéer inom EU eller nationellt, eller som omfattas av 

någon form av rättsligt utpekande eller skydd som till exempel riksintressen. Utpekanden ska 

ha genomgått remiss och samråd med nationella myndigheter och/eller har stöd av några 

särskilda bestämmelser i miljöbalken eller annan relevant lagstiftning. Det kan vara till 

exempel transportinfrastruktur, energiproduktion, energidistribution, kulturmiljövärden, 

totalförsvaret, vattenförsörjning, tätortsbebyggelse, översvämningsskydd och vattentäkter. 

Dessa samhällsintressen skulle kunna vara skäl för att förklara vattenförekomster som kraftigt 

modifierade, men villkoren för ett sådant förklarande är hittills inte uppfyllda. I många fall 

behöver underlagen för statusklassificering av hydrologi och morfologi utvecklas och 

preciseras med högre tillförlitlighet. Förklarandet av fler kraftigt modifierade 

vattenförekomster försvåras också av att det i de flesta fall finns påverkan från flera olika 

verksamheter inom samma vattenförekomst. Multipel påverkan och väntan på effekt av 

åtgärder mot exempelvis övergödning och miljögifter försvårar och fördröjer bedömningen av 

den fysiska påverkans betydelse för ekosystemets biologiska status. 

Läs mer i avsnitt 7.3 om mindre stränga krav vid fysisk påverkan och i avsnitt 7.4 om 

normsättning vid påverkan av bebyggelse och transportinfrastruktur.  

Översyn av konstgjorda vattenförekomster  
Vattenmyndigheterna har gjort en översyn av vattenförekomster som varit felaktigt hanterade 

som naturliga vatten trots att de borde har varit förklarade som konstgjorda 

vattenförekomster från början.  

Någon detaljerad vägledning kring utpekande och normsättning av konstgjorda vatten finns 

inte, men det behandlas i EU-vägledningen för vattenförvaltningen, i (CIS Guidance No.4) och 

(CIS Guidance No.37). Kriterier för hur miljökvalitetsnormer ska tillämpas för ekologisk 

potential i konstgjorda vatten behöver vidareutvecklas. Tillsvidare har dessa 

vattenförekomster förklarats som konstgjorda med tidsfrist till 2027, med skälet att det inte är 

tekniskt möjligt att uppnå god ekologisk potential tidigare.  

7.3 Grunder för normsättningen 
Utgångspunkten vid normsättning är den vattenkvalitet (status) som råder i 

vattenförekomsten vid tidpunkten för beslutet om miljökvalitetsnormen. Hur vattnets status 

har klassificerats beskrivs i kapitel 3 Tillstånd och påverkan. Den status som gäller som 

utgångspunkt för normsättningen är den bästa bedömning av vattnets kvalitet som har varit 

möjlig att göra till tidpunkten för normbeslutet. Till kommande klassificeringar förväntas i 

många fall en förbättring av vattnets status, vilket är nödvändigt om miljökvalitetsnormen 

god status ska nås inom utsatta tidsfrister. Försämring av vattnets status är i princip inte 

tillåtet. Avsteg från försämringsförbudet kan bara tillåtas under vissa särskilda 

omständigheter som beskrivs i avsnitt 7.5.  

Inför sexårsperioden 2021–2027 har gällande föreskrifter om miljökvalitetsnormer, 

statusklassificering och kartläggning (SGU-FS 2013:2; HVMFS 2019:25; HVMFS 2017:20), 

generella vägledningar för undantag (Havs- och vattenmyndigheten, 2014a) och kraftigt 

modifierade vatten (Havs- och vattenmyndigheten, 2015c), specifik vägledning för kraftigt 

modifierade vatten som berörs av vattenkraft (Havs- och vattenmyndigheten, 2016c), samt 

EU-gemensamma vägledningar (Guidance Documents), som beskriver vad Sverige förväntas 

rapportera 2022, varit styrande för arbetet med normsättning. Vattenmyndigheterna har 

utgått från dessa dokument och tagit fram metoder för normsättning per påverkanstyp. 
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Metoderna har varit ett stöd för länsstyrelsernas beredningssekretariat och samtidigt 

dokumenterat arbetssättet  

För ekologisk status gäller den miljökvalitetsnorm som motsvarar den sammanvägda status 

som förväntas kunna uppnås i vattenförekomsten. Normen anger även vilken eller vilka 

kvalitetsfaktorer som ligger till grund för undantaget. Även om det råder ett mindre strängt 

krav för den sammanvägda statusen, baserat på den kvalitetsfaktor som ligger till grund för 

undantaget, ska god status nås för varje annan kvalitetsfaktor som enligt vattenmyndighetens 

bedömning kan uppnå god status genom rimliga åtgärder. För kemisk status fastställs den 

övergripande normen alltid till god kemisk status, men med undantag för de parametrar 

(ämnen) som omfattas av tidsfrist eller mindre strängt krav.  

Övergripande principer och avvägningar för normsättningen är samlade i Kompletterande 

riktlinjer för miljökvalitetsnormer och undantag 2021–2027 (Vattenmyndigheterna, 2020c).  

Övriga vatten  
Övrigt vatten, som inte uppfyller kriterierna för att utgöra vattenförekomster, omfattas inte av 

beslutade miljökvalitetsnormer. Påverkan på sådana vatten får dock inte riskera att försämra 

eller motverka nödvändiga förbättringar i statusen för anslutande vattenförekomster. Det ska 

också betonas att övriga vatten ingår fullt ut i myndigheternas miljömåls- och åtgärdsarbete 

och omfattas av samma grundläggande skydd enligt de allmänna hänsynsreglerna och 

hushållningsbestämmelserna i 2–4 kapitlet miljöbalken. 

Grundvatten  
Enligt Sveriges geologiska undersöknings (SGU) föreskrifter om miljökvalitetsnormer och 

statusklassificering för grundvatten (SGU-FS 2013:2) ska vattenmyndigheterna besluta om 

miljökvalitetsnormer bara för grundvattenförekomster som enligt kartläggning och analys 

riskerar att inte uppnå god grundvattenstatus eller riskerar att försämras. 

Vattenmyndigheterna har ändå valt att besluta om miljökvalitetsnormer för samtliga 

grundvattenförekomster. Samverkan om hanteringen har skett med SGU. För de 

grundvattenförekomster där det inte föreligger någon risk beslutas normen till god kemisk 

respektive kvantitativ grundvattenstatus. Syftet är att säkerställa att principen om 

försämringsförbudet upprätthålls. Det blir dessutom en konsekvent hantering i förhållande 

till hur normerna för ytvattenförekomster beslutas. 

Grundvatten klassificeras utifrån kvantitativ och kemisk status. Utgångspunkten vid 

normsättningen är den vattenkvalitet som råder i vattenförekomsten. För vattenförekomster 

med god kemisk status gäller normen god kemisk status. För vattenförekomster med 

otillfredsställande kemisk status gäller normen god kemisk status med undantag för de 

parametrar (ämnen) som gör att god status inte uppnås. Undantag kan vara antingen tidsfrist 

att nå god status eller ett mindre strängt krav än god status för den aktuella parametern.  

För kemisk grundvattenstatus uppfylls artikel 4b i vattendirektivet genom besluten om 

miljökvalitetsnormer. Vattenmyndigheterna har därför fastställt riktvärden för parametrar 

enligt SGU:s förslag (bilaga 2 och 4 i föreskrifterna om kvalitetskrav för vattenförekomster i 

respektive distrikt).  

För ämnen med ökande halt, där halten riskerar att så småningom överstiga riktvärdet, gäller 

en särskild norm (halt) som utgångspunkt för att vända trenden. Det innebär krav på åtgärder 

och syftet är att bryta trenden innan otillfredsställande status uppstår. Vattenmyndigheterna 

har fastställt halterna för utgångsvärden för att vända trend enligt SGU:s föreskrifter. 
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God kvantitativ status innebär att uttaget av grundvatten inte överskrider nybildningen. God 

kvantitativ status säkrar tillräckliga grundvattenmängder och förhindrar inträngning av 

förorenande ämnen. Vid obalans tillämpas undantag för kvantitativ status.  

Sammanfattningsvis finns tre typer av miljökvalitetsnormer för grundvatten: 

• god kvantitativ grundvattenstatus 

• god kemisk grundvattenstatus 

• utgångspunkt för att vända trend. 

Tillämpning av undantag förklaras vidare i avsnitten ”Tidsfrister” respektive ”Mindre stränga 

krav”.    

Naturliga ytvatten 

Utgångspunkten vid normsättning i ytvattenförekomster är den vattenkvalitet som råder i 

vattenförekomsten enligt klassificering av ekologisk och kemisk status. För vattenförekomster 

med hög eller god ekologisk status gäller miljökvalitetsnorm hög respektive god status. För 

vattenförekomster med måttlig, otillfredsställande eller dålig ekologisk status gäller undantag 

som anges för den övergripande, sammanvägda ekologiska statusen, men som kopplas till 

den kvalitetsfaktor och typ av påverkan som orsakar att den ekologiska statusen är sämre än 

god. Det innebär att miljökvalitetsnormen anger vilken sammanvägd ekologisk status som ska 

uppnås, och till när. För enskilda kvalitetsfaktorer framgår eventuella förbättringsbehov av 

särskilda preciserade beskrivningar.  

Vid tidsfrist anger normen vilket år god status senast ska uppnås. Vid mindre stränga krav 

anger normen vilken status som ska uppnås, till exempel måttlig, otillfredsställande eller dålig 

ekologisk status och till vilket år. Om det mindre stränga kravet redan är uppnått gäller 

kravet utan årtal. För kemisk ytvattenstatus gäller övergripande norm god kemisk status, 

oavsett om det finns ämnen som överskrider gränsvärdena eller inte. Undantag tillämpas 

sedan per ämne och kopplas till typ av påverkan.  

Vissa av de prioriterade ämnen som definierar kemisk status har tillkommit på grund av 

genomförandet av ett senare direktiv. De är angivna med nummer 34–45 i bilaga 6 till 

(HVMFS 2019:25). För dessa ämnen gäller som huvudregel att god kemisk status ska uppnås 

vid en senare tidpunkt än 20156. Tidpunkten (målåret) är 2027 vilket innebär att beslut om 

eventuell tidsfrist för att nå god kemisk status inte är aktuellt förrän det visar sig att det inte 

går att nå målet till 2027. De ämnen som omfattas av det senare målåret är dikofol, PFOS 

(perfluoroktansulfonat), kinoxifen, dioxiner och dioxinlika föreningar, aklonifen, bifenox, 

cybutryn (irgarol), cypermetrin, diklorvos, HBCD (hexabromcyklododecan), heptaklor och 

heptaklorepoxid samt terbutryn.  

Sammanfattningsvis finns två typer av grundläggande miljökvalitetsnormer för naturliga 

ytvatten: 

• god ekologisk ytvattenstatus 

• god kemisk ytvattenstatus. 

Tillämpning av undantag förklaras vidare i avsnitten ”Tidsfrister” respektive ”Mindre stränga 

krav”.    

 
6 4 kap. 4 § första stycket 2 och 3 vattenförvaltningsförordningen (2004:660) 
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Kraftigt modifierade och konstgjorda ytvatten 

För kraftigt modifierade vatten och konstgjorda vatten tillämpas inte samma krav på 

ekologisk status som för naturliga ytvattenförekomster. De ska i stället uppnå god ekologisk 

potential som kan sägas vara en parallell miljökvalitetsnorm till god ekologisk status, men som 

tillåter en viss negativ påverkan på vattenmiljön av den verksamhet som är orsak till att 

vattenförekomsten förklarats som kraftigt modifierad eller konstgjord. Maximal ekologisk 

potential är referenstillståndet för kraftigt modifierade vatten. Det innebär det ekologiska 

tillstånd som skulle råda om alla rimliga förbättringsåtgärder mot fysisk påverkan sattes in. 

Med rimliga åtgärder menas alla åtgärder som är genomförbara utan att orsaka en betydande 

negativ påverkan på verksamheten eller miljön i stort.  

God ekologisk potential skiljer sig från maximal ekologisk potential genom att endast de 

åtgärder som ger en betydande ekologisk nytta behöver genomföras. Det motsvarar då det 

ekologiska tillstånd som kan uppnås med rimliga åtgärder och innebär att det ska finnas en 

viss ekologisk funktion. Om åtgärder för att uppnå god ekologisk potential bedöms vara 

omöjliga eller orimligt kostsamma kan undantag tillämpas på samma sätt som för ekologisk 

status enligt avsnitten nedan om tidsfrister och mindre stränga krav. 

Miljökvalitetsnormen god ekologisk potential är inte ett undantag, och anpassningen av 

normen gäller bara de hydromorfologiska, fysikalisk-kemiska och biologiska kvalitetsfaktorer 

som direkt påverkas av den verksamhet som ligger till grund för att vattenförekomsten 

förklarats som kraftigt modifierad eller konstgjord. För kemisk status och för alla övriga 

kvalitetsfaktorer inom den ekologiska statusen, exempelvis näringsämnen och miljögifter, 

gäller samma krav som för naturliga vatten.  

Sammanfattningsvis finns två typer av grundläggande miljökvalitetsnormer för kraftigt 

modifierade och konstgjorda ytvatten: 

• god ekologisk potential 

• god kemisk ytvattenstatus. 

Tillämpning av undantag förklaras vidare i avsnitten ”Tidsfrister” respektive ”Mindre stränga 

krav”.    

Tidsfrister  
Det ursprungliga målet enligt vattenförvaltningsförordningen (2004:660) var att god status 

skulle ha uppnåtts i alla vattenförekomster till 2015. Möjlighet att skjuta upp tidpunkten när 

god status ska uppnås gäller två förvaltningscykler, först till 2021 och därefter till 2027, genom 

beslut om undantag i form av tidsfrist. Tidsfrist innebär att god vattenstatus ska uppnås men 

vid en senare tidpunkt än 2015. Tidsfristens längd baseras på vad som är tekniskt möjligt och 

ekonomiskt rimligt, och naturens förmåga att återhämta sig.  

Tidsfrist av tekniska skäl motiveras av att: 

• orsaken till de negativa effekterna på vattenförekomsten är okänd och övervakning för 

att verifiera status och påverkan behöver göras innan lämpliga åtgärder kan vidtas 

• det finns praktiska begränsningar av administrativ natur som till exempel projektering 

och upphandling av åtgärder eller en tidskrävande tillståndsprocess för en verksamhet 

som påverkar vattenförekomsten 

• det inte finns någon känd teknisk lösning ännu för att åtgärda påverkan men en sådan 

förväntas utvecklas 
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• problemet inte kan lösas på grund av bristen på åtgärder i andra länder. 

Tidsfrist av ekonomiska skäl motiveras av: 

• otillräcklig lagstiftning  

• otillräckliga resurser för offentlig finansiering 

• otillräcklig administrativ kapacitet.  

Med tanke på att vattendirektivet skulle ha varit infört 2004 i EU-länderna är det inte rimligt 

att använda ekonomiska skäl som motivering för tidsfrist längre än till 2021, eftersom den 

bortre tidpunkten för att uppnå god vattenstatus som huvudregel är 2027. Vidare har en 

bedömning kunnat göras om det skulle medföra orimliga kostnader att genomföra åtgärder 

under endast en förvaltningscykel. Det kan vara mer kostnadseffektivt att genomföra 

åtgärderna successivt under flera förvaltningscykler. Det är dock inte längre möjligt att 

fördela åtgärdskostnaderna på mer än en förvaltningscykel, eftersom det inte går att förlänga 

tiden för att uppnå god vattenstatus längre än till 2027 med hänvisning till tekniska eller 

ekonomiska skäl. 

Den enda motivering som kan ligga till grund för tidsfrist senare än 2027 är då det behövs 

längre tid för att åstadkomma en naturlig återhämtning. Tidsfrister med motivering utifrån 

naturens förmåga att återhämta sig tar hänsyn till att det finns en naturlig tröghet i 

ekosystemen som omöjliggör en snabb förbättring av vattenförekomstens status. Detta ger en 

tidsförskjutning efter genomförd åtgärd eller när påverkan upphört tills det får genomslag i 

miljön så att vattenkvaliteten förbättras.  

Baserat på ovanstående resonemang gäller undantag i form av tidsfrist till 2027 i de fall det 

inte varit tekniskt möjligt att uppnå god status till 2021, och tidsfrist till 2027, 2033, 2039 eller 

2045 när åtgärder är genomförda men naturens återhämtning tar tid. 

Mer om hur tidsfrister har tillämpats vid olika typer av påverkan följer i avsnittet ”Hantering 

av tidsfrister efter 2027”, samt i avsnitten 7.1 (med statistik över tidsfrister i distriktet) och 7.4 

om normsättning vid särskilda typer av påverkan. 

Mindre stränga krav  
Undantag i form av mindre strängt krav innebär att det övergripande målet om god status 

inte behöver uppnås. Mindre strängt krav gäller när det är omöjligt eller skulle innebära 

orimliga kostnader att uppnå god status i vattenförekomsten. Ett villkor är att påverkan på 

vattenkvaliteten beror på mänsklig verksamhet som uppfyller vissa miljömässiga och/eller 

samhällsekonomiska behov som inte kan uppnås på något annat sätt som är väsentligt bättre 

för miljön. Vattendelegationerna kan också besluta om mindre strängt krav där 

vattenförekomsters naturliga tillstånd gör det omöjligt att uppnå god status. Trots beslut om 

ett mindre strängt krav ska alltid alla möjliga och rimliga åtgärder genomföras för att uppnå 

bästa möjliga ekologiska och kemiska status för ytvatten och bästa möjliga tillstånd för 

grundvatten. Det får inte heller ske några försämringar i förhållande till den status som gällde 

vid tidpunkten för beslutet om ett mindre strängt krav. 

För att definiera vad som kan omfattas av ”miljömässiga och samhällsekonomiska behov som 

inte kan uppnås på något annat sätt som är väsentligt bättre för miljön” har 

vattenmyndigheterna i ett första steg presenterat vad som kan anses vara samhällsnyttig 

verksamhet. I detta första steg har utgångpunkten varit samhällsnyttor som har stöd i 

nationella vägledningar, är definierade som viktiga värden eller kvalitéer inom EU eller 

nationellt, eller omfattas av någon form av rättsligt utpekande eller skydd som till exempel 
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riksintressen. Fortsatt arbete återstår för att mer fullständigt definiera vad som kan utgöra skäl 

för mindre stränga krav. Vattenmyndigheterna inväntar att vägledande myndigheter klargör 

hur begreppet ”miljömässiga och samhällsekonomiska behov” ska tolkas. 

De samhällsnyttor som hittills identifierats och använts vid översyn av vattenförekomster som 

kan omfattas av mindre stränga krav är balans- och reglerkraft i Sveriges elsystem, 

riksintressen för sjöfart och allmänna hamnar, urban markanvändning i tätort, riksintressen 

för värdefulla ämnen och material, riksintresse för kulturmiljövärden, världsarv, 

byggnadsminnen, riksintressen för totalförsvaret, samhällsviktiga verksamheter enligt MSB:s 

vägledning för identifiering av samhällsviktig verksamhet (MSB, 2019) som exempelvis 

kommunala avloppsreningsverk och allmänna vattentäkter, med flera. Till grund för ett 

beslut om miljökvalitetsnormen ligger alltid en bedömning i det enskilda fallet, med hänsyn 

till de särskilda förhållanden som gäller i den aktuella vattenförekomsten. All typ av påverkan 

på vattenkvaliteten vägs samman och genom en så kallad bördefördelning beräknas i vilken 

utsträckning olika typer av verksamheter påverkar vattnet.  

För exempelvis industrier eller annan verksamhet som uppfyller bästa möjliga teknik läggs 

inga ytterligare åtgärdskrav inom vattenförvaltningen. Påverkansbilden i berörda 

vattenförekomster är dock vanligen komplex med flera olika typer av påverkan som sänker 

vattnets status. Ett mindre strängt krav kopplat till påverkan av en industri som tillämpar 

bästa möjliga teknik kan därför inte bli aktuellt förrän andra påverkanskällor är åtgärdade, så 

att den lägsta möjliga halten av en specifik förorening kan fastställas. Den halten blir då nivån 

för det mindre stränga kravet i ett framtida beslut.   

Mer om hur mindre stränga krav har tillämpats för olika påverkanstyper presenteras i 

avsnitten 7.1 och 7.4. 

Skyddade områden enligt EU-direktiv 

Inom skyddade områden är det centrala i första hand att uppnå de mål och kvalitetskrav som 

följer av respektive direktiv och dess införande i svensk lagstiftning. Därefter, i den mån det 

inte motverkar dessa krav, ska kraven enligt vattenförvaltningsförordningen (2004:660) 

uppnås. Detta kan innebära att det i vissa fall kan ställas särskilda krav för en vattenförekomst 

som ingår i eller påverkar ett skyddat område för att målen för det skyddade området ska 

kunna uppnås. Tillämpning av undantag och förklarande av vattenförekomster som kraftigt 

modifierade får inte hindra att mål eller kvalitetskrav kan uppnås för ett skyddat område.  

Vattenmyndigheterna bedömer om ett mindre strängt krav eller förklarande av en 

vattenförekomst som kraftigt modifierad skulle påverka möjligheten att uppnå målen för 

berörda skyddade områden. I de fall det finns risk att beslutet skulle innebära hinder att nå 

målen eller då det saknas kunskap om vad som krävs för att nå målen, gäller i stället tidsfrist 

för fortsatt utredning och åtgärder. 

De skyddade områden som vattenmyndigheterna beaktat vid beslut om miljökvalitetsnormer 

är främst särskilda bevarandeområden enligt art-, habitat- och fågeldirektivet med mål för 

gynnsam bevarandestatus (Natura 2000-områden). De särskilda krav för det aktuella Natura-

2000-området som påverkar miljökvalitetsnormen beskrivs i motiveringen till den 

övergripande normen för vattenförekomsten. Finns inga särskilda krav angivna beslutas 

miljökvalitetsnormen utifrån kraven i vattenförvaltningsförordningen (2004:660).   

Hur mål och kvalitetskrav för skyddade områden har hanterats i övrigt framgår av Bilaga 7. 
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Hantering av tidsfrister efter 2027  
Vattendirektivets målsättning var att god status eller potential skulle uppnås i alla 

vattenförekomster till 2015. Av olika skäl, som redovisats tidigare, kan uppfyllande av målet 

skjutas upp till längst 2027 för att genomföra åtgärder eller till efter 2027 om skälet är naturlig 

återhämtning av vattenkvaliteten.  

I många vattenförekomster behövs åtgärder och därefter en period med återhämtning innan 

de kan uppnå god status eller potential. Det finns befintliga regelverk (och kostnadsansvar) 

för att se till att god status kan uppnås, till exempel genom planering, prövning och tillsyn 

riktat mot vissa typer av påverkan. Där det behövs åtgärder gäller i första hand tidsfrist till 

2027. Men vattenmyndigheterna har konstaterat att det i många fall inte kommer att vara 

möjligt att uppnå god status till 2027 genom att genomföra åtgärder i den takt som befintliga 

regelverk innebär. Det gäller påverkan från vattenkraft, jordbruksmark, förorenade områden, 

flottledsrensning och kvarndammar. Hur vi har hanterat tidsfrister för dessa påverkantyper 

beskrivs i avsnitt 7.4. 

7.4 Riktlinjer för normsättning  
Här beskriver vi riktlinjer för normsättning och hur undantag i form av tidsfrister och mindre 

stränga krav har tillämpats inom följande typer av påverkan på vattenmiljön: 

• skogsbruk 

• jordbruk 

• avloppshantering 

• vattenförsörjning 

• industrier, förorenade områden och annan kemisk påverkan  

• samhällsbyggnad och transportinfrastruktur  

• vattenkraft. 

Skogsbruk 
Avverkning, dikesrensning och markberedning är exempel på skogsbruksåtgärder som kan 

påverka vattenkvalitet genom läckage av näringsämnen, försurning och miljögifter.  

Skogsbruk kan också medföra fysisk påverkan när skogsbilvägar korsar vattendrag och 

vägtrummor skapat vandringshinder. Vidare kan pågående skogsbruk påverka status för 

morfologiskt tillstånd som närområdet runt sjöar och vattendrag, svämplanets strukturer och 

funktion, vattendragsfårans kanter, strukturer i vattendrag och död ved i vattendrag. Det är 

främst sjöar och vattendrag som berörs av påverkan från skogsbruk, men viss påverkan sker 

även på kustvatten i form av näringsläckage.  

Skogsbruket i äldre tider har påverkat många vattendrag genom de flottleder som användes 

för timmertransport. Flottlederna innebär kvarstående fysiska förändringar i vattendragen 

som fördjupning, breddning, rätning, omgrävning, rensning, ändrat flöde och avstängning av 

sidofåror.  

En utgångspunkt för skogsbrukets påverkan är skogsvårdslagstiftningens generella 

hänsynskrav. Om skogsbrukets aktörer följer skogsvårdslagen och de krav, riktlinjer och råd 

om miljöhänsyn som framgår av Skogsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd, bör 

kvalitetskraven för vatten kunna uppnås i de allra flesta vattenförekomster som är påverkade 
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av skogsbruksverksamhet. Påverkan från pågående skogsbruk medför därför endast 

undantag i form av tidsfrist att uppnå god status. Vi har inte bedömt att det i nuläget finns 

grund för att besluta om mindre stränga krav på grund av påverkan från skogsbruk. 

Tidsfrister 
Tidsfrist till 2027 gäller när det inte är tekniskt möjligt att uppnå god status tidigare och den 

föreslagna åtgärden är reparerande, exempelvis vid askåterföring, flottledsåterställning eller 

byte av vägtrumma. Tidsfrist till 2027 gäller också om den föreslagna åtgärden innebär 

generella hänsyn inom skogsbruket tillsammans med tid för naturlig återhämtning. Ett 

exempel är när ekologiskt funktionella kantzoner krävs för att god status ska kunna nås. 

I de fallen äldre tiders flottleder behöver åtgärdas men det saknas finansiering gäller för 

närvarande tidsfrist till 2027. En översyn av dessa undantag och möjligheten att genomföra 

åtgärder kommer att ske i samband med statusklassificering 2023–2024. Förutsättningarna för 

detta kommer bland annat att bero på genomförandet av Havs- och vattenmyndighetens 

åtgärd i Åtgärdsprogram 2021–2027 om framtagande av en strategi för restaurering av 

flottleder. Vattenmyndigheterna har bedömt att skogsbruk generellt sett inte uppfyller 

kriterierna för undantag genom mindre stränga krav avseende vattenförekomsternas status.  

Läs mer om normsättning vid påverkan av skogsbruk 
Antal vattenförekomster med undantag på grund av skogsbruk redovisas i avsnitt 7.1, Tabell 

42 - Tabell 44. Mer information om normsättning för vattenförekomster som är påverkade av 

skogsbruk finns i vattenmyndigheternas metodrapporter (Vattenmyndigheterna, 2020s; 

2020v). 

Jordbruk 
Jordbruket påverkar vattenmiljön genom läckage av näringsämnen, användning av 

bekämpningsmedel och genom fysisk förändring av mark och vatten. Följande avsnitt 

förklarar principerna för hur vattenmyndigheterna har hanterat normsättning för 

vattenförekomster som är påverkade av jordbruk.  

Fysisk påverkan från jordbruk 
Havs- och vattenmyndigheten och Jordbruksverket har tagit fram en strategi, som ett första 

steg i arbetet med att prioritera vattenåtgärder för att minska jordbrukets fysiska påverkan 

(Havs- och vattenmyndigheten, 2015). Med avstamp i strategin arbetar Havs- och 

vattenmyndigheten och Jordbruksverket vidare med att ta fram vägledning för förklarande av 

kraftigt modifierade vatten i jordbrukslandskapet. De nämnda myndigheterna har publicerat 

en rapport om ekologiskt funktionella kantzoner och vad som kan anses vara betydande 

påverkan på jordbruksverksamhet (Jordbruksverket, 2019a).  

Vattenmyndigheterna avvaktar med att förklara vattenförekomster som kraftigt modifierade 

och eventuella beslut om mindre stränga krav inom jordbruket tills vägledningen är klar. En 

särskild tidsplan för att ta fram förslag till beslut har anpassats till de vägledande 

myndigheternas arbete med frågan. Till dess att vägledning finns kvarstår de berörda 

vattenförekomsterna som naturliga ytvatten med tidsfrist att uppnå god ekologisk status till 

2027.  
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Påverkan av näringsämnen  
Trots genomförda åtgärder för att minska läckaget av näringsämnen från jordbruksmark finns 

övergödningsproblem kvar för Sveriges sjöar, vattendrag och kustvatten. 

Vattenmyndigheterna har utgått ifrån att ytterligare åtgärder inom jordbruket kan finansieras 

via befintliga stödsystem och styras till vattenförekomster i behov av åtgärder. Alla 

åtgärderna bedöms inte vara möjligt att genomföra fullt ut till 2027 utan de behöver delas upp 

i två perioder utifrån kostnadseffektivitet. Den första delen ska genomföras under perioden 

2021–2027 och del två 2027–2033. Tidsplanen för åtgärdsgenomförandet före och efter 2027 

framgår i VISS och förklaras ytterligare i kapitel 8 Sammanfattning av åtgärdsprogrammet.  

Tidsfrist till 2027 gäller för samtliga vattenförekomster med kvarstående åtgärdsbehov, med 

skälet att det inte är tekniskt möjligt att åtgärda tidigare. Vidare kommer det ta tid för effekten 

av åtgärder att få genomslag i statusklassificeringen. Därför gäller även tidsfrist till 2033 för 

naturlig återhämtning i vattenförekomsterna. Beroende på vilken prioritet som 

åtgärdsgenomförandet har i uppströmsliggande vattenförekomster kan denna tidsfrist behöva 

förlängas till 2039.  

För de vattenförekomster som ännu inte uppnår god status trots att alla rimliga åtgärder har 

genomförts innan 2021 gäller tidsfrist till 2027 för naturlig återhämtning. Det innebär en 

förväntan att vattenförekomsten kommer att återhämta sig till god status utan ytterligare 

åtgärder.   

Påverkan av bekämpningsmedel 
Det är sällsynt att påträffa växtskyddsmedel över riktvärdet i ytvattenförekomster. För 

grundvattenförekomster är överskridande av riktvärdet eller överskridande av 

utgångspunkten för att vända trend vanligare än i ytvattenförekomster. Det rör sig ofta om 

förbjudna ämnen eller nedbrytningsprodukter av förbjudna ämnen som finns kvar i marken 

och förorenar grundvattnet. Hanteringen av undantag och vilka åtgärder som kan föreslås vid 

påverkan från bekämpningsmedel skiljer sig åt beroende på om själva ämnet är tillåtet eller 

förbjudet i Sverige.  

Tidsfrister vid påverkan av bekämpningsmedel: 

• Om ett förbjudet ämne som inte längre är i bruk, eller nedbrytningsprodukt av sådant 

ämne, överskrider riktvärdet i en ytvattenförekomst gäller förlängd tidsfrist till 2027 för 

naturlig återhämtning.    

• Om ett tillåtet ämne överskrider riktvärdet i en yt- eller grundvattenförekomst, och om 

åtgärden integrerat växtskydd bedöms tillräckligt för att nå god status till 2027, gäller 

förlängd tidsfrist till 2027 för naturlig återhämtning.    

• Om ett tillåtet ämne överskrider riktvärdet i en yt- eller grundvattenförekomst, och om 

åtgärden förstärkt hänsyn vid användning av växtskyddsmedel föreslagits som möjlig åtgärd 

gäller förlängd tidsfrist till 2027 med skälet att det inte är tekniskt möjligt att uppnå god 

status tidigare.  

• Om status bedömts till sämre än god, men med låg tillförlitlighet, gäller förlängd 

tidsfrist till 2027 och övervakning.  

Mindre strängt krav kan i vissa fall vara tillämpligt avseende ett tillåtet växtskyddsmedel om 

det annars skulle innebära att växtskyddsmedlet inte kan användas. Detta kan dock inte bli 

aktuellt förrän möjligheterna att nå god status genom åtgärden integrerat växtskydd har 

prövats. 
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Läs mer om normsättning vid påverkan av jordbruk 

Antal vattenförekomster med undantag på grund av jordbruk redovisas i avsnitt 7.1, Tabell 42 

- Tabell 45. Mer information om normsättning för vattenförekomster som är påverkade av 

jordbruk finns i vattenmyndigheternas metodrapporter (Vattenmyndigheterna, 2020r; 2020q). 

Avloppsvattenhantering  
Avloppsreningsverk, avloppsledningsnät och enskilda avlopp påverkar vattenmiljön på flera 

sätt, bland annat genom utsläpp av näringsämnen prioriterade eller särskilda förorenande 

ämnen.  

För vattenförekomster med sänkt status för näringsämnen på grund av utsläpp från 

avloppshantering gäller tidsfrist till 2027 för genomförande av åtgärder. Om åtgärder är 

vidtagna gäller tidsfrist till 2027 eller senare för naturlig återhämtning.  

Kommunala avloppsreningsverk fyller ett både miljömässigt och samhällsviktigt behov som 

inte utan orimliga kostnader kan tillgodoses på ett sätt som är bättre för miljön. Detta också 

mot bakgrund av att det för miljön i stort är sämre med många enskilda avlopp i stället för ett 

större kommunalt reningsverk. I de fall där ett avloppsreningsverk medför en betydande 

påverkan på en vattenförekomsts status har vattenmyndigheten övervägt om det finns skäl att 

besluta om ett mindre strängt krav. Ett sänkt kvalitetskrav kopplat till påverkan från ett 

avloppsreningsverk förutsätter kunskap om vilka åtgärder verksamheten vidtagit och 

bedömning av vad som kan anses utgöra bästa möjliga teknik.  

I vissa fall kan det vara svårt eller omöjligt att nå kvalitetskraven trots bästa möjliga teknik. 

Ett exempel är om vattenförekomsten finns uppströms i avrinningsområdet och 

avloppsreningsverkets belastning är stor jämfört med den naturliga bakgrundsbelastningen. 

För kustvatten är det däremot i nuläget inte aktuellt att tillämpa mindre strängt krav för 

näringsämnen med tanke på den komplexa påverkan från många olika källor i kustmiljön 

inklusive påverkan från utsjön. Om ett avloppsreningsverk uppfyller bästa möjliga teknik 

läggs inga ytterligare åtgärdskrav inom vattenförvaltningen, men ett mindre strängt krav kan 

bli aktuellt först när andra påverkanskällor är åtgärdade. Först då kan den halt som är möjlig 

att uppnå med bästa möjliga teknik fastställas. 

Läs mer om normsättning vid påverkan av avloppsreningsanläggningar 

Antal vattenförekomster med undantag på grund av avloppreningsanläggningar redovisas i 

avsnitt 7.1, Tabell 42 - Tabell 45. Mer information om bästa möjliga teknik för avloppsrening 

och hur vattenmyndigheten har hanterat normsättning för vattenförekomster som är 

påverkade av avloppshantering finns i vattenmyndigheternas metodrapporter 

(Vattenmyndigheterna, 2020η; 2020z). 

Vattenförsörjning  
Vattenförsörjning fyller flera samhällsviktiga funktioner där dricksvattenförsörjning ingår 

men vattenförsörjning kan påverka vattnets kvalitet och kvantitet negativt, till följd av de 

vattenuttag som sker. Vattenuttag kan orsaka grundvattennivåförändringar som påverkar 

både den kemiska och kvantitativa grundvattenstatusen. Vattenuttag kan även innebära sänkt 

ekologisk status för sjöar och vattendrag genom en bestående fysisk påverkan på 

vattenflöden, morfologiska förhållanden och kontinuitet. 

Genom befolkningsökning och klimatförändringar ökar trycket på vattenresurser för 

dricksvattenförsörjningen och annan vattenanvändning. Vattenresurserna behöver skyddas 
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för att säkra en långsiktig vattenförsörjning. Havs-och vattenmyndigheten har utpekat 28 

områden i Sverige som är av riksintresse för vattenförsörjning. Vattenförsörjning som 

riksintresse beskrivs närmare i vattenmyndigheternas metodbeskrivning för säkerställd 

vattenförsörjning (Vattenmyndigheterna, 2020ι). Genom att vattenförsörjning utgör en 

samhällsviktig verksamhet kan det i vissa fall finnas skäl att tillämpa mindre stränga 

kvalitetskrav.  

Tidsfrister 

Tidsfrist innebär i de flesta fall att vattenuttaget ska anpassas till de hydrologiska 

förhållandena så att god ekologisk status kan nås till 2027. Skäl för tidsfrist är i huvudsak att 

det inte är tekniskt möjligt att åtgärda tidigare, men det kan också vara för att det råder 

kunskapsbrist med låg tillförlitlighet i statusklassificering, påverkansanalys och 

riskbedömning, vilket innebär att mer utredning krävs.  

Mindre stränga krav  
Vid fysisk påverkan på ytvattenkvalitet gäller sänkt kvalitetskrav i de fall påverkan beror på 

offentlig vattenförsörjning och följande villkor är uppfyllda: 

• vattnets ekologiska status är sämre än god och det beror i huvudsak på den offentliga 

vattenförsörjningen 

• statusklassificering av de aktuella hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna har god 

tillförlitlighet 

• god status kan inte nås för aktuell hydromorfologisk kvalitetsfaktor utan betydande 

skada på den offentliga vattenförsörjningen 

• skydd enligt andra direktiv står inte i konflikt med ett mindre strängt krav. 

Vattenmyndigheten har bedömt att det inte är aktuellt att tillämpa mindre strängt krav för 

grundvattenförekomster som påverkas av vattenuttag. Orsaken till det är att balans mellan 

tillförsel och uttag är en grundförutsättning för att kunna använda grundvattenresursen på 

lång sikt. För grundvattenförekomster med sänkt kvantitativ status, eller med risk för 

försämrad kvantitativ status, krävs det istället åtgärder för att uppnå eller behålla god status. 

Läs mer om normsättning vid påverkan av vattenförsörjning 
Antal grundvattenförekomster med undantag för kvantitativ status redovisas i Tabell 36 i 

avsnitt 7.1 och antal sjöar och vattendrag med undantag på grund av vattenuttag i Tabell 42, 

Tabell 43 och Tabell 44. Mer information om normsättning för vattenförekomster som är 

påverkade av vattenuttag finns i vattenmyndigheternas metodrapport (Vattenmyndigheterna, 

2020ι). 

Industrier, förorenade områden och annan kemisk påverkan  
Yt- och grundvatten påverkas av miljögifter och annan kemisk påverkan från olika typer av 

verksamheter. Påverkanstypen är i regel känd när det är ett pågående utsläpp från en 

punktkälla, men miljögifter kan också ha ett okänt ursprung och finnas kvar i vattenmiljön 

långt efter att utsläppskällan har upphört.  

Normsättning för vattenförekomster med olika typer av kemisk påverkan har hanterats enligt 

manualer som är uppdelade utifrån typ av påverkan enligt följande 
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Punktkällor 

• lakvatten från gruvdrift 

• förorenade områden 

• IED-industri/inte IED-industri 

• deponier 

Övrigt miljöskydd 

• atmosfärisk deposition – kvicksilver och PBDE 

• punktkällor – andra signifikanta punktkällor 

• okänd signifikant påverkan 

• historisk påverkan 

Sura sulfatjordar 

• förändring av morfologiskt tillstånd som orsakar kemisk påverkan – på grund av 

jordbruket 

• förändring av morfologiskt tillstånd som orsakar kemisk påverkan – på grund av annat 

Tidsfrister  
För vattenförekomster med sämre än god status kopplat till någon av de påverkanstyper som 

är listade ovan gäller tidsfrister under följande förutsättningar: 

• tidsfrist till 2027 med skälet inte tekniskt möjligt att uppnå god status före 2027 i de fall 

det finns åtgärder som ska genomföras 

• tidsfrist till 2027 med skälet inte tekniskt möjligt att uppnå god status före 2027 i de fall 

det saknas kunskap om påverkan, tillförlitligheten i statusklassificeringen är låg och 

vattenförekomsten bör omfattas av övervakning  

• tidsfrist till 2027 med skälet naturlig återhämtning om åtgärder är vidtagna eller 

påverkanstrycket har upphört och naturlig återhämtning återstår 

• tidsfrist senare än 2027 med skälet naturlig återhämtning om åtgärder är vidtagna eller 

påverkanstrycket har upphört och naturlig återhämtning återstår och tidsfristens längd 

har beräknats genom prognos eller modellering. 

När det gäller förorenade områden som förorenats innan miljöskyddslagen fanns (1969) 

behöver saneringen finansieras av statliga bidrag. Det stora antalet förorenade områden i 

Sverige innebär att tidsperspektivet för sanering är mångårigt. En årlig plan för tilldelning av 

bidrag till efterbehandling görs av Naturvårdsverket, men det saknas en långsiktig tidsplan 

för efterbehandlingsobjekten. En stor andel av de vattenförekomster som påverkas av 

förorenade områden kommer i praktiken inte hinna saneras så att god kemisk/ekologisk 

status eller potential uppnås till 2027. Tillsvidare gäller dock tidsfrister till 2027 för alla 

vattenförekomster där föroreningen är tänkt att saneras.  

Mindre stränga krav  
För vattenförekomster med sämre än god status kopplat till någon av de påverkanstyper som 

är listade ovan gäller mindre strängt krav i de fall där alla relevanta åtgärder är genomförda 

och det är tekniskt omöjligt att uppnå god status. Det mindre stränga kravet sätts till den halt 
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som ska uppnås och den tidpunkt (årtal) som kravet ska vara uppfyllt. Om det mindre 

stränga kravet redan är uppnått gäller kravet utan årtal. För industrier och anläggningar som 

uppfyller bästa möjliga teknik läggs inga ytterligare åtgärdskrav inom vattenförvaltningen. 

Mindre strängt krav kopplad till exempelvis en industri kan dock bli aktuellt först när andra 

påverkanskällor är åtgärdade, så att den halt som är möjlig att uppnå kan fastställas.  

Läs mer i avsnitt 7.3 om de generella kriterier som ska vara uppfyllda för att besluta om 

mindre strängt krav.  

Kvicksilver och PBDE  

Utsläpp av kvicksilver och PBDE (Polybromerade difenyletrar) har under lång tid skett i både 

Sverige och utomlands vilket lett till långväga luftburen diffus spridning och storskalig 

atmosfärisk deposition. Gränsvärdet för kvicksilver och PBDE överskrids i stort sett i alla 

Sveriges undersökta sjöar, vattendrag och kustvatten. För kvicksilver och PBDE gäller då 

mindre strängt krav med skälet att det är omöjligt att åtgärda till god status. Den nationella 

normsättningen av kvicksilver och PBDE förklaras mer i metodbeskrivningen för övrigt 

miljöskydd (Vattenmyndigheterna, 2020κ). 

Naturgivna bakgrundsvärden i grundvatten 

I grundvatten kan det förekomma höga bakgrundsvärden av ämnen eller joner eller deras 

indikatorer på grund av naturgivna förutsättningar. Vattenmyndigheterna har tagit hänsyn 

till dessa bakgrundsvärden vid fastställandet av riktvärden för grundvatten. Länsstyrelsernas 

beredningssekretariat har bedömt behovet av lokalt anpassade riktvärden i samband med 

statusklassificeringen. Höga naturliga bakgrundshalter i grundvatten ska inte hanteras genom 

beslut om undantag från att nå god status. 

Naturliga bakgrundshalter i ytvatten 
För ytvatten ska hänsyn tas till bakgrundshalter för arsenik, uran och zink i vatten och för 

koppar i sediment. Hänsyn kan tas till bly, nickel och kadmium i vatten samt för kadmium och 

bly i sediment. Höga naturliga bakgrundhalter av dessa ämnen ska inte hanteras genom 

beslut om undantag från att nå god status. För koppar, krom, ammoniumkväve och 

nitratkväve ska hänsyn däremot inte tas till höga bakgrundhalter i samband med 

statusklassificering enligt föreskrift (HVMFS 2019:25). För dessa ämnen kan undantag i form 

av tidsfrister eller mindre stränga krav tillämpas vid normsättningen. Detta förutsätter att 

kriterierna för undantag uppfylls i enlighet med bestämmelserna i 

vattenförvaltningsförordningen (2004:660) 4 kap, 9–10 §. För ytterligare information om 

undantag se avsnitt 7.3. 

Läs mer om normsättning vid kemisk påverkan 
Antal vattenförekomster med undantag på grund av industriell påverkan, förorenade 

områden och atmosfärisk deposition redovisas i avsnitt 7.1. Mer information om hur 

vattenmyndigheten har hanterat normsättning för vattenförekomster som är påverkade av 

miljögifter och annan kemisk påverkan finns i vattenmyndigheternas metodrapporter 

(Vattenmyndigheterna, 2020p; 2020β; 2020γ; 2020δ ); (2020θ; 2020κ; 2020ε). 

Samhällsbyggnad och transporter påverkar 

Den bebyggda miljön och samhällets transportinfrastruktur orsakar en omfattande påverkan 

på vattenmiljön. Miljögifter och näringsämnen kan skada såväl ytvatten som grundvatten 

genom diffus spridning vid avrinning från ytor i tätorter och trafikanläggningar. Sjöfart och 
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båtliv kan sprida föroreningar i vatten. Den bebyggda miljön som tätortsbebyggelse, 

transportinfrastruktur, industrianläggningar, översvämningsskydd och anläggningar för 

turism och rekreation kan dessutom i sig innebära en bestående fysisk påverkan på 

morfologiska förhållanden och vattenflöden, vilket sänker den ekologiska statusen.     

Tidsfrister – god status 2027 

Tidsfrist innebär i de flesta fall att påverkan ska åtgärdas och god status ska nås till 2027. 

Vattenmyndigheten har generellt bedömt att diffus påverkan i form av miljögifter och 

övergödning, som sprids från bebyggda områden, transporter och infrastruktur, kan åtgärdas 

utan betydande skada på den verksamhet som orsakar påverkan (det vill säga den bebyggda 

miljön). Tidsfrister gäller även i de flesta fall när det är fysisk påverkan som har sänkt 

vattenförekomstens status till sämre än god. Skäl för tidsfrist är i huvudsak att 

vattenkvaliteten ska åtgärdas och det har inte varit tekniskt möjligt att åtgärda tidigare, men 

det kan också vara för att det råder kunskapsbrist med osäkerhet i statusklassificering, 

påverkansanalys och riskbedömning. Då krävs först ett mer tillförlitligt underlag för att 

avgöra vilka åtgärder som krävs för att klara kvalitetskraven.  

Mindre stränga krav  
Vid fysisk påverkan på vattenkvaliteten är sänkta kvalitetskrav aktuella i de fall påverkan 

beror på tätortsbebyggelse7 eller hamnanläggningar för sjöfart under förutsättning att följande 

villkor är uppfyllda: 

• vattnets ekologiska status är sämre än god och det beror i huvudsak på 

tätortsbebyggelsen och/eller hamnen 

• statusklassificeringen av de aktuella hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna har god 

tillförlitlighet 

• god status kan inte nås för aktuell hydromorfologisk kvalitetsfaktor utan betydande 

skada på bebyggelsen respektive hamnen 

• skydd enligt andra direktiv inte står i konflikt med ett mindre strängt krav. 

Befintlig bebyggelse som tillkommit i laga ordning enligt detaljplan och bygglov har ett starkt 

skydd genom äganderätten. Det kan motivera ett mindre strängt kvalitetskrav än god status i 

de fall god status i vattenförekomsten inte kan uppnås med bibehållen bebyggelse.  

Hamnar för sjöfart är en del av samhällets transportinfrastruktur och därmed en 

samhällsnytta som kan vara skäl för ett mindre strängt kvalitetskrav än god status. En hamns 

funktion kan i de flesta fall inte tillgodoses på något annat sätt som är väsentligt bättre för 

miljön. Det motiverar ett mindre strängt kvalitetskrav om god status i vattenförekomsten inte 

kan uppnås med bibehållen funktion för hamnanläggningen.  

Läs mer om normsättning vid påverkan av bebyggelse och 

transportinfrastruktur 
Antal vattenförekomster med undantag på grund av samhällsbyggnad och 

transportinfrastruktur redovisas i avsnitt 7.1, Tabell 42 - Tabell 44. Mer information om 

 
7 Tätortsbebyggelse definieras här som detaljplanelagt område i tätort. Utgångspunkten är 

bebyggelse som tillkommit i laga ordning enligt fastställd detaljplan. I VISS ingår denna typ 

av påverkan i begreppet urban markanvändning. 
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normsättning för vattenförekomster som är påverkade av tätortsbebyggelse och olika typer av 

transportslag finns i vattenmyndigheternas metodrapporter (Vattenmyndigheterna, 2020ζ; 

2020y; 2020x). 

Vattenkraft – samråd i mars 

Vattenmyndigheterna kommer att hålla ett extra samråd om miljökvalitetsnormer för 

vattenförekomster som är påverkade av vattenkraft. Samrådet sker under perioden från 

1 mars till 30 april 2021. Då kommer vi här att beskriva hur vi fastställer miljökvalitetsnormer 

för vattenkraftspåverkade vatten och vilka principer vi tillämpar för tidsfrister och mindre 

stränga krav. 

7.5 Avsteg från försämringsförbudet 
Artikel 4.7 i vattendirektivet, om undantag för ny verksamhet eller åtgärd, har införts i svensk 

rätt genom 5 kap. 4 § miljöbalken samt 4 kap. 11 och 12 §§ vattenförvaltningsförordningen 

(2004:660). I 5 kap. 4 § miljöbalken anges att en myndighet eller en kommun inte får tillåta att 

en verksamhet eller en åtgärd påbörjas eller ändras om detta innebär att vattenmiljön 

försämras på ett otillåtet sätt eller om det äventyrar möjligheten att uppnå den status eller 

potential som vattnet ska ha enligt en miljökvalitetsnorm. I 4 kap. 11 § punkt 1 i 

vattenförvaltningsförordningen (2004:660) anges att en myndighet eller kommun under vissa 

förutsättningar ändå får tillåta en verksamhet eller åtgärd, trots att det kan leda till en 

försämring av status eller om uppnåendet av den beslutade normen äventyras. Ett sådant 

tillåtande får ske om verksamheten eller åtgärden påverkar en ytvattenförekomsts fysiska 

karaktär eller nivån på en grundvattenförekomst. En prövningsmyndighet eller en kommun 

får också, enligt 4 kap. 11 § punkt 2 i vattenförvaltningsförordningen (2004:660), tillåta en 

verksamhet eller åtgärd som medför en risk att statusen i en ytvattenförekomst försämras från 

hög till god, om verksamheten eller åtgärden är en hållbar mänsklig utvecklingsverksamhet.  

För att den nya verksamheten eller åtgärden ska kunna tillåtas krävs också att de krav som 

anges i 4 kap. 12 §§ vattenförvaltningsförordningen (2004:660) är uppfyllda. Det innebär att  

1 verksamheten eller åtgärden 

a behöver vidtas för att tillgodose ett allmänintresse av större vikt, eller 

b innebär att dess fördelar för människors hälsa och säkerhet eller för hållbar 

utveckling uppväger nackdelarna med en sådan ändring eller försämring som 

avses i 11 §, 

2 det av tekniska skäl eller på grund av orimliga kostnader inte är möjligt att uppfylla 

syftet med verksamheten eller åtgärden på något annat sätt som är väsentligt bättre för 

miljön, och 

3 alla genomförbara åtgärder vidtas för att mildra de negativa konsekvenserna för 

vattenförekomstens status. 

Samtliga dessa tre punkter måste vara uppfyllda för att prövningsmyndigheten eller 

kommunen ska kunna tillåta verksamheten eller åtgärden. 

Om en prövningsmyndighet eller en kommun har fattat ett sådant beslut att tillåta en 

verksamhet eller åtgärd med stöd av 4 kap. 11 och 12 §§ vattenförvaltningsförordningen 

(2004:660) ska prövningsmyndigheten snarast informera berörd vattenmyndighet om beslutet. 

Ett sådant tillåtande av prövningsmyndigheten eller kommunen innebär inte per automatik 
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att miljökvalitetsnormen ändras för vattenförekomsten. Vattenmyndigheten kommer att ta 

ställning till om det finns skäl att ändra miljökvalitetsnormen när den tillståndsgivna 

verksamheten påbörjats eller åtgärden genomförts. Beslut om eventuellt undantag tas när 

vattenmyndigheten kan konstatera att det har skett en faktisk försämring av 

vattenförekomstens kvalitet eller att god status/potential inte kan uppnås på grund av 

verksamheten. Vattenmyndigheten kommer alltså först i ett senare skede ta ställning till om 

det finns skäl att fastställa en annan miljökvalitetsnorm för vattenförekomsten, exempelvis ett 

förklarande som kraftigt modifierad vattenförekomst eller beslut om ett mindre strängt krav. 

Innan vattenmyndigheten har ändrat miljökvalitetsnormen gäller den nu beslutade normen.  

I avsnitt 7.1 listas de lagakraftvunna domar och beslut som har tillåtit avsteg från 

försämringsförbudet med stöd av 4 kap. 11 vattenförvaltningsförordningen inom 

Västerhavets vattendistrikt. 
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8 Sammanfattning av åtgärdsprogrammet  
Vattenmyndigheten för Västerhavet fastställer ett åtgärdsprogram för vattendistriktet. Det 

innehåller 60 administrativa åtgärder som myndigheter och kommuner ska genomföra. 

Åtgärdsprogrammet behövs för att tillräckligt många fysiska åtgärder i vattenmiljön ska bli 

verklighet, så att miljökvalitetsnormerna kan följas i samtliga vattenförekomster. 

Åtgärdsprogrammet visar: 

• Vilka administrativa åtgärder som ska vidtas, av vem (en eller flera myndigheter eller 

alla kommuner) och när de (senast) ska vara genomförda.  

• En sammanfattning av de samhällsekonomiska konsekvenserna av administrativa och 

fysiska åtgärder. 

• Vilken finansiering som finns idag till myndigheter och kommuner för att genomföra 

administrativa åtgärder och hur finansieringen är fördelad. 

Det här kapitlet sammanfattar åtgärdsprogrammet och innehåller en sammanställning av de 

60 åtgärderna, se Fel! Hittar inte referenskälla. - Fel! Hittar inte referenskälla.. För mer 

detaljerade beskrivningar av samtliga åtgärder riktade till myndigheter och kommuner, och 

den ekonomiska konsekvensanalysen hänvisar vi till Åtgärdsprogram 2021–2027. I bilaga 1 till 

åtgärdsprogrammet finns en redovisning av hur åtgärdsprogrammet lever upp till krav på 

vad ett åtgärdsprogram ska innehålla enligt ramdirektivet vatten. 

Förvaltningsplanens bilaga 4 redovisar hur åtgärdsprogrammet uppfyller kraven enligt 

vattenförvaltningsförordningen (2004:660).  

8.1 Många åtgärder kvar efter revidering 
Vattenmyndigheten reviderar åtgärdsprogrammet vart sjätte år, i samverkan med berörda 

myndigheter och kommuner. Arbetet med att kartlägga och analysera Sveriges vatten lägger 

grunden för vilka åtgärder som föreslås. Det visar vilka vatten som är så påverkade av 

mänskliga verksamheter att de behöver åtgärdas. Därefter identifierar vi vilka fysiska 

åtgärder som är viktiga att genomföra i miljön och vilka administrativa åtgärder som kan leda 

fram till att dessa genomförs.  

Åtgärdsprogrammet är juridiskt bindande enligt miljöbalken (se kap. 7). Varje myndighet och 

kommun ansvarar därmed för att genomföra sina åtgärder enligt programmet. Det kan 

handla om att ta fram vägledning, prioritera resurser till de platser där vattenåtgärder ger 

störst effekt, eller att genom tillsyn ställa krav på en verksamhet som har ett utsläpp av ett 

miljöfarligt ämne till vatten. 

Många av de administrativa åtgärderna kvarstår från förra åtgärdsprogrammet. Totalt är 55 

åtgärder kvar från Åtgärdsprogram 2016–2021 och Åtgärdsprogram 2018–2021 om nya 

prioriterade ämnen i ytvatten och PFAS i grundvatten.  

Det finns flera skäl till att åtgärderna är kvar från en sexårsperiod till nästa. Vissa 

miljöproblem kan inte åtgärdas en gång för alla utan kräver löpande insatser, till exempel 

kalkning för att återställa försurade vatten. Andra åtgärder är av karaktären engångsåtgärder, 

men omfattar så många platser eller anläggningar att åtgärderna av olika anledningar tar 

längre tid att genomföra. Hit hör till exempel åtgärder som rör sanering av förorenade 

områden och miljöanpassning av vattenkraftverk. Teknikutveckling kan göra att gränserna 

flyttas för vilka skyddsåtgärder som kan åläggas verksamhetsutövare. Att kartläggningen av 
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miljöproblemen utvecklas efter hand kan också vara en anledning till att åtgärder behöver 

finnas kvar även i det reviderade åtgärdsprogrammet. Ibland till exempel för att hantera nya 

miljöfarliga ämnen som inte kartlagts tidigare.  

8.2 Huvuddragen i åtgärdsprogrammet 

Åtgärder till centrala myndigheter ger förutsättningar för ett 

effektivt arbete 
För centrala myndigheter handlar åtgärdsprogrammet ofta om hur lagstiftning praktiskt ska 

tillämpas. Det kan handla om att förstärka regleringar genom nya eller reviderade föreskrifter 

eller om att utveckla vägledning för prövning och tillsyn. Detta för att skapa förutsättningar 

för länsstyrelsernas och kommunernas åtgärdsarbete. De har kontakt med 

verksamhetsutövare och andra aktörer som huvudsakligen ska genomföra de fysiska 

åtgärderna i vattenmiljön. Genom bland annat tillsyn och prövning kan länsstyrelser och 

kommuner se till att åtgärdsprogrammet når ända fram och får effekt i vattnet så att 

miljökvalitetsnormerna följs. 

Centrala myndigheter som har vägledningsansvar behöver därför löpande utveckla sin 

vägledning utifrån miljökvalitetsnormerna för vatten. Vägledningsbehoven omfattar 

verksamheter som påverkar vatten på olika sätt som till exempel: 

• industrier och avloppsreningsverk med utsläpp till grund- och ytvatten, 

• jordbruksmark, förorenade områden och annat som påverkar grund- och ytvatten 

genom diffusa utsläpp av näringsämnen eller miljögifter,  

• hamnar, vattenkraft och andra verksamheter som påverkar vattenförekomsternas flöde 

och form.  

Ett område som särskilt behöver utvecklas är vägledningen kring tillsyn av särskilda 

förorenande och prioriterade ämnen. Här behöver stöd utvecklas för ämnen där åtgärder 

behöver genomföras före 2027. Det behövs även ett långsiktigt arbete med kunskapshöjande 

åtgärder när det gäller verksamheternas påverkan på vatten, som en grund för bedömningar 

om skyddsåtgärder behövs eller inte. 

Låt miljökvalitetsnormer styra hur bidrag fördelas 
Centrala myndigheter som fördelar statliga bidrag och stöd från EU-fonder för vattenåtgärder 

anger en riktning för länsstyrelserna genom de kriterier som de använder för att bedöma vilka 

åtgärdsprojekt som ska få stöd. Det gäller bland annat anslagen till kalkning, sanering av 

förorenade områden, LOVA-medel för övergödningsåtgärder i 1:11-anslaget och åtgärder på 

jordbruksmark finansierade genom ersättningar inom den gemensamma jordbrukspolitiken. I 

riktlinjer för fördelning av medel behöver miljökvalitetsnormerna för vatten vara en av 

utgångspunkterna.  

Rådgivning och spridning av kunskap  
Andra typer av åtgärder handlar om att sprida kunskap. Kunskap lägger grunden för 

åtgärder som verksamhetsutövare och enskilda genomför på eget initiativ. Till exempel är 

rådgivning och kompetensutveckling en bas för jordbruksföretag som vill genomföra åtgärder 

för att förbättra gödselanvändning och minska läckage. Det kan också handla om att förbättra 
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miljöinformation för läkemedel som i användnings- eller avfallshanteringsskedet kan leda till 

utsläpp till vatten.  

Långsiktig finansiering är helt avgörande  
På flera områden går det inte alls – eller bara delvis – att lägga ansvaret och kostnaderna för 

skyddsåtgärder på en enskild verksamhetsutövare. För flera typer av mänsklig påverkan som 

vattenförvaltningsarbetet handlar om är utgångspunkten därför att statlig finansiering helt 

eller delvis behöver täcka åtgärdskostnaderna och på vissa områden även öka. För ett effektivt 

åtgärdsarbete är det också väsentligt att det skapas förutsättningar för en långsiktig planering 

med kända villkor. 

När det gäller till exempel åtgärder mot försurning finns det sedan lång tid tillbaka ett 

utbyggt kalkningsprogram som säkerställer att kalkningen kan genomföras långsiktigt. För 

stöd till projekt som ska sanera förorenande områden finns på samma sätt ett långsiktigt 

åtagande från statens sida. På vattenkraftsområdet är lösningen att åtgärder ska genomföras 

genom en nationell prövningsplan och en branschfinansierad fond som fördelar kostnaderna 

på branschen i stort. På så sätt kan de verksamheter som är anslutna till prövningsplanen på 

sikt leva upp till moderna miljökrav. 

För åtgärder inom jordbruket har ersättningarna genom den gemensamma jordbrukspolitiken 

och LOVA-medel har varit en utgångspunkt för vattenmyndigheterna när vi arbetat fram 

åtgärdsprogrammets jordbruksåtgärder. Vattenmyndigheterna har gjort en prioritering av 

åtgärderna som utgår ifrån att finansieringen används effektivt, det vill säga att resurserna 

kommer till användning där de gör mest nytta för att nå miljökvalitetsnormerna för vatten. 

För åtgärder inom jordbruket finns inte samma långsiktiga plan för finansiering. Centrala 

myndigheter behöver därför fortsatt verka för att olika stöd- och ersättningssystem består och 

vid behov även ökar.  

Samverkan för ett effektivt arbete 
Länsstyrelserna har ett brett åtgärdsansvar som omfattar tillsyn för miljöfarlig verksamhet, 

förorenade områden och vattenverksamhet, utbetalning av stöd från stat och EU-fonder, 

rådgivningsverksamhet, dricksvattenskydd och vägledning till kommunerna i planfrågor. 

Länsstyrelserna kan arbeta med avrinningsområdesperspektiv inom sitt eget län men kan 

också samverka regionalt med andra länsstyrelser och kommuner om vattenåtgärder inom ett 

avrinningsområde.  

Åtgärdsprogrammet innehåller därför en åtgärd till länsstyrelserna att upprätta åtgärdsplaner 

för avrinningsområden inom sina respektive län. Åtgärden ska samla och koordinera de 

många åtgärder som länsstyrelserna gör, men ska även innebära samordning med åtgärder 

som genomförs av kommuner, Trafikverket och Försvarsinspektören för hälsa och miljö. Detta 

är till exempel viktigt för åtgärder som ska öka fiskens möjligheter att simma upp längs 

vattendrag till sina lekområden. Det hjälper inte att vandringshinder inom ett visst län 

försvinner om det fortfarande finns hinder kvar nedströms. Tillsyn över verksamheter i ett 

avrinningsområde som belastar vattnet med vissa ämnen är ett annat exempel där 

myndigheterna behöver samarbeta över läns- och kommungränser.  

För att tydliggöra länsstyrelsernas roll gentemot kommunerna finns i åtgärdsprogrammet 

också en åtgärd om tillsynsvägledning till kommunerna. Länsstyrelserna ska bland annat 

stödja kommunerna i fråga om var inom ett avrinningsområde det är prioriterat att 

genomföra tillsyn. Åtgärden stödjer också kommuner som behöver samverka med andra 

kommuner för att effektivisera sin tillsyn.  
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Tillsyn ger rätt åtgärd på rätt plats 
Länsstyrelserna och kommunerna genomför tillsyn enligt (miljöbalk (1998:808) (MB)) på 

industrier, avloppsreningsverk och annan miljöfarlig verksamhet (MB 9 kap.), förorenade 

områden (MB 10 kap.) samt hamnar, vattenkraft och annan vattenverksamhet (MB 11 kap).  

Ur ett vattenförvaltningsperspektiv är miljökvalitetsnormerna grunden för att prioritera 

vilken tillsyn som ska göras var. Tillsyn på myndighetens eget initiativ kan då säkerställa att 

rätt fysisk åtgärd genomförs där den behövs. I åtgärdsprogrammet har kommunerna därför 

en åtgärd som innebär att prioritera tillsyn av miljöfarlig verksamhet och förorenade 

områden. På samma sätt har länsstyrelserna en åtgärd som även omfattar vattenverksamhet. 

Tillsynen kan med fördel inriktas på att utveckla verksamhetsutövarens egenkontroll. På så 

sätt blir det tydligare både för verksamhetsutövaren och tillsynsmyndigheten hur olika 

verksamheter påverkar vattenförekomsterna. Detta underlättar sedan valet av förebyggande 

och vattenförbättrande åtgärder i verksamheten. Det ger också ett bättre underlag för att 

bedöma om det finns behov av att förelägga en anmälningspliktig verksamhet om åtgärder 

eller om en tillståndspliktig verksamhet behöver få sina villkor omprövade. 

Tillsyn sker inte bara utifrån befintlig lagstiftning utan ofta behövs också vägledning från 

centrala myndigheter. Åtgärderna till centrala myndigheter om tydligare eller strängare 

regler, vägledning och tillsynsvägledning ska säkerställa att det finns stöd för länsstyrelsernas 

och kommunernas tillsynsarbete. 

Fortsatta och nya åtgärder för kommunerna 
Kommunernas åtgärder spänner över ett brett spektrum. Det handlar om kommunal 

planering, dricksvattenskydd, tillsyn av miljöfarliga verksamheter och förorenade områden, 

alltså verksamheter i kommunernas egenskap av myndighet. Kommuner är dessutom 

verksamhetsutövare – antingen i sig själva eller genom kommunala bolag. På det sättet är de 

också viktiga aktörer för att genomföra fysiska åtgärder i vattenmiljön, men det är alltså inte i 

denna roll som kommunerna har åtgärder i åtgärdsprogrammet. 

Nytt i Åtgärdsprogram 2021–2027 är en åtgärd som samlar kommunal planering med bäring 

på vatten. Kommunernas åtgärd 1 om vattenplanering syftar till att tydliggöra kommunernas 

planeringsförutsättningar i samtliga vattenmiljöer för att säkerställa att 

miljökvalitetsnormerna kan följas.  

Alla kommuner behöver prioritera och genomföra sin vattenrelaterade tillsyn utifrån en 

samlad bild av vilka vattenförekomster som behöver åtgärdas. Arbetet behöver utgå ifrån 

miljökvalitetsnormerna för vatten. Många olika verksamheter kan påverka en 

vattenförekomst så att god status inte kan uppnås. Åtgärderna kan därför behöva genomföras 

samordnat inom flera verksamheter.  

 

8.3 Vattenplanering – vattenmyndigheterna vägleder 

Vattenmyndigheterna tar en ny roll 
Vattenmyndigheterna ska vägleda kommuner och länsstyrelser i vattenplanering. 

Vattenplaneringen ska ske med en helhetssyn utifrån ett avrinningsområdesperspektiv och ha 

fokus på de vattenförekomster där det behövs åtgärder för att miljökvalitetsnormerna ska 
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kunna följas. Den övergripande vattenplaneringen ska säkerställa att miljökvalitetsnormerna 

beaktas i alla tillämpliga delar av kommunens respektive länsstyrelsens verksamhet. 

Vattenplaneringen innebär inte nödvändigtvis ett ytterligare planeringsdokument utan 

snarare en process inom ordinarie verksamhet. 

Åtgärden ska genomföras i samverkan med berörda centrala myndigheter och kommuner.  

Åtgärden ska vara vidtagen senast två år efter åtgärdsprogrammets fastställande och ska 

sedan uppdateras kontinuerligt. 

Åtgärder behöver genomföras ur ett 

avrinningsområdesperspektiv och med helhetssyn 
Miljöpåverkan vid ett vatten påverkar vattenkvalitén nedströms i avrinningsområdet. För att 

miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas på ett effektivt sätt behövs därför att 

planering och genomförande av åtgärder görs ur ett avrinningsområdesperspektiv. Syftet 

med en sektorövergripande vattenplanering är att beskriva vilka planeringsförutsättningar 

som gäller för samtliga vattenmiljöer (sjöar, vattendrag, vatten i övergångszon, grundvatten, 

kustvatten och hav) inom de avrinningsområden som finns inom en kommun eller 

länsstyrelses område. Vattenplaneringen kan variera i omfattning och detaljeringsgrad 

beroende på behov inom kommun eller län. Miniminivån är dock en övergripande 

beskrivning av var miljökvalitetsnormerna för vatten inte kan följas, vilka vattenförekomster 

som är i risk och hur man avser förbättra dem. Ett tvärsektoriellt arbetssätt bidrar till en ökad 

helhetssyn i arbetet med att identifiera och prioritera vattenförekomster som är i behov av 

åtgärder för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas. Det tvärsektoriella arbetet 

ska verka för att prövning, tillsyn, planering, övervakning, samhällsutveckling och 

åtgärdsgenomförande samordnas. 

Vägledningen omfattar flera områden 
Vattenmyndigheten ska ge länsstyrelser och kommuner tillräcklig vägledning för att kunna ta 

fram sektorsövergripande vattenplanering med helhetssyn utifrån ett 

avrinningsområdesperspektiv. Vägledningen behöver särskilt innehålla vägledning och 

strategier för hur miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas, såsom: 

• uppgifter om vilka vattenförekomster som inte uppnår miljökvalitetsnormen i dagsläget 

och vilka som riskerar att inte uppnå MKN i framtiden, 

• plan för åtgärder i syfte att minska påverkan av övergödning, försurning, miljögifter och 

påverkan på vattenmiljöernas ekologiska funktioner som form och flöde, och påverkan 

på grundvattenkvantitet 

• plan för samverkan med berörda kommuner respektive län inom avrinningsområdet, 

• plan för vattenanvändning i ett förändrat klimat med utgångspunkt i de regionala 

vattenförsörjningsplanerna. 

I följande planer ska vattenplaneringen kunna tillämpas för kommunerna: 

a) översikts- och detaljplaner,  

b) planer för dricksvatten, spillvatten och dagvatten (VA-plan), 

c) tillsynsplan och behovsutredning för miljöfarlig verksamhet, små avlopp, 

vattenskyddsområden, förorenade områden, jordbruk. 
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I följande planer ska vattenplaneringen kunna tillämpas för länsstyrelserna: 

a) tillsynsplan och behovsutredning för miljöfarlig verksamhet, förorenade områden, 

jordbruk och vattenverksamhet (inklusive arbete med den nationella planen för 

omprövning av vattenkraft), 

b) plan för samverkan med Trafikverket, Försvarinspektören för hälsa och miljö, 

kommunerna och andra aktörer om de åtgärder som dessa behöver vidta för att öka 

vandringsbarheten för fisk och andra vattenlevande organismer vid vägpassager över 

vatten, 

c) tillsynsvägledningsplan till kommunerna om miljöfarlig verksamhet och förorenade 

områden,  

d) regional vattenförsörjningsplan, 

e) plan för rådgivning och information om växtnäring och växtskyddsmedel, 

f) lan för vägledning av kommunernas översiktsplanering, 

g) prioriteringslista för sanering av förorenade områden, 

h) regional åtgärdsplan för kalkning, 

i) plan för ersättning inom ramen för gemensamma jordbrukspolitiken för 2021 och framåt,  

j) plan för prioritering av stöd till lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) inklusive 

internbelastning, 

k) plan för skydd och restaurering av kustnära marina miljöer. 

 

8.4 Kopplingar till andra direktiv 
Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram ska vara koordinerat med Havsmiljödirektivets 

åtgärdsprogram och även Översvämningsdirektivets riskhanteringsplaner.  

Havs- och vattenmyndigheten och vattenmyndigheterna samverkar för att koordinera 

åtgärdsprogrammen för sjöar, vattendrag och kustvatten enligt vattendirektivet respektive 

åtgärdsprogram för havsmiljön enligt(havsmiljödirektivet)(2008/56/EG). Koordinering har 

skett för att se till att de åtgärder i vattenmyndigheternas åtgärdsprogram som bidrar till 

havsmiljödirektivets mål inte behöver ingå i åtgärdsprogram för havsmiljön. Åtgärder i 

Åtgärdsprogram 2021–2027 som också bidrar till att nå havsmiljödirektivets mål har en 

skrivning om detta, under rubriken ”Sammanhang”. Det gäller bland annat åtgärder för att 

minska övergödning, restaurering och skydd av kustnära miljöer och problem med miljögifter 

i kustvatten.  

Vattenmyndigheterna och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) samverkar 

för att koordinera vattenförvaltningens åtgärdsprogram och riskhanteringsplaner enligt 

Översvämningsdirektivet. Arbetet med att ta fram riskhanteringsplaner pågår hos de berörda 

länsstyrelserna. Samrådet för dessa kommer att genomföras parallellt med 

vattenmyndigheternas samråd om planer och åtgärder för vattenarbetet 2021–2027. 

Samrådsperioden om miljökvalitetsnormer för kraftigt modifierade vatten hålls 1 mars – 30 

april 2021. Hur samordningen sker beskrivs ytterligare i Bilaga 9.   
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8.5 Programmet visar åtgärder i distriktet 
De stora miljöproblemen i Västerhavets vattendistrikt är fysiska förändringar av kustvatten, 

sjöar och vattendrag, övergödning och miljögifter i yt- och grundvatten samt försurning. 

Miljöproblem som berör ett mindre antal vattenförekomster är förorening av grundvatten 

samt förändrade grundvattennivåer. I vissa fall påverkar också ändrade grundvattennivåer de 

ekosystem på land som är beroende av grundvatten. Distriktet har även till viss del problem 

med torka och vattenbrist. Därför är det viktigt att genomföra åtgärder som säkrar 

vattenförsörjningen för olika samhällssektorer. Gemensamt för dessa miljöproblem är att 

åtgärder behöver genomföras i stor skala.  

Åtgärdsarbetet har kommit olika långt när det gäller olika problem. Försurning är ett relativt 

omfattande miljöproblem, men nuvarande kalkningsplaner berör i stort sett de 

vattenförekomster som behöver åtgärdas. Där fungerar alltså åtgärdsarbetet redan.  

Inom de flesta andra områden behöver arbetet med åtgärder i större eller mindre utsträckning 

bli mer effektivt eller öka. Åtgärder mot övergödning har pågått under lång tid men arbetet 

behöver fortfarande förstärkas. Åtgärder mot miljögifter är också ett pågående arbete som 

behöver bli mer effektivt för att hantera de miljögifter som vattenmyndigheterna och andra 

aktörer pekar ut. Det kan till exempel finnas behov av åtgärder mot nya ämnen.  

Torka och vattenbrist hanteras i en delförvaltningsplan med åtgärder. Det är ett relativt nytt 

område i det svenska vattenförvaltningsarbetet och det är många steg vi behöver ta för första 

gången när det gäller att åtgärda problemen. 

Åtgärder för att hantera fysiska förändringar i vatten 
Det miljöproblem som omfattar flest vattenförekomster i Västerhavets vattendistrikt är fysiska 

förändringar som leder till förändrade livsmiljöer för vattenlevande växter och djur. 

Förändringarna kan påverka vattnet på två sätt: Det kan innebära flödesförändringar, till 

exempel regleringar av sjöar och vattendrag för att bevattna eller producera elkraft. Det kan 

också vara förändringar av vattenförekomsternas form (morfologi) och hur det förbinder olika 

miljöer (konnektivitet), till exempel kanaler, bryggor och barriärer.  

Åtgärdsprogrammet innehåller en rad åtgärder som riktar sig mot de olika typer av påverkan 

som orsakat de fysiska förändringarna, så kallade påverkanskällor. Tabell 47 visar åtgärder 

som riktas mot de största påverkanskällorna i distriktet.  

När det gäller flödesförändringar behöver åtgärder utföras i 691 vattenförekomster. Den 

vanligaste påverkanskällan är vattenkraft. Den påverkar flödesregimen i vattendragen genom 

fördämningar och omledning av vatten. En annan påverkanskälla är jordbruk där vattendrag 

som har rätats påverkar flödesregimen.  

Åtgärder som tar om hand vattenkraftens problem kan till exempel vara att säkerställa ett 

minimivattenflöde i vattendraget. Åtgärden innebär troligen att det behövs en omprövning av 

anläggningen. Omprövningen kan initieras av markägaren själv eller av länsstyrelsen som är 

tillsynsmyndighet.  

Vid förändringar i morfologi och konnektivitet behöver åtgärder utföras i 1849 

vattenförekomster. De vanligaste påverkanskällorna är vattenkraft, kvarndämmen och 

flottledslämningar. Problem med morfologi och konnektivitet förekommer också ofta i större 

städer eller vid vägpassager bredvid och över vatten. Vandringshinder som uppstått till följd 

av vattenkraft eller historiska verksamheter kan åtgärdas med upp- och nedströmspassager 

för fisk. Det är en åtgärd som innebär omprövning av anläggningen. Omprövningen kan 

initieras av markägaren själv eller av länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet. Att åtgärda till 
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exempel flottledslämningar kan istället handla om att återställa en flodfåra som rensats och 

kanske rätats för att timmer ska kunna transporteras fritt. För dessa åtgärder behövs till 

exempel statlig finansiering.  

Åtgärder vid förändrad morfologi, flöde och konnektivitet 

 Kustvatten Sjöar och Vattendrag 

Väg- och järnvägsnätet: 

Trafikverket 1 Länsstyrelserna 3 
 

Omläggning/byte av vägtrumma:  

104 åtgärder 

Vattenverksamhet: 

Havs- och vattenmyndigheten 8 

Länsstyrelserna 2 

Vattenkraft: 

Havs- och vattenmyndigheten 3 

Kammarkollegiet 1 

 

Förändring av konnektivitet genom dammar, 

barriärer och slussar - för vattenkraft:  

1 135 vattenförekomster behöver omfattas  

av åtgärder 

Bevara eller förbättra fysikaliskt-kemiskt 

tillstånd vid vattenkraftsanläggningar:  

121 åtgärder 

Motverka förhöjd erosion: 33 åtgärder 

Stärka erosionsprocesser: 29 åtgärder 

Ofinansierad vattenverksamhet: 

Länsstyrelserna 2 

Havs- och vattenmyndigheten 4  

 

Förändring av konnektivitet genom dammar, 

barriärer och slussar - okända eller 

föråldrade: 652 vattenförekomster behöver 

omfattas av åtgärder 

Flottledsåterställning: 37 åtgärder  

Markavvattning: 

Jordbruksverket 3 

Jordbruksverket 5 

Länsstyrelserna 2 

Naturvårdsverket 6 

 

Förändring av morfologiskt tillstånd - för 

jordbruket: 350 vattenförekomster behöver 

omfattas av åtgärder 

Ekologiskt funktionella kantzoner – jordbruk: 

57 åtgärder 

Lokalt anpassad kantzon: 216 åtgärder 

Skogsbruk: 

Skogsstyrelsen 1–3 
 

Anpassade skogsskötselåtgärder:  

27 åtgärder 

Ekologiskt funktionella kantzoner - 

skogsbruk: 338 åtgärder 

Åtgärder som berör fler än en av 

ovan kategorier  

Biotopvårdande åtgärder:  

2 åtgärder 

Återskapa eller förbättra 

hydrologisk regim:  

12 åtgärder 

 

Biotopvårdande åtgärder: 1130 åtgärder 

Återskapa eller förbättra hydrologisk regim: 

399 åtgärder 

Möjliggöra upp- och nedströmspassage:  

1 966 åtgärder 

Tabell 47 Åtgärder vid förändringar i morfologi, flöde och konnektivitet. Tabellen visar myndighetsåtgärder och 

omfattningen av fysiska åtgärder för de vanligaste påverkanskällorna i distriktet. Uttag ur VISS 2020-09-21. 
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Åtgärder för att minska övergödning 
Läckage och utsläpp av näringsämnen som bidrar till övergödning är ett relativt omfattande 

miljöproblem i vattendistriktet. Åtgärder behöver ske i 10 kustvatten och 365 sjöar och 

vattendrag. För att nå miljökvalitetskraven för kustvatten behöver läckaget och utsläppen av 

näringsämnen minska med cirka 30 ton fosfor respektive 1 800 ton kväve. För sjöar och 

vattendrag behövs en motsvarande minskning på cirka 210 ton fosfor. De fyra största 

påverkanskällorna för övergödning sett till distriktet som helhet är jordbruk, små avlopp, 

urban markanvändning, vilket innebär dagvatten i tätorter, samt avloppsreningsverk. 

Ytterligare påverkanskällor som omfattar ett mindre antal vattenförekomster är 

internbelastning, industri, hästgårdar och skogsbruk.  

Viktiga fysiska åtgärder för att minska läckage från jordbruksmark är till exempel att anlägga 

våtmarker eller skyddszoner. Havs- och vattenmyndighetens åtgärd om åtgärdssamordning 

inom projektet LEVA innebär ett stöd för jordbruksföretagen att genomföra åtgärder. Det får 

de även i rådgivningsinsatserna inom Jordbruksverkets projekt Greppa Näringen. 

Jordbruksverket, Havs- och vattenmyndigheten och länsstyrelserna har åtgärder som 

sammantaget ska innebära att det finns finansiering för att genomföra fysiska åtgärder och att 

åtgärder utförs där de gör mest nytta. 

Utsläpp från avloppsreningsverk och små avlopp kan minskas genom förbättrade 

reningsprocesser eller ombyggnation av anläggningar. Åtgärder kan komma till stånd där det 

behövs genom tillsyn från länsstyrelser och kommuner.  

I tätorterna kan påverkan av näringsämnen minskas genom åtgärder som fördröjer dagvattnet 

eller låter det infiltrera i marken så att olika ämnen kan fångas upp.  

Tabell 48 visar omfattningen av åtgärder som riktas mot de fyra största påverkanskällorna.  
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Myndighetsåtgärder för minskad påverkan från övergödning 

Åtgärder riktade till 

myndigheter och kommuner 
Jordbruk 

Avlopps-

reningsverk, 

ledningsnät 

Urban mark-

användning 
Små avlopp 

Havs- och vattenmyndigheten 7  

Havs- och vattenmyndigheten 9  

Jordbruksverket 1 

Jordbruksverket 4 

Länsstyrelserna 6 

Länsstyrelserna 8  

Länsstyrelserna 9 

Anpassade 

skyddszoner (1 600 ha) 

Konventionella 

skyddszoner (1 400 ha) 

Strukturkalkning  

(140 000 ha) 

Tvåstegsdiken (160 km) 

Våtmark (1 600 ha) 

Kalkfilterdiken  

(16 600 ha) 

Fånggrödor (24 000 ha) 

Vårbearbetning  

(52 000 ha) 

 

   

Naturvårdsverket 1 

Länsstyrelserna 1 

Länsstyrelserna 4 

Kommunerna 5 

Kommunerna 2 

 68 åtgärder    

Naturvårdsverket 7 

Länsstyrelserna 1 

Länsstyrelserna 4 

Kommunerna 2 

Kommunerna 5 

  

Dagvatten-

åtgärder:  

131 åtgärder  

 

Havs- och vattenmyndigheten 1 

Länsstyrelserna 4 

Kommunerna 2 

   

23 000 

åtgärder (antal 

avlopps-

anläggningar) 

Tabell 48 Myndighetsåtgärder för minskad påverkan från övergödning. Tabellen visar åtgärder mot de 

fyra största påverkanskällorna. Dagvattenåtgärder är åtgärder både mot övergödning och miljögifter. 

Uttag ur VISS 2020-09-21. 
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Åtgärder för att minska miljögifter 
Utsläpp och läckage av miljögifter är också ett omfattande miljöproblem i Västerhavets 

vattendistrikt. 99 vattenförekomster riskerar att ha otillfredsställande status med avseende på 

miljögifter, om man bortser från kvicksilver och bromerad difenyleter (PBDE), som orsakar 

risk i samtliga vattenförekomster. Orsakerna är utsläpp från både nedlagda och befintliga 

verksamheter. Åtgärdsprogrammet innehåller en rad åtgärder mot de olika typerna av 

påverkanskällor som är identifierade. Tabellerna nedan visar åtgärder som riktas mot de 

största påverkanskällorna i distriktet när det gäller miljögifter i ytvatten och grundvatten och 

där fysiska åtgärder behöver vidtas för att god status ska kunna nås. För miljögifter i ytvatten 

visas åtgärderna uppdelat på särskilda förorenande ämnen och prioriterade ämnen.  

I ytterligare 601 vattenförekomster finns en misstänkt påverkan som kan bidra till att god 

status inte kan nås, men där dataunderlaget i dagsläget inte är tillräckligt för att kunna avgöra 

om fysiska åtgärder behövs. I dessa fall behövs ofta en riktad tillsyn på de verksamheter som 

misstänks påverka vattnets status negativt, inte minst när det gäller verksamheternas 

egenkontroll. Detta visas inom parentes i tabellerna nedan. 

Det är många påverkanskällor som ger upphov till att miljögifter finns i vattenförekomsterna. 

De vanligaste är förorenade områden, atmosfärisk deposition, avloppsreningsverk, dagvatten, 

deponier, småbåtshamnar och båtuppläggningsplatser, industri och jordbruk. Att sanera 

förorenade områden är en viktig åtgärd. Åtgärden finansieras genom statlig finansiering om 

det är en gammal verksamhet, genom att förorenaren betalar eller en kombination av dessa 

möjligheter. Länsstyrelserna och kommunerna arbetar med saneringsprojekt och behöver 

prioritera arbetet efter miljökvalitetsnormerna för vatten. I tillsynen av miljöfarlig verksamhet, 

som industrier, avloppsreningsverk, deponier, gruvor och verksamheter som leder till 

dagvatten, handlar det istället om att se över om åtgärder behövs i det enskilda fallet och i så 

fall vilka skyddsåtgärder eller försiktighetsmått som kan utföras. Tillsynen behöver också 

syfta till att höja kunskapsnivån hos verksamhetsutövare inom ramen för deras egenkontroll 

av ämnen. Kunskapen är nödvändig för att kunna göra bedömningar av behovet av att utföra 

skyddsåtgärder. I grundvatten är det viktigt att arbeta förebyggande, till exempel med 

vattenskyddsområden som en del i att hantera risker med förorening i samband med olycka.  
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Myndighetsåtgärder för minskad påverkan av särskilda förorenande ämnen i ytvatten.  

Åtgärder riktade till 

myndigheter och 

kommuner 

Avlopps-

renings-

verk 

Jordbruk 

För-

orenade 

områden  

Små 

avlopp 

Dag-

vatten 
Växthus 

Naturvårdsverket 1 

FIHM 4 

Länsstyrelserna 2 

Kommunerna 2 

29 (41)      

Jordbruksverket 2, 6 

Kemikalieinsp. 1 

Länsstyrelserna 2, 6 

Kommunerna 2 

 11 (307)     

Naturvårdsverket 3 

FIHM 1 

Länsstyrelserna 2, 4, 

10 

Kommunerna 2 

  10 (109)    

Havs- och 

vattenmyndigheten 1 

FIHM 4 

Kommunerna 1, 2 

   8 (0)   

Naturvårdsverket 7 

Boverket 1 

Trafikverket 1 

FIHM 1 

Länsstyrelserna 1, 2 

Kommunerna 1, 4, 5 

    3 (128)  

Jordbruksverket 2, 6 

Naturvårdsverket 2 

Länsstyrelserna 2, 6 

Kommunerna 2 

     3 (2) 

Tabell 49 Myndighetsåtgärder för minskad påverkan av särskilda förorenande ämnen i ytvatten. 

Tabellen visar åtgärder mot de sex vanligaste påverkanskällorna. Siffrorna avser antal 

vattenförekomster i risk att inte nå god status, helt eller delvis beroende på påverkan från den utpekade 

påverkanskällan, och som därför behöver omfattas av fysiska åtgärder. För små avlopp handlar det 

främst om nitrat och ammoniak. Siffrorna inom parentes avser ytterligare vattenförekomster där det 

finns en misstänkt påverkan som kan bidra till att god status inte nås och där det till exempel kan 

behövas tillsyn för att bedöma behovet av åtgärder. 
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Prioriterade ämnen i ytvatten  

 

Myndighetsåtgärder för minskad påverkan av prioriterade ämnen i ytvatten 

Åtgärder riktade till 

myndigheter och 

kommuner 

Förorenade 

områden 

Småbåts-

hamnar, 

båtupp-

läggnings-

platser 

Dagvatten Industri Deponier 

Avlopps-

renings-

verk 

Naturvårdsverket 3 

FIHM 1 

Länsstyrelserna 2, 4, 10 

Kommunerna 2 

41 (262)      

Naturvårdsverket 3 

SGI 1 

Länsstyrelserna 2, 4, 10 

Kommunerna 2 

 19 (93)     

Naturvårdsverket 7 

Boverket 1 

Trafikverket 1 

FIHM 1 

Länsstyrelserna 1, 2 

Kommunerna 1, 4, 5 

  10 (179)    

Naturvårdsverket 2 

Länsstyrelserna 2, 4 

Kommunerna 2 

   3 (32)   

Naturvårdsverket 2, 8 

Länsstyrelserna 2 

Kommunerna 2 

    2 (24)  

Naturvårdsverket 1 

FIHM 4 

Länsstyrelserna 2 

Kommunerna 2 

     2 (36) 

Tabell 50 Myndighetsåtgärder för minskad påverkan av prioriterade ämnen i ytvatten. Tabellen visar 

åtgärder mot de sex vanligaste påverkanskällorna, exklusive atmosfärisk deposition. Siffrorna avser 

antal vattenförekomster i risk att inte nå god status, helt eller delvis beroende på påverkan från den 

utpekade påverkanskällan, och som därför behöver omfattas av fysiska åtgärder. Siffrorna inom parentes 

avser ytterligare vattenförekomster där det finns en misstänkt påverkan som kan bidra till att god status 

inte nås och där det till exempel kan behövas tillsyn för att bedöma behovet av åtgärder. 

 

  



 

178 

Miljögifter i grundvatten  

Myndighetsåtgärder för minskad påverkan av miljögifter i grundvatten 

Åtgärder riktade till myndigheter 

och kommuner 
Olycksrisk 

Förorenade 

områden 
Jordbruk Deponier 

Trafikverket 1 

Havs- och vattenmyndigheten 6 

FIHM 2 

Länsstyrelserna 5 

Kommunerna 3 

48    

Naturvårdsverket 3 

FIHM 1 

Länsstyrelserna 2, 4, 10 

Kommunerna 2 

 7   

Jordbruksverket 2, 6 

Kemikalieinspektionen 1 

Länsstyrelserna 2, 6 

Kommunerna 2 

  1  

Naturvårdsverket 2, 8 

Länsstyrelserna 2 

Kommunerna 2 

   1 

Tabell 51 Myndighetsåtgärder för minskad påverkan av miljögifter i grundvatten. Tabellen visar 

åtgärder mot de fyra vanligaste påverkanskällorna. 

 

Åtgärder som säkrar vattenförsörjningen 
Att säkra vattenförsörjningen för olika ändamål som dricksvatten, livsmedelsproduktion och 

industri, blir allt viktigare.  

Vattentäkter behöver skyddas  
Det handlar först och främst om åtgärder som ska förebygga förorening och överuttag. Enligt 

åtgärdsprogrammet ska länsstyrelserna och kommunerna stärka sitt arbete med skydd av 

vattentäkter. Havs- och vattenmyndigheten ska vägleda länsstyrelsernas och kommunernas 

arbete. Utöver att inrätta skyddsområden för dricksvatten krävs även en regelbunden tillsyn 

av skyddet och föreskrifterna som gäller i skyddsområdet. Tillsynen inom 

vattenskyddsområden behöver särskilt hantera de problem som kan finnas med kemiska 

föroreningar. Det kan också handla om förebyggande åtgärder för att hantera olycksrisker. 

Därutöver behöver åtgärder som rör miljögifter, det vill säga särskilda förorenande och 

prioriterade ämnen, som beskrivits i avsnittet om miljögifter, utföras för att skydda 

vattenförekomster som nyttjas som vattentäkter.  

Grundvattnet behöver särskilda åtgärder 
I grundvatten kan det finnas ytterligare problem med kemi som ofta har att göra med 

förändrade grundvattennivåer. Till exempel kan överuttag av grundvatten för dricksvatten 

leda till att saltvatten tränger in. Det kan också leda till problem med klorid i grundvatten. 

Länsstyrelserna har därför en åtgärd att bedriva tillsyn av vattenuttag.  
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Orsakerna till klorid i grundvatten kan också ha andra orsaker, som till exempel vägsalt. I 

åtgärdsprogrammet har Trafikverket en åtgärd som bland annat är att se över saltningen av 

vägar. 

I distriktet finns också problem med kväveföreningar och fosfat som behöver åtgärdas. Den 

vanligaste påverkanskällan är läckage från jordbruksmark. Länsstyrelserna och kommunerna 

behöver uppmärksamma dessa problem i sin tillsyn av vattenskyddsområden. 

Jordbruksverkets åtgärder för att minska näringsläckage bidrar också till att minska 

problemen.  

Tabell 52 ger en översikt över åtgärder som bidrar till att säkra vattenförsörjningen. 

Dricksvattenförekomster och andra skyddade områden kan du läsa mer om i bilaga 7 a-e 

Skyddade områden. 

Administrativa åtgärder för att säkra vattenförsörjningen 

Åtgärder riktade till 

myndigheter och 

kommuner 

Grundvatten-

kemi 

Förändrade 

grundvatten-

nivåer 

Vattenskydds-

område 
Vattenuttag 

Jordbruksverket 1, 4, 6 

Trafikverket 1 

Länsstyrelserna 2 

Länsstyrelserna 3 

Kommunerna 2 

Antal 

vattenförekomster 

som behöver 

åtgärdas:  

3 (klorid) 

2 (kväve-

föreningar/ fosfat) 

   

Havs- och vatten-

myndigheten 8 

Länsstyrelserna 5 

FIHM 2 

Kommunerna 5 

  

Inrätta:  

57 åtgärder 

Revidera:  

135 åtgärder 

Översyn:  

1 åtgärd 

 

Havs- och vatten-

myndigheten 5 

Jordbruksverket 3 

Länsstyrelserna 5 

Kommunerna 3 

 

Antal 

vattenförekomster 

som behöver 

åtgärdas: 12 

 

Tillstånd för 

vattenuttag:  

142 åtgärder 

Tabell 52 Administrativa åtgärder för att säkra vattenförsörjning. Tabellen visar hur många 

vattenförekomster som behöver omfattas av åtgärder och, för vattenskyddsområden och vattenuttag, 

antal möjliga åtgärder i VISS. Uttag ur VISS 2020-09-21.  

 

Åtgärder för grundvattenberoende ekosystem 
Förändrade grundvattennivåer påverkar grundvattenberoende ekosystem på land (terrestra 

ekosystem). Nivåförändringar kan också leda till ändrade strömningsriktningar i en 

grundvattenförekomst. Det kan i sin tur innebära att föroreningar, till exempel miljögifter, 

börjar transporteras mot grundvattenberoende ekosystem i vattenmiljöer (akvatiska 

ekosystem) och på land.  

Dessa problem hanteras för första gången i åtgärdsprogrammet 2021–2027. 
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Grundvattennivåerna förändras på grund av uttag av vatten eller verksamheter som på annat 

sätt innebär en sänkning av grundvattennivån. I vattendistriktet är orsaken till förändrade 

grundvattennivåer dikning, dricksvattenuttag och jordbruk.  

En av länsstyrelsernas åtgärder är därför tillsyn av uttag i de aktuella 

grundvattenförekomsterna.  

Administrativa åtgärder för grundvattenberoende ekosystem 

Åtgärder riktade till 

myndigheter och 

kommuner 

Grundvatten-

beroende akvatiska 

ekosystem: Kemi 

Grundvatten-

beroende terrestra 

ekosystem: Kemi  

Grundvatten-

beroende terrestra 

ekosystem: 

Kvantitet 

Länsstyrelserna 2 

Länsstyrelserna 5 

Kommunerna 3 

1 

 

5 

 

1 

 

Tabell 53 Administrativa åtgärder för grundvattenberoende ekosystem. Omfattning av åtgärderna 

beskrivs av hur många vattenförekomster som riskerar att inte nå miljökvalitetsnormerna för kemisk 

och kvantitativ status. 

 

Åtgärder mot försurning 
Försurning är ett relativt omfattande miljöproblem i Västerhavets vattendistrikt. 1229 

vattenförekomster bedöms vara försurade och i behov av åtgärd.  

Länsstyrelsernas åtgärd är att ta fram regionala kalkningsplaner. Hav- och 

vattenmyndighetens åtgärd är att revidera den nationella kalkningsplanen. Försurning kan 

också vara ett lokalt problem som uppstår vid avverkning. Skogsstyrelsens ska därför skapa 

skyddsåtgärder inom skogsbruket.  

 

Administrativa åtgärder mot försurning 

Åtgärder riktade till myndigheter 

och kommuner 

Försurning - 

kalkning 
Försurning - Skogsbruk 

Kalkningsverksamhet: 

Havs- och vattenmyndigheten 2 

Länsstyrelserna 11 

Fortsatt kalkning 

enligt kalkningsplan 
 

Minska försurning från 

skogsbruket: 

Skogsstyrelsen 2 

 

Askåterföring (GROT): 

100 åtgärder  

Anpassat 

skogsbränsleuttag: 1 

åtgärd 

Tabell 54 Administrativa åtgärder mot försurning. Omfattning av åtgärderna beskrivs av antal möjliga 

åtgärder i VISS. Uttag ur viss VISS 2020-09-21. 
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8.6 Samhällsekonomiska konsekvenser 
Syftet med åtgärderna i åtgärdsprogrammet är nå miljökvalitetsnormerna i våra vatten.  

Att genomföra åtgärderna kostar pengar men ger också nyttor tillbaka – både för samhället 

och för enskilda verksamhetsutövare. 

I konsekvensanalysen framgår att det behövs mer resurser för att uppnå målen inom 

vattenförvaltningsarbetet utöver de som finns idag. Det kan dels handla om behov av resurser 

där finansiering av åtgärder sker enligt principen att förorenaren betalar för miljöskador. Där 

den principen inte gäller är det i stället olika typer av stöd och miljöersättningar för att 

genomföra åtgärder som behöver finnas på plats. 

Åtgärdsprogrammets totala kostnader har beräknats till cirka 24 miljarder kronor för 

förvaltningsperioden 2021–2027. I dessa kostnader ingår både kostnader för fysiska åtgärder i 

vatten med cirka 21,5 miljarder kronor och kostnader för myndigheternas administrativa 

åtgärder med cirka 2,5 miljarder kronor. Av de totala kostnaderna kommer cirka 15 miljarder 

kronor av redan befintlig lagstiftning, som till exempel bestämmelser kring små avlopp, 

medan cirka 9 miljarder kronor är ytterligare kostnader för åtgärder som behövs utöver 

befintlig lagstiftning för att nå miljökvalitetsnormerna för vatten. I dessa ytterligare kostnader 

ingår till exempel åtgärder på jordbruksmark som finansieras genom den gemensamma 

jordbrukspolitiken.  

En kartläggning över dagens finansiering visar att olika aktörer redan i dag lägger ungefär 

35 miljarder kronor årligen på vattenvårdande åtgärder. För att uppfylla 

miljökvalitetsnormerna kommer dessa investeringar behöva öka. 

Åtgärdsprogrammet 2021–2027 medför betydande positiva effekter för samhälle och miljö. 

Hållbar användning av våra gemensamma vattenresurser och livskraftiga vattenekosystem är 

förutsättningar för såväl samhällsutveckling som kommande generationer. Syftet med 

nyttoanalysen är inte att väga nyttor mot kostnader utan att visa vattnets värden för 

samhället. De nyttor som kommer av åtgärdsprogrammet baseras på befintliga nyttostudier. 

De visar att det finns ett värde för samhället med bättre vatten och den nyttan är en del av 

motiveringen för åtgärdsprogrammet. 
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9 Delaktighet är en nyckel 
En förutsättning för att arbetet med vattenförvaltning ska bli framgångsrikt är ett nära 

samarbete och samverkan på internationell, nationell, regional och lokal nivå. 

Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram riktar sig till kommuner och myndigheter, vilka i sin 

tur har ett ansvar att skapa delaktighet runt vattenfrågorna inom sitt ansvarsområde. Det är 

viktigt att allmänhet, företag och organisationer bidrar till arbetet med vatten. För det behöver 

de lättillgänglig och relevant information om både problem och lösningar. Genom framför allt 

formella samråd och deltagande i vattenråd har de aktörer som inte ingår direkt berörs av 

åtgärdsprogrammet möjlighet att påverka inriktningen på svensk vattenförvaltning. De ska 

också kunna delta i arbetet, till exempel genom att bidra med kunskap och underlag, och 

genom att göra egna åtgärder. Detta är något som vattenmyndigheterna både ska möjliggöra 

och uppmuntra till.  

Fördelarna med en bred samverkan är flera. Den bidrar med olika perspektiv och den ger 

intressenterna möjlighet att utbyta kunskaper och erfarenheter. Intressekonflikter kan 

undvikas eller upptäckas på ett tidigt stadium och beslut blir väl förankrade. 

Vattenmyndigheternas samverkansstrategi med andra parter ska leda till ökad förståelse, 

acceptans och kunskapsutbyte för att kunna ta fram så bra underlag och åtgärder som möjligt. 

Det här kapitlet ger en översikt över den omfattande samverkan som vattenmyndigheterna 

har bedrivit tillsammans med övriga intressenter under åren 2016–2021. 

9.1 Samverkan för bästa resultat 
”Samverkan” är ett ord som ofta förekommer i sammanhang som handlar om vattenfrågor. 

En stor anledning till det är att vatten är en rörlig resurs. Det framgår tydligast i ett 

avrinningsområde där vattenanvändaren uppströms påverkar vattenkvaliteten nedströms. 

Därför kan det vara svårt för enskilda organisationer att på egen hand genomföra åtgärder 

som ger ett positivt resultat för vattnet. I stället är det vanligt att flera parter behöver 

samverka och samarbeta i olika former, till exempel i formen vattenråd. Vattenmyndigheterna 

kan då bidra med samordning av arbetet.  

Samverkan på internationell nivå 
Vattenmyndigheterna samverkar på flera nivåer internationellt, både generellt inom Norden 

och EU, men också genom flera specifika samarbeten.  

Norden 
Nordiska vattenförvaltningsmöten ger Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island 

möjligheter att utbyta erfarenheter. Mötena leder ibland till fördjupade samarbeten om 

arbetsmetoder och liknande. Vid mötet som hölls 2019 i Vasa, Finland, ansvarade till exempel 

de svenska vattenmyndigheterna för en arbetsgrupp om nyckelåtgärder enligt 

vattendirektivet, där arbetet grundades på praktiska erfarenheter i Sverige.  

Samarbete om gränsvatten  
Bottenviken, Bottenhavets och Västerhavets vattendistrikt gränsar mot Norge. Trots att Norge 

inte tillhör EU har de valt att förvalta sina vattenförekomster enligt EU:s vattendirektiv. 

Länderna har tillsammans tagit fram en strategi för arbetet med dessa gränsvatten för att 
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samordna statusklassificeringar, miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och 

övervakningsprogram.  

Projektet Två länder - én elv handlar om en älv, Klarälven-Trysilelva-Femundselva, som 

rinner genom Sverige och Norge. Det ska skapa förutsättningar för en långsiktig 

återuppbyggnad av det vilda och långvandrande laxbeståndet. Vattenmyndigheten i 

Västerhavet bidrar med kompetens för att utföra samhällsekonomiska konsekvensanalyser av 

de förslag som tas fram i projektet.  

Projektet Svensk-Norsk insats för edelkreps/flodkräftor, SNIEF, arbetar för att rädda den 

starkt hotade flodkräftan. Syftet är att testa och vidareutveckla metoder för att lokalisera och 

eliminera signalkräftor och kräftpest i gränsöverskridande områden där det finns flodkräfta.  

Läs mer om samarbete över gränserna i bilaga 9c  

I syfte att samordna arbetet för vattenåtgärder kring Östersjön enligt havsmiljödirektivet och 

vattendirektivet deltar vattenmyndigheterna på möten arrangerade av 

Helsingforskommissionen, HELCOM.  

Arbetsgrupper och nätverk inom EU 
Det är främst Havs- och vattenmyndigheten (HaV) och Sveriges geologiska undersökning 

(SGU) som deltar i de arbetsgrupper inom EU som rör vattendirektivet. När det gäller 

vattenmyndigheterna deltar vi till exempel i samarbeten om hur undantag från 

bestämmelserna om miljökvalitetsnormer ska tillämpas.   

Den första fasen av EU:s granskningsprojekt (Peer review), som genomfördes 2015–2016 gick 

ut på att granska och dra lärdom av andra länders arbete enligt vattendirektivet och att själv 

bli granskad. Samtliga fem vattendistrikt deltog aktivt i projektet.  

Efter avslut har samverkan med olika länder fortsatt. Från Västerhavets vattendistrikt deltog 

personal som experter i utvärderingen av Litauens vattenförvaltning under 2019, tillsammans 

med kollegor från Katalonien i Spanien.  

EU-projekt drivs lokalt 
Att delta i EU-projekt ger kontaktytor och plattformar för ömsesidigt lärande. Projekten är 

internationella på så sätt att de delvis är EU-finansierade och att resultaten sprids inom EU, 

men alla delprojekt bedrivs lokalt. Projekten beskrivs närmare nedan. 

Samverkan inom Sverige  
Det finns många aktörer som arbetar med vattenfrågor i Sverige, bland andra centrala 

myndigheter och intresseorganisationer. De fem vattenmyndigheterna huvudansvaret för 

vattenförvaltning i respektive distrikt, med stöd av de föreskrivande myndigheterna Havs- 

och vattenmyndigheten (HaV) och Sveriges geologiska undersökning (SGU). Både Sveriges 

Lantbruksuniversitet (SLU) och Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) tar 

fram många viktiga underlag till vattenmyndigheterna.   

Sedan den första sexåriga vattenförvaltningscykeln, 2004–2009, har flera nationella 

samverkansnätverk skapats och de utvecklas hela tiden. Vissa har funnits en längre tid medan 

andra varar kortare perioder beroende på vilka frågor som är aktuella. 
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Myndigheter med ansvar för vattenförvaltning har löpande avstämningar både på chefs- och 

tjänstemannanivå med vattenmyndigheterna. Årligen håller vattenmyndigheterna nationella 

samverkansmöten med intresseorganisationer inom natur och miljö.  

Nationella arbetsgrupper och nätverk 
Vattenmyndigheterna ingår i flera arbetsgrupper och nätverk på nationell nivå. Här beskrivs 

de viktigaste forumen för samverkan mellan myndigheter med ansvar för vattenförvaltning 

under perioden 2016–2021. 

• Samordningsgrupp för havs- och vattenmiljöfrågor (SamHav) 

SamHav består av 22 myndigheter. Myndigheterna representeras av 

sina generaldirektörer och landshövdingar, eller deras ersättare. Från 

vattenmyndigheterna deltar ofta vattenvårdsdirektörerna (VVD). 

• Vattenförvaltningens styrgrupp (VF styrgrupp) 

Gruppen ska utgöra plattform för dialog om strategisk inriktning för 

vattenförvaltningsarbetet, för att ge stöd till gemensamma prioriteringar inom HaV, 

SMHI, SGU och länsstyrelserna. I gruppen deltar VVD. 

• Vattenförvaltningens koordineringsgrupp (VF-koordineringsgrupp)  

Gruppen ska följa upp pågående verksamhet, utbyta information och identifiera behov 

av vägledning. Deltagare är tjänstemän på HaV, SGU, SMHI och vattenmyndigheterna.  

• Samordning Havs- och Vattenförvaltning (SamHatt) 

Utbyte av information om hur det går med genomförande av vatten- och 

havsförvaltningens åtgärdsprogram samt diskussion om förbättring och effektivisering 

av åtgärdsarbetet.  

• Styrgrupp för förvaltningsobjektet Vatten och miljömål 

Förvaltningsobjektet ska bland annat stödja de som jobbar med vattenförvaltning med 

applikationer som VISS, Biotopkarteringsdatabasen och Åtgärder i Vatten.  

• Avstämning MSB 

Regelbundna möten med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som ansvarar 

för översvämningsdirektivet. 

• Nationella samverkansgruppen för dricksvatten 

Vattenmyndigheterna deltar i den Nationella samverkansgruppen för dricksvatten som 

leds av Livsmedelsverket.  

• Myndighetssamverkan – Plattformen för samhällsekonomiska analyser 

Vattenmyndigheternas grupp för ekonomisk konsekvensanalys, EKA, ingår i 

Naturvårdsverkets projekt "En plattform för samhällsekonomisk analys”. 

Samverkan kring åtgärder 
De fem vattenmyndigheterna har regelbundna dialogmöten med de myndigheter som har 

åtgärder i åtgärdsprogrammet. På mötena diskuterar vi genomförande av de åtgärder som 

respektive myndighet ansvarar för, och återrapporteringen av resultaten. Dialogmötena är 

dessutom viktiga för att ta fram och tidigt förankra förslag till nya åtgärder. De åtgärder och 

åtgärdsförslag som är riktade till kommunerna diskuteras på nationell nivå med en 

referensgrupp för kommunerna, bestående av representanter från ett tjugotal kommuner, och 

med Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Svenskt Vatten. Avstämning och diskussion 

om länsstyrelsernas åtgärder görs med berörda länsrådsgrupper och inom länsstyrelsernas 

olika chefsnätverk.  
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De etablerade samverkansplattformarna är viktiga för att få till en gemensam planering och 

långsiktighet i vattenarbetet. Men vattenmyndigheterna bedriver också omfattande 

samverkan i tillfälliga konstellationer, för att kunna fånga upp nya frågor som blir aktuella.  

Samverkan inom distriktet 
Inom vattendistrikten används flera olika sätt att samverka. En del av samverkansarbetet 

genomförs i organiserade forum med återkommande möten, till exempel 

referensgruppsmöten och projekt. Det kan också handla om tillfälliga forum som seminarium 

och workshops. I vissa distrikt samverkar länsstyrelserna i stor utsträckning med kommuner 

och intresseorganisationer inom sina respektive avrinningsområden. Dialogen med 

kommunerna är viktig för att de åtgärder som föreslås ska vara möjliga att genomföra och väl 

förankrade. 

Kansliet i Västerhavets vattendistrikt har varje år, undantaget 2020, arrangerat Vattenrådens 

dag med aktuella föreläsningar och workshops. Vi håller också ihop vattenmyndigheternas 

insatser i projektet Water Co-Governance som du kan läsa med om längre ned. Utveckling av 

samverkan är ett huvudsakligt syfte med detta projekt, med utgångspunkt i vattenrådens 

förutsättningar och möjligheter.  

Andra plattformar för samverkan och samarbete 
Utöver de grupper och nätverk som har bildats med samverkan som främsta syfte, finns 

många andra plattformar för dialog och erfarenhetsutbyte. Nedan beskrivs några samarbeten 

och projekt som samlar viktiga aktörer inom vattenarbetet.   

Projekt: LIFE IP Rich Waters, Grip on Life 
Norra Östersjöns vattendistrikt koordinerar projektet LIFE IP Rich Waters som syftar till att 

skynda på genomförande av vattendirektivet i Sverige. I projektet, som finansieras av EU-

kommissionens miljöfond, genomförs konkreta projekt för att testa ny teknik, utveckla nya 

metoder och demonstrera hur åtgärder för bättre vatten kan genomföras i praktiken.  

I LIFE IP Rich Waters ingår 35 parter: länsstyrelser, vattenvårdsförbund, universitet, företag, 

kommuner, statliga myndigheter och intresseorganisationer. Tack vare det stora antalet och 

bredden på de medverkande parterna är projektet en kunskaps- och samverkansplattform 

som genererar många nätverk och stora kontaktytor. Några exempel är ett nätverk av 

kommuner kring strategisk vattenplanering och ett samarbete mellan länsstyrelserna i 

distriktet om förslaget till den nationell planen för moderna miljövillkor för vattenkraften 

(NAP). Projektet pågår 2017–2024. 

Vattenmyndigheten i Bottenhavets distrikt deltar i projektet Grip on Life IP. Målet är att 

förbättra miljön och förutsättningarna för djur och växter som lever i vattendrag och 

våtmarker i skogslandskapet. Det handlar om att återställa och säkra framtiden för bäckar, 

älvar, sjösystem och våtmarker över hela landet. 27 parter deltar i projektet, däribland 

länsstyrelser, skogsägarföreningar, Vattenmyndigheten i Bottenhavets vattendistrikt, 

Våtmarksfonden och Vindelälvens fiskeråd. Projektet pågår 2018–2023. 

Projekt: Water Co-Governance 
Water Co-Governance, WaterCoG, är ett EU-projekt med syfte att stärka lokalt engagemang 

och förbättra samarbetet mellan olika aktörer inom vattenförvaltning. Projektet startade 2016 

och Sverige är ett av fem länder som är med. Här drivs projektet av vattenmyndigheterna 

tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten.  De andra länderna som deltar är Tyskland, 
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Danmark, Storbritannien och Nederländerna. I dessa länder finns motsvarande myndigheter 

och råd som jobbar med liknande frågor. En viktig del av WaterCoG är kunskapsutbytet 

länderna emellan. 

I Sverige deltog tre vattenråd i projektets första fas under 2016–2020. Dessa var Mölndalsåns, 

Ätrans och Himleåns vattenråd som alla ligger inom Västerhavets vattendistrikt. Samarbetet 

med vattenråden resulterade bland annat i en dokumenterad verktygslåda. I denna finns en 

mängd konkreta tips på hur vattenorganisationer kan arbeta inkluderande och praktiskt. 

Verktygslådan finns publicerad på Havs- och vattenmyndighetens webbplats. Projektet 

förlängdes till och med 2021 och under denna period har fokus varit på att sprida resultaten. 

Vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt har sedan 2018 producerat ett nyhetsbrev 

som skickas ut regelbundet. I detta beskrivs delmoment och aktuella händelser inom 

WaterCoG.   

Projekt: Waterdrive 
Syftet med projektet är att minska näringsläckaget till Östersjön med minst 30 procent. Målet 

ska nås genom att öka takten med att utföra åtgärder mot övergödning på lokal nivå i 

Östersjöregionen. Detta ska göras genom utökad samverkan med flera partner på olika nivåer 

inom vattenförvaltning i alla länder runt Östersjön, inklusive Ryssland. Vattenmyndigheten 

Södra Östersjön är en av flera svenska partner och bidrar med dataunderlag och erfarenheter 

gällande samverkan. Projektet pågår januari 2019 – juni 2021. 

Utbildning för kommunpolitiker  
Kommunpolitiker och tjänstepersoner ansvarar för flera av de åtgärder som ska göras enligt 

Sveriges vattenförvaltning och har därmed ett stort ansvar för vattnet i just sitt område. Flera 

medlemskommuner inom projektet ”Mälaren – en sjö för miljoner” har efterfrågat ett 

utbildningsmaterial som stöd i deras arbete. Under 2019 togs en sådan utbildning fram av 

vattenmyndigheterna i samarbete med Mälarens vattenvårdsförbund och ”Mälaren – en sjö 

för miljoner”. Utbildningen ger grundläggande kunskap kring åtgärderna och är anpassad 

efter de fem vattendistrikten. 

Extra satsning på bättre samverkan mot övergödning 
I november 2019 kunde vattenråd och andra lokala aktörer söka extra pengar till projekt med 

övergödning i fokus. Vattenmyndigheterna fick drygt 13 miljoner kronor från Havs- och 

vattenmyndigheten att fördela ut. Närmare hundra ansökningar om extra pengar 

behandlades och drygt 13 miljoner kronor delades ut. Kriterierna för att ta del av medlen var 

att aktiviteterna ska förbättra samverkan inom eller mellan avrinningsområden och att de ska 

leda till åtgärder som ger en allmän nytta. I mars 2020 beslutade HaV att dela ut ytterligare 

sex miljoner kronor till vattenråden och åtgärdssamordnarna i de tre södra vattendistrikten. 

Pengarna är öronmärkta för åtgärder mot övergödning och ska användas till både handfasta 

åtgärder och planerings- och analysarbete. 

LEVA – lokalt engagemang för vatten 

I projektet ”LEVA – lokalt engagemang för vatten” har Havs- och vattenmyndigheten under 

åren 2018–2021 tillsammans med vattenmyndigheterna, Jordbruksverket och Lantbrukarnas 

riksförbund stöttat 20 områden med åtgärdssamordnare runtom i Sverige. Projekten har fått 

närmare 53 miljoner kronor i bidrag för att stärka det lokala åtgärdsarbetet under fyra år. 

Målsättningen har varit att skapa ett nytt långsiktigt arbetssätt och att genomföra fler åtgärder 

mot övergödning i sjöar och hav. Resultat och erfarenheter från projekten sammanställs och 

blir tillgängliga för hela landet. Projektet har nära samarbete med vattenmyndigheternas 
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regeringsuppdrag om att tillgängliggöra underlag inom övergödningsområdet. I detta 

regeringsuppdrag har vattenmyndigheterna samlat geografiska underlag som är relevanta för 

planering av åtgärder mot övergödning på ett ställe – en webbkarta i VISS. 

I områdena är olika organisationsformer huvudmän, bland annat länsstyrelser, kommuner, 

vattenråd och ideella föreningar. Tanken är att områdena ska bidra med att visa vad som kan 

starta och driva det fysiska åtgärdsarbetet framåt. Områdena ska också bidra till att identifiera 

hur planering av åtgärder kan stärkas och vilket stöd och underlag som behövs för 

samordning av åtgärderna.  

9.2 Alla får tycka till 
Inför de beslut som fattas i slutet av varje sexårsperiod i vattenförvaltningsarbetet ska 

vattenmyndigheterna hålla offentliga samråd kring viktiga delmoment i arbetet. Under 

samråden ska alla som vill kunna lämna synpunkter på de underlag som 

vattenmyndigheterna har tagit fram. De formella kraven på samråden är att dokumenten ska 

göras tillgängliga för kommentarer under minst sex månader och nå ut till allmänheten. 

Därför ska samråd kungöras i samtliga större dagstidningar inom aktuellt vattendistrikt. 

Följande avsnitt beskriver de samråd som har genomförts under åren 2016–2021. 

Arbetsprogram med tidplan och översikt av väsentliga frågor  
Under vintern 2018 hade vattenmyndigheterna i Södra Östersjön och Västerhavet samråd om 

arbetsprogram med tidtabell och översikt över väsentliga frågor. Vattenmyndigheterna 

ordnade flera samrådsmöten i de båda distrikten och skickade ut samrådsdokument till alla 

myndigheter, kommuner och andra organisationer som berörs av vårt arbete. 

Samrådsdokumentet innehöll en rad frågeställningar. Flera vattenråd i distrikten anordnade 

också egna lokala möten där samrådsfrågorna diskuterades. Vattenmyndigheterna i Södra 

Östersjön och Västerhavet fick nästan 3 000 unika synpunkter från 141 aktörer.  

Samrådstid: 1 november 2017 till 30 april 2018.  

Sammanställning av synpunkter på vattenmyndigheternas webbplats. 

Samrådssvar finns hos vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt, Länsstyrelsen Västra 

Götalands län, diarienummer537-35073-2017 

Samråd om åtgärder för nya ämnen 2018–2021 
Vattenmyndigheten genomförde under perioden 1 november 2017 till 30 april 2018 samråd 

om förslag till åtgärdsprogram 2018–2021 och reviderade föreskrifter om kvalitetskrav 

(miljökvalitetsnormer) för vissa miljögifter.  

Förslagen togs fram på grund av ändringar i EU-direktiv (genom (tilläggsdirektiv till 

prioämnesdirektivet) (2013/39/EU)) som bland annat innebär tolv nya prioriterade ämnen 

inom vattenpolitikens område. För dessa krävs beslut om miljökvalitetsnormer, 

åtgärdsprogram och övervakningsprogram. 

Vattendelegationerna beslutade att i förslagen även inkludera poly- och perflourerade 

alkylsubstanser (PFAS) i grundvatten eftersom problem med höga halter av dessa ämnen i 

dricksvattentäkter uppmärksammats. Beslut fattades även om att klassificera om koppar och 

zink då bedömningsgrunderna för dessa har ändrats.  

https://www.vattenmyndigheterna.se/download/18.3656a3481699f67cc0b15801/1553774694044/Södra%20Östersjön%20och%20Västerhavet%20Synpunkter%20från%20samrådet%20%22Arbetsprogram%20med%20tidtabell%20vattenmyndigheterna%22.pdf
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Inför framtagandet av miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) till åtgärdsprogrammet 

genomförde vattenmyndigheterna ett separat samråd med fokus på bedömningar av behov 

och förslag till avgränsningar av miljökonsekvensbeskrivningen. 

Utskick av samrådshandlingarna gjordes till samtliga länsstyrelser, kommuner, 

vattendelegater och vattenråd, nationella myndigheter, branschorganisationer, domstolar, 

bibliotek, norska vattenmyndigheter och fylkesmän. Sammanlagt rörde det sig om 548 

samrådsparter. Dessutom har samtliga handlingar funnits tillgängliga på 

vattenmyndigheternas hemsida och i tryckt form hos länsstyrelser, inklusive 

vattenmyndigheter, och kommuner.  

Kungörelse om samrådet gjordes i dagspress och på vattenmyndigheternas hemsida.  

Under samrådsperioden hölls flera samrådsmöten, ett nationellt möte och flera distriktsvisa 

möten i Västerhavets och Södra Östersjöns vattendistrikt. Syften med mötena var att 

underlätta i remissprocessen genom att ge en översikt över samrådsmaterialet, erbjuda 

möjlighet att ställa frågor och diskutera och bjuda in till fortsatt dialog. Samrådsmötena 

riktade sig framför allt till åtgärdsmyndigheterna, men även andra intresserade var välkomna 

att delta. Totalt kom det in svar från 182 instanser och två tredjedelar av svaren kom från 

kommuner. Samrådssvaren utgjordes av både synpunkter och positiva kommentarer samt 

förslag på ytterligare åtgärder eller andra förbättringsbehov. Remissinstanserna lämnade flest 

synpunkter på delen som rörde åtgärdsprogrammet, vanligast gällande åtgärder som berörde 

den egna organisationen. 

Eftersom kommunerna stod för majoriteten av samrådssvaren kom det in flest synpunkter på 

de åtgärder som rörde kommunerna, framför allt åtgärderna som kallas ”Kommunerna 1” och 

”Kommunerna Ny” i åtgärdsprogrammet. Dessutom hade många kommuner synpunkter på 

uppskattningen av kommunernas kostnader i den samhällsekonomiska konsekvensanalysen 

och många kommuner och länsstyrelser efterfrågade mer vägledning. Några av de nationella 

myndigheterna har haft synpunkter på sina egna åtgärder. 

Alla synpunkter sammanställdes och bedömdes gemensamt av de fem vattenmyndigheterna. 

I några fall hölls dialogmöten med berörda myndigheter när samrådsperioden var över och 

förslag till nya formuleringar diskuterades. Synpunkter som berörde enskilda 

vattenförekomster vidarebefordrades för hantering på berörd länsstyrelse. De inkomna 

synpunkterna ledde till vissa förändringar i de slutgiltiga beslutshandlingarna. De största 

förändringarna var:  

• en åtgärd ströks och sköts upp till nästa åtgärdsprogram  

• två åtgärder formulerades om    

• fem åtgärdsformuleringar ändrades något  

• en åtgärd fick minskad omfattning   

• förtydligande i tre åtgärder gällande PFAS-förorenade massor och spridning  

• det prioriterade ämnet diklorvos togs bort från åtgärdsprogrammet   

• fem vattenförekomster klassificerades om  

• den samhällsekonomiska konsekvensanalysen reviderades något 

 

Synpunkterna från samrådet 2017–2018 sammanställdes i en samrådsredogörelse  



 

189 

Samråd om vattenkraft 2018 
Under perioden 2 maj till 30 september 2018 genomförde vattenmyndigheterna samråd om 

miljökvalitetsnormer för kraftigt modifierade vattenförekomster på grund av vattenkraft. 

Syftet med samrådet var bland annat att ge alla som önskade möjlighet att ge synpunkter på 

de preciserade beskrivningar av vilken miljökvalitet som ska uppnås i varje vattenförekomst, 

det vill säga vad god ekologisk potential faktiskt innebär. Förslagen utgick från bedömningar 

av vilka miljöförbättrande åtgärder som kan genomföras vid de berörda 

vattenkraftanläggningarna, med syfte att påverka vattenkraftens bidrag till energisystemet så 

lite som möjligt. 

Samrådet kungjordes i alla större dagstidningar som berördes av de vattenförekomster som 

pekats ut som kraftigt modifierade. Information om samrådet spreds via 

vattenmyndigheternas nyhetsbrev, länsstyrelsernas och vattenmyndigheternas webbplatser.  

Samrådsmöten hölls i:  

• Göteborg den 22 maj   

• Härnösand den 23 maj   

• Skellefteå den 24 maj 

Information skickades också ut via e-post till samtliga kommuner och länsstyrelser samt 

bransch- och intresseorganisationer, vattenråd, departement med flera.  Samrådsdokumenten 

fanns tillgängliga i digital form på vattenmyndigheternas webbplats under hela 

samrådsperioden. Materialet har också funnits tillgängligt hos samtliga länsstyrelser och 

kommuner. 

Vattenmyndigheterna fick svar från 114 instanser och flera framförde behovet av att peka ut 

flera vattenförekomster som kraftigt påverkade med hänsyn till vattenkraften som 

samhällsnyttig verksamhet.  

Synpunkterna från samrådet 2018 finns sammanställt i en samrådsredogörelse 

(Länsstyrelserna 2018, Dnr: 537-14769-2017, Vattenmyndigheten Bottenviken, 537-3521-2016, 

Vattenmyndigheten Bottenhavet, 537-2349-2018, Vattenmyndigheten Norra Östersjön, 537-

3546-2018, Vattenmyndigheten Södra Östersjön och 537-15487-2018 Vattenmyndigheten 

Västerhavet).  

Samråd om förvaltningsplan, åtgärdsprogram och 

miljökvalitetsnormer 2021–2027 
Samrådsperioden är 1 november 2020 till 30 april 2021. Texten kommer att skrivas till 

slutversionen av förvaltningsplanen. 

9.3 Information och kommunikation 
Om vattenförvaltningen genomförs på ett väl förankrat sätt effektiviseras arbetet, eventuella 

målkonflikter kan identifieras tidigt och potentiellt dubbelarbete förebyggs. I detta är 

information och kommunikation viktigt.  

Vårt kommunikationsarbete ska leda till en ökad kännedom om våra uppdrag, 

ansvarsområden, arbetsmetoder, kontaktvägar och förslag till beslut. Som myndighet har vi 

dessutom ett särskilt ansvar för att göra vår information lättillgänglig och lätt att förstå. 
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Planerad och väl genomförd kommunikation bidrar till att skapa, vårda och utveckla 

relationer både inom vattenmyndigheterna och i kontakterna med våra målgrupper samt 

beslutsfattare och uppdragsgivare.  

Ny webbplats och databasen VISS 
Den 20 november 2019 publicerade vattenmyndigheterna en ny webbplats, 

www.vattenmyndigheterna.se. Arbetet med att ta fram den pågick under hösten 2018 och 

hela 2019.  

Vattenmyndigheternas nya webbplats är tydlig och innehåller relevant information. Den följer 

alla lagkrav för offentliga webbplatser, bland annat tillgänglighetsdirektivet.    

En annan viktig informationskälla i vattenförvaltningsarbetet är databasen VISS 

(Vatteninformationssystem Sverige) som har utvecklats av vattenmyndigheterna, 

länsstyrelserna och Havs- och vattenmyndigheten. VISS förvaltas i dag av Länsstyrelsen i 

Jönköping. Databasen är tillgänglig för alla på internet via adressen viss.lansstyrelsen.se och 

har bland annat sökbara kartor med valbara lager. VISS är en portal för information och data 

om alla vattenförekomster i grundvatten, sjöar, vattendrag och längs kusten. Här finns till 

exempel statusklassning, miljökvalitetsnormer och påverkanskällor för varje enskild 

vattenförekomst. Eventuell övervakning och planerade eller genomförda åtgärder tas också 

upp. Under förvaltningscykel 2016–2021 har vattenmyndigheterna genomfört ett projekt 

kallat SKAV: Sammanhängande Kedja Av Information i VISS. Den så kallade SKAV-kedjan 

ska finnas i VISS för varje vattenförekomst enligt: påverkanskälla → status → riskbedömning 

→ åtgärdsanalys → normsättning. 

Vattenmyndigheterna utvecklar ständigt sin digitala verktygslåda med nya program och 

användningsområden. Ett exempel är Story Maps där interaktiva kartor används för att 

visualisera komplicerad information. Ett annat verktyg är Webropol för till exempel 

inhämtning av enkätsvar.  

Digitalt samråd kan nå fler 
Inför samråd 2021–2027 har vattenmyndigheterna valt att publicera samrådsmaterialet 

digitalt. Genom att göra det omfattande samrådsmaterialet med text, tabeller, staplar, kartor 

och diagram tillgängligt på det sättet är målsättningen att nå ut till fler och på så sätt öka 

deltagandet i samrådet. 

På webbsidan för samrådet finns det tydliga instruktioner om hur du kan lämna in dina 

samrådssynpunkter och hur vi tar emot dessa. Här finns även instruktioner för hur du lämnar 

samrådssynpunkter i VISS.  

Vi ser fördelar med ett digitalt samrådsmaterial:  

• Ökad tillgänglighet för alla som vill läsa eller lyssna på det vi skrivit. 

• Ökad användbarhet, lättare att lämna samrådssynpunkter och för myndigheter, 

kommuner och andra organisationer att jämföra vattendistriktens information, åtgärder 

och förutsättningar. 

Sociala medier 
Vattenmyndigheterna använder de sociala plattformarna LinkedIn och Youtube för att nå ut 

till en bred målgrupp. Genom att dela inlägg med nyheter och evenemang på LinkedIn visar 
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vi vad vattenmyndigheterna bidrar med i vattenfrågan. Vi använder Youtube som plattform 

för att ladda upp och sprida de filmer som vi tar fram. Youtubekanalen innehåller såväl 

informations- och utbildningsfilmer som nyheter och intervjuer.   

Publikationer  
Vattenmyndigheterna publicerar olika typer av skrifter, dokument, nyhetsbrev och rapporter. 

Vissa berör enskilda distrikt medan andra är nationella. Samtliga publikationer finns att ladda 

ner som pdf:er eller beställa på vår webbplats. Här följer några exempel på publikationer som 

vattenmyndigheterna tagit fram under perioden 2016–2021.  

Nyttan med bättre vatten 
Med den här skriften vill vattenmyndigheterna ge kommunala beslutsfattare goda argument 

för beslut om fler vattenåtgärder. Här finns exempel på hur stor nytta som åtgärder gör för 

vattnet – och för oss människor – och hur stora värden det faktiskt kan röra sig om. Mycket 

handlar om ekonomi, men det finns också andra värden som är svårare att sätta en prislapp 

på. 

Verktyg för bättre vatten 
Med denna broschyr vänder sig vattenmyndigheterna främst till handläggare på 

länsstyrelserna för att ge kunskap om systemet med miljökvalitetsnormer för vatten, MKN. 

Den kan också användas av länsstyrelserna i kontakt med kommuner och 

verksamhetsutövare när det gäller MKN. 

Skriften är inte tänkt att användas som vägledning vid prövning och tillsyn. I de fallen 

hänvisar vi till fördjupad information hos Havs- och vattenmyndigheten och andra 

myndigheter som vägleder kring tillämpning av miljökvalitetsnormer i tillsyn, prövning och 

fysisk planering. 

Vattenblänk – Nyhetsbrev 
Vattenblänk är ett digitalt nyhetsbrev som vattenmyndigheterna ger ut fyra gånger per år. 

Nyhetsbrevet innehåller nyheter om vattenförvaltning och vattenvård. 

WaterCoG – Nyhetsbrev 
I projektet Water Co-Governance undersöker vattenmyndigheterna tillsammans med fyra 

andra EU-länder hur det lokala arbetet kring EU:s vattendirektiv kan bli ännu bättre. I 

WaterCoG:s nyhetsbrev hittar man information om olika aktiviteter både här i Sverige och 

utomlands. 

LIFE IP Rich Waters – Nyhetsbrev 
Projektet LIFE IP Rich Waters syftar till att skynda på genomförande av vattendirektivet i 

Sverige. I projektet genomförs konkreta projekt för att testa ny teknik, utveckla nya metoder 

och demonstrera hur åtgärder för bättre vatten kan genomföras i praktiken. I nyhetsbrevet 

Bättre vatten sprider projektet information om projektets framsteg, evenemang och 

utlysningar av medel för vattenprojekt. 
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10 Vattenförvaltning 2021–2027 
Vattenförvaltning är ett ständigt pågående arbete som inte kommer att avslutas 2027. 

Samhällets behov, förändringar i påverkanstryck och klimatförändringar tillsammans med 

nya politiska förutsättningar sätter ramarna för framtidsutblicken. Vi har inte ambitionen att 

kunna överblicka allt som kommer att påverka vårt arbete i kommande sexårsperiod, men vi 

lyfter här några viktiga saker både ur ett omvärldsperspektiv och utifrån vad vi själva ser som 

de mest väsentliga utvecklingsbehoven inom den svenska vattenförvaltningen. Under 

samrådet är vi glada att ta emot synpunkter som kan komplettera det vi skriver här, så att 

framtidsbilden av möjligheter och utmaningar blir mer heltäckande. 

Det händer mycket inte minst på EU-nivån just nu. Hanteringen och efterverkningarna av 

pandemin, Brexit och migrationsfrågorna kan indirekt komma att påverka både 

samarbetsklimatet och den EU-gemensamma budgeten. Mer direkt så har EU:s GREEN DEAL 

med strategier för biologisk mångfald, klimatåtgärder och ”Farm to Fork” en given koppling 

till europeisk och därmed svensk vattenförvaltning. Förhandlingarna pågår för fullt inför den 

nya programperioden för EU:s gemensamma jordbrukspolitik, och resultatet av dessa 

förhandlingar kommer att få stor betydelse för förutsättningarna att genomföra nödvändiga 

åtgärder för att hantera jordbrukets påverkan. Under december 2020 förväntas EU besluta om 

ett nytt dricksvattendirektiv (direktiv 98/83/EG) där poängteras bland annat kopplingen till 

den kunskap som inhämtats och de åtgärder som genomförts inom ramen för 

vattendirektivet. Dessutom ska det tas större hänsyn till hur klimatförändringarna påverkar 

vattenresurserna. Det har tagits initiativ till att påbörja en översyn och eventuell revidering av 

avloppsvattendirektivet (direktiv 91/271/EEG), som kan påverka förutsättningarna att 

genomföra åtgärder kopplat till påverkan från avloppsvatten. I kommande sexårscykel 

behöver vi få bättre koll på effekterna av vad den pågående klimatförändringen innebär i 

olika delar av landet. Vi vet att temperatur- och nederbördsmönster förändras på olika sätt 

och att takten för förändringarna kan gå fortare än vad nuvarande nationella och 

internationella åtaganden tar höjd för. De senaste årens stora variationer när det gäller både 

nederbörd och torra perioder har tydliggjort hur känsliga våra vattenresurser och vårt 

samhälle är för situationer med höga flöden eller vattenbrist. Det är därför viktigt att vi under 

den kommande sexårsperioden ökar både kunskapsunderlag och beredskap för att hantera 

sådana förändringar. Hur effekterna av klimatförändringarna påverkar ekosystemen, 

hydrologin, vattenkvaliteten och vattentillgången i distrikten eller avrinningsområden 

behöver vi mer kunskap om. Med den kunskapen kan vi bättre hantera de olika 

klimatanpassningsutmaningarna och anpassa åtgärder därefter.  

Vattenmyndigheterna arbetar intensivt med att hantera klimatförändringarnas betydelse för 

våra vattenresurser, både när det gäller vattenkvaliteten och tillgången på vatten för olika 

samhällsbehov. För första gången finns nu ett förslag till delförvaltningsplan med åtgärder 

mot vattenbrist. Från 2004, då vattendirektivet införlivades i Sverige, och till nu har det hänt 

mycket när det gäller administration och planering på vattenområdet, som till exempel: 

• en utvecklad förståelse för hur förvaltningen behöver ske utifrån vattnets väg och 

därmed över administrativa gränser 

• införande av ett allt bättre IT-stöd 

• förtydliganden av behovet av ökad miljöövervakning och finansiering  

• en ökad medvetenhet om vikten av att ta hänsyn till vattenkvalitets- och 

vattenresursfrågor på ett tidigt stadium i samhällsplaneringen 
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Sedan 2004 har även ändringar i lagar, regler och en ökad finansiering av åtgärdsarbetet 

bidragit till allt bättre förutsättningar för Sveriges vattenförvaltning. Lagar och reglar har 

anpassats till vattenförvaltningen exempelvis genom ett flertal förändringar i miljöbalken och 

tillhörande förordningar. Som exempel framgår det så kallade förbudet mot försämring av 

vattenmiljöerna sedan 2019 direkt av lagtext, likväl som genomförandet av den nationella 

planen för moderna miljövillkor för vattenkraften. De aktörer som återrapporterar till 

vattenmyndigheterna uttrycker att miljökvalitetsnormerna är styrande för de prioriteringar 

som görs avseende vattenrelaterad verksamhet. 

Utökad finansiering inom LOVA (lokala vattenvårdsprojekt), särskilda satsningar på åtgärder 

för att trygga dricksvattenförsörjningen, riktade medel till länsstyrelsernas tillsyn och 

satsningar på efterbehandling av förorenade områden är ett par exempel på satsningar som 

ger möjligheter till ett bättre och mer ändamålsenligt åtgärdsarbete. Både andra medel och 

frivilligt arbete bidrar till att förbättra vattenmiljön där det behövs. Vattenmyndigheterna 

bedömer dock att det fortfarande finns outnyttjade möjligheter i landsbygdsprogrammet, 

havs- och fiskeriprogrammet, de regionala strukturfondsprogrammen och 

socialfondsprogrammet när det gäller finansiering av EU:s övergripande mål inom 

vattenområdet.  

Trots allt bra som görs och de stegvisa förbättringar som sker, så är vi ändå långt ifrån att nå 

målen. Resultaten från innevarande sexårsperiod visar att cirka hälften av 

vattenförekomsterna i Sverige fortfarande inte når god status.  

Vi ser en risk att ett fokus på förändringar i ansvarsfördelning och organisation leder till 

fördröjningar i Sveriges genomförande av sina åtaganden enligt vattendirektivet och medför 

risker för samhällsutvecklingen som beror av förutsägbar vattenkvalitet och kvantitet. 

Vattenmyndigheterna lägger nu fram förslag till förvaltningsplaner, miljökvalitetsnormer och 

åtgärdsprogram för tredje gången. Genom vår kartläggning av påverkanskällor och vattnets 

status har vi bättre kunskap än någonsin om vad som behöver göras var och kan i många fall 

också peka på vem som är ansvarig för att genomföra åtgärderna. När det gäller 

jordbruksåtgärder har vi också kunnat analysera vilka fysiska åtgärder som bör vara de mest 

kostnadseffektiva. Genom en styrmedelsanalys har vi identifierat vilka administrativa 

åtgärder som behöver genomföras av myndigheter och kommuner för att se till att fysiska 

åtgärder i vattenmiljöerna faktiskt kommer till stånd. Detta framgår av Åtgärdsprogram 2021-

2027, där vi anger 60 sådana åtgärder som myndigheter och kommuner behöver genomföra 

under nästa sexårscykel. Detta kommer att ta oss en god väg mot målen för 

vattenförvaltningen. Med hjälp av lärdomar från tidigare förvaltningscykler behöver vi också 

fortsätta följa upp hur åtgärdsgenomförandet och samordningen mellan olika aktörer och 

ansvarsområden sker och utvecklas.  

Det är nu upp till alla berörda att göra sin del av vattenförvaltningsarbetet. Det gäller på alla 

nivåer från regeringen via ansvariga myndigheter till kommuner och verksamhetsutövare. 

Sverige har ett ansvar inför EU att klara av sitt åtagande, men det viktigaste är att förvalta 

våra gemensamma vattenresurser för samhället i stort och för de kommande generationerna.  

Tillräckligt med vatten av god kvalitet kan inte ersättas med något!  
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10.1 Utveckling av vattenarbetet 2021–2027 
Vattendirektivets adaptiva och cykliska förvaltningsmodell innebär att genomförandet sker 

stegvist med ett lärande i fokus, där ständiga förbättringar av både kunskap och processer 

kan ske. Vi behöver därför fortsätta att utveckla och förbättra vattenarbetet även under 

kommande sexårsperiod.  Bygga vidare på det som byggts upp och vara ödmjuk inför den 

förbättringspotential som finns.  

Trots att det skett en ökad medvetenhet om värdet och vikten av en långsiktigt hållbar 

vattenförvaltning sedan 2004 och fram till idag, så måste åtgärdstakten fortsätta att öka också 

under perioden 2021–2027. Framförallt bedömer vi att myndigheter och kommuner behöver 

ta ett ännu större ansvar för att genomföra en aktiv, sammanhållen planering av sitt 

åtgärdsarbete och se fördelarna med att planera in vattenförvaltningen som en integrerad del 

av den ordinarie verksamhetens totala miljöarbete. Det krävs också ökad samverkan mellan 

olika myndigheter och mellan kommuner, för att undvika en ineffektiv och kostsam 

uppdelning och fragmentisering av ansvar och åtgärder mellan olika aktörer och sakområden. 

Vattenmyndigheterna har en ganska bra bild över vilka utvecklingsbehov som finns efter mer 

än 15 års arbete med att hålla samman vattenförvaltningsarbetet och vattendirektivets 

genomförande i en svensk kontext. Vi har fått mycket underlag och idéer från berörda aktörer 

under tidigare samråd, dialoger och i andra samverkanssammanhang. Vi har också fått 

underlag från den rapportering som myndigheter och kommuner gör till 

vattenmyndigheterna varje år för att redovisa hur det går med åtgärdsgenomförandet. 

Mycket av den utveckling som behöver göras handlar om nationella frågor, som behöver 

hanteras likartat över hela landet. Sådana frågor är det bäst att lösa på nationell nivå, 

exempelvis genom nationella vägledningar, styrmedel och samordnade insatser. Vissa frågor 

behöver till och med hanteras genom politiska beslut, som exempelvis ny eller förändrad 

lagstiftning, ökad eller omfördelad finansiering eller tydligare styrning av statliga 

myndigheter. Andra frågor behöver hanteras på en mer regional nivå eftersom förutsättningar 

och utmaningar ser olika ut i olika delar av landet.  

Nedan beskrivs övergripande utvecklingsbehov inom några olika områden under perioden 

2021–2027. 

Gemensamma frågor för kommande sexårsperiod 

Sammanhållen vattenpolitik 
Det saknas ännu en sammanhållen vattenpolitik på flera områden. Här behövs ett samlat 

grepp för vad Sverige vill. Detta lyfts bland annat fram i utredningen En utvecklad 

vattenförvaltning (SOU 2019:66), som anser att regeringen bör ta fram en skrivelse till 

riksdagen om en nationell handlingsplan på vattenpolitikens område som ger en 

övergripande inriktning på arbetet i Sverige för den kommande sexårscykeln. En bättre 

koppling till finansieringen av åtgärder behövs också enligt betänkandet. 

Regeringen har tagit ett samlat beslut i vattenkraftsfrågan i och med den nationella planen för 

miljöanpassning av vattenkraft (NAP). Det finns också långsiktiga planer för kalkning och 

hanteringen av förorenade områden, men mycket saknas inom andra områden.  
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Exempel på områden där ett större och sammanhållet grepp skulle behöva tas om hur 

vattenförvaltningsfrågorna ska hanteras är:  

• jordbrukspolitiken  

• övervakning av yt- och grundvatten 

• frågor om vattenbrist och torka 

• markavvattningsfrågorna  

Myndigheter och kommuner behöver göra mer 
Varje myndighet måste ta ett större ansvar för att ta ett sammanhållet grepp över sin del av 

vattenförvaltningsarbetet och integrera sina uppdrag inom vattenförvaltningen i hela sin 

verksamhet på strategisk nivå. På så sätt kan risken för utebliven samordning med relaterade 

uppdrag minimeras och arbetet effektiviseras. Det finns exempel på att motsatta intressen inte 

hanteras tillräcklig väl. Detta behov återspeglas i en ny åtgärd 1 i åtgärdsprogram 2021–2027, 

riktad till alla åtgärdsmyndigheter, som ålägger ansvar för en strategisk och integrerad 

planering av åtgärdsprogrammets genomförande inom ramen för myndighetens 

ansvarsområde.  

Avrinningsområden har olika naturgeografiska förhållanden och åtgärder för att motverka 

eller förebygga negativ påverkan blir bara effektiva med utgångspunkt i vattnets geografi. 

Många län och kommuner behöver därför samarbeta utanför sina geografiska gränser, vilket 

kan vara en svårighet. 

Vattenmyndigheterna har för att stimulera ett sådant samarbete tagit fram en ny åtgärd som 

riktas till kommunerna och länsstyrelserna, åtgärd 1 i båda fallen, där dessa åläggs att göra en 

övergripande vattenplanering med en helhetssyn utifrån ett avrinningsområdesperspektiv. 

Denna planering ska tala om hur miljökvalitetsnormerna ska beaktas i alla relevanta delar av 

verksamheten. Det som är gemensamt är att vattenfrågorna berör många olika verksamheter 

inom respektive organisation och måste lyftas in i den övergripande verksamhetsplaneringen. 

På länsstyrelserna finns särskilt behov av att involvera olika sakområden i genomförandet av 

åtgärdsprogrammet, som till exempel miljöskydd, landsbygdsfrågor, kulturmiljö och 

samhällsplanering. För att stötta denna åtgärd har Boverket en åtgärd som syftar till att ge 

vägledning för att kommunerna lättare ska kunna beakta miljökvalitetsnormerna i den fysiska 

planeringen. 

Dessa planeringsåtgärder poängterar att vattenförvaltningen måste integreras i allt arbete där 

miljökvalitetsnormerna berörs. Här lyfts också fram att kommuner och länsstyrelser behöver 

prioritera de områden där miljökvalitetsnormerna riskerar att inte nås eller där försämring 

hotar. De olika distrikten har olika utmaningar. Därför blir det länsstyrelsens och kommunens 

uppgift att med hjälp av informationen i VISS identifiera var krutet ska läggas. För att 

ytterligare underlätta för kommuner och länsstyrelser utvecklar vi ett kartunderlag i formatet 

”Storymaps” som kommer att länkas till ifrån VISS. 

De myndigheter som har ansvar för information, data och dataflöden har fortfarande stora 

insatser kvar att göra när det gäller att koppla samman och kvalitetssäkra underlag. Eftersom 

underlagsdata är en viktig grund för hela vattenförvaltningsarbetet måste dessa vara 

lättillgängliga och kvalitetsgranskade samt hållas uppdaterade. 
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Miljöövervakningen behöver utvecklas 

En väl planerad miljöövervakning är nödvändig för att de beslut som ska fattas inom arbetet 

med vattenförvaltning ska bli så väl underbyggda som möjligt. Sveriges övervakning av yt- 

och grundvatten är i många avseenden bra, men behöver samtidigt utvecklas ytterligare för 

att bättre möta upp de behov som finns inom vattenförvaltningen.  

Områden med särskilt stora behov är: 

• övervakningen av biologiska kvalitetsfaktorer 

• övervakning av prioriterade ämnen och särskilda förorenande ämnen 

• övervakningen av hydromorfologiska kvalitetsfaktorer  

• övervakning av grundvattennivåer i påverkade områden.   

Det behövs också mer kontroll och kunskap om nya ämnen som kan utgöra risk för 

vattenmiljön.  

Arbetet med att utveckla och samordna nationell och regional miljöövervakning så att den 

bättre anpassas till vattenförvaltningsarbetets behov drivs av Havs- och vattenmyndigheten 

och vattenmyndigheterna, tillsammans med Sveriges geologiska undersökning och 

Naturvårdsverket. Utredningen Sveriges miljöövervakning – dess uppgift och organisation 

för en god miljöförvaltning (SOU 2019:22) lämnade sitt betänkande 2020, men utredningen 

utredde aldrig frågan kring vilka analyser som behöver göras av faktorer som påverkar miljön 

och de bakomliggande orsakerna till att förändringar i miljötillståndet inträffar. Därmed 

ingick inte heller vilka analyser som behöver genomföras inom vattenförvaltningsarbetet för 

att utforma väl utformade övervakningsprogram i enlighet med 

vattenförvaltningsförordningen.  

Utvecklingsbehoven inom miljöövervakningen beskrivs mer i kapitel 4 Miljöövervakning. 

Nationell prövningsplan för vattenkraften 
Den nationella planen för moderna miljövillkor för vattenkraften (NAP) beslutades av 

regeringen den 25 juni 2020. Planen innebär att alla anmälda anläggningar för 

vattenkraftsproduktion som omfattas av planen ska omprövas för att få moderna miljövillkor 

(läs mer i kapitel 7 Miljökvalitetsnormer för vatten) och prövningarna ska ske under en period 

av drygt 20 år med start 2022. Sista prövningen enligt planen ska ske år 2039 vilket innebär 

arbetet fortlöper även i kommande sexårscykler efter 2027. 

Vattenmyndigheternas arbete med kvalitetskrav enligt vattenförvaltningsförordningen (SFS 

2004:660) kommer att bedrivas i den prioriteringsordning som behövs för att genomföra NAP 

under perioden 2022–2039. Inledningsvis skiljer sig tidsplanen för samråd något från arbetet 

med övriga normer. Samråd om miljökvalitetsnormer för både kraftigt modifierade och 

naturliga vattenförekomster med påverkan av vattenkraft hålls därför i den senare delen av 

samrådsperioden, 1 mars till 30 april 2021. Denna del av samrådet kommer att ha särskilt 

fokus på de vattenförekomster som enligt NAP ska prövas 2022–2024. 

Vattenmyndigheterna behöver sedan fortsätta att revidera normer cykelvis för att varje 

prövning ska få ett så bra underlag som möjligt allt eftersom ny information tillkommer och 

ny teknik utvecklas.   
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Markavvattning 
Markavvattningens koppling till ekologisk status och avvägningen mot jordbrukets behov är 

något som samhället behöver arbeta vidare med. Vattenmyndigheterna intensifierar arbetet 

med dessa frågor under perioden 2021–2027. Vår ambition är att kunna samråda förslag på 

kraftigt modifierade vatten (KMV) för markavvattning under den pågående sexårscykeln, det 

vill säga före den ordinarie revideringen som ska ske 2027. Markavvattning är väsentlig för 

jordbruket för att växtodlingen kan optimeras. Samtidigt så påverkas vattendragen av 

avvattningen. All markavvattning som finns idag behövs inte medan de negativa effekterna 

kvarstår. Exempelvis finns markavvattningsföretag som är inaktiva, medan vissa har 

omoderna tillstånd. Vissa skulle kunna användas för reglerad dränering. I ett förändrat klimat 

kan behov och villkor behöva förändras.   

Åtgärder mot övergödning  
Övergödningen är ett välkänt problem som behöver ytterligare fokus när det gäller åtgärder 

och finansiering. Kunskapen om läget är fullt tillräcklig för både inlandsvatten och Östersjön. 

EU:s mål för den gemensamma jordbrukspolitiken (GJP) pekar tydligt på att stöden i 

kommande programperiod ska användas för att minska näringsläckaget från jordbruket. 

Under hösten 2020 görs ett stort arbete med att ta fram den svenska strategiska planen för 

nästa period och inför framtagandet av regionala handlingsplaner. I denna plan måste 

strategin för att adressera åtgärdsbehovet för att motverka övergödning vara mycket tydlig. 

Vattenmyndigheterna ser inte att åtgärderna behöver motverka ambitionerna om en ökad 

inhemsk hållbar livsmedelsproduktion i den svenska Livsmedelsstrategin. En hållbar 

produktion måste ske utan att vattenkvalitet och –kvantitet påverkas negativt. 

Sverige satsar allt större medel för att minska övergödningsproblemet via Lokala 

vattenvårdsprojekt (LOVA), Lokala naturvårdssatsningen (LONA) och Lokalt engagemang 

för vatten (LEVA). Den sammanlagda storleken på dessa bidrag är mer än en halv miljard för 

år 2021. Via dessa stöd ska fler konkreta åtgärder i form av till exempel våtmarker, 

tvåstegsdiken och skyddszoner komma till stånd. I backspegeln har många planer och 

utredningar gjorts med dessa bidrag, vilka det nu förhoppningsvis är dags att realisera. 

Vattenmyndigheterna ser också att effektuppföljningen av dessa stora satsningar måste 

utvecklas. 

Då stöd för konkreta åtgärder och rådgivning baseras på frivillighet genom 

ansökningsförfaranden från den enskilde verksamhetsutövaren eller kommunen är 

träffsäkerheten i att dessa åtgärder genomförs där de bäst behövs inte optimal. Uppföljningar 

visar att intresset för att till exempel söka finansiering för en våtmark varierar stort mellan 

olika län. En ökad träffsäkerhet skulle innebära ökad miljönytta per krona. Hur intresset från 

berörda verksamhetsutövare kan öka är en fråga som måste adresseras. Därför finns det 

föreslagna åtgärder till såväl Jordbruksverket som länsstyrelserna angående detta. 

Där det finns övergödningsproblem i havsmiljön görs åtgärder effektivast på land. Havs- och 

vattenmyndigheten ansvarar för att ta fram åtgärdsprogram enligt havsmiljödirektivet och 

hänvisar i stor utsträckning till åtgärder i vattenförvaltningens åtgärdsprogram. Detta 

förstärker motivet för att ansvariga aktörer verkligen ska genomföra sina åtgärder. 

Helsingforskommissionen (HELCOM) har också bilden klar och förbereder för en ny 

internationell överenskommelse, Baltic Sea Action Plan (BSAP), baserad på nya 

betingsberäkningar avseende reduktionsbehov av närsaltbelastning.  
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Vattenmyndigheterna ser att åtgärdsmålen inom övergödning är rimliga att uppnå inom två 

sexårscykler under förutsättning att de ansvariga aktörerna genomför sina delar. Sannolikt 

behöver dock ekosystemen längre tid på sig för återhämtning.  

Vattenförvaltning i ett förändrat klimat 
Förvaltningen av vattenresurserna behöver ta hänsyn till det förändrade klimatet på flera 

olika sätt. Detta innebär anpassningar till olika utmaningar i olika delar av landet. 

Kusterosion i söder, vattenbrist i öster, större regnmängder i norr och översvämningar i väster 

är några av de utmaningar som följer av ett förändrat klimat. Det finns ett stort behov av att 

kunna få en mer detaljerad bild i både tid och rum av regionala klimatscenarier, 

vattenbalansberäkningar per avrinningsområde, samhällets samlade vattenbehov, tillstånd för 

vattenuttag och ekosystemens respons. Regeringen ska få underlag till sin nya 

klimatanpassningsstrategi i december 2021. Underlaget ska peka på de mest prioriterade 

utmaningarna och innehålla en utvärdering av myndigheternas klimatanpassningsarbete. Vi 

förutsätter att vattenfrågorna kommer att ha en framskjuten plats i denna strategi.  

Vattenbrist har sedan länge varit ett problem i vissa delar av landet, framförallt i Södra 

Östersjöns vattendistrikt. Vattenbristen har dock under senare år drabbat allt större delar av 

landet, åtminstone temporärt. Vattenmyndigheterna har tagit fram förslag på 

delförvaltningsplaner med åtgärder mot vattenbrist för kommande sexårsperiod. Det har inte 

varit möjligt att kvantifiera vattenbrist så tydligt som vi önskar, inte heller kan problemen 

fullt ut kopplas till påverkan och därmed till relevanta åtgärder såsom direktivet kräver. 

Delförvaltningsplanerna är ett första steg som både visar på bristen på relevant data och 

föreslår vad som mer behöver göras för att motverka vattenbrist. Det handlar således inte om 

krishantering utan framförallt om ett förebyggande arbete. Ett verktyg som skulle behöva tas 

fram är specifika bedömningsgrunder och miljökvalitetsnormer för kvantitativ status för sjöar 

och vattendrag. Det är också viktigt att planera och prioritera rätten till vattenuttag i ett 

klimatperspektiv. Ett förändrat klimat kommer också att leda till större risker för 

översvämningar – både som följd av skyfall och stigande havsnivåer. Många åtgärder med 

annat fokus kan också förebygga risk för översvämning och minska negativa effekter – så 

kallade naturbaserade lösningar. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) pekar 

på riskområden framförallt i städer, samtidigt som många åtgärder behövs uppströms. 

Länsstyrelserna ska se till att åtgärder för riskhantering föreslås. MSB behöver tillhandahålla 

hela sitt översvämningsunderlag och länsstyrelserna behöver stämma av åtgärder inom båda 

direktiven - vattendirektivet och översvämningsdirektivet - för att undvika intressekonflikter 

och hitta synergieffekter.  

På kort sikt är det inte troligt att direkta effekter från klimatförändringar kommer att påverka 

möjligheten att nå målen i så stor utsträckning. Däremot är det mer troligt att samhällets 

klimatanpassningsåtgärder kan komma att påverka vattnet. Därför är det viktigt att 

vattenförvaltningsarbetet samordnas med arbetet som följer av översvämningsdirektivet för 

att kunna minimera konflikterna mellan de olika direktivens mål. Synergieffekter kan nås 

genom att förbättra och bevara ekosystemens, markernas och grundvattenmagasinens 

naturliga vattenhållande förmåga. EU-kommissionen har tagit fram en vägledning 

(Europeiska kommissionen, 2009) för hantering av klimatförändringar i 

vattenförvaltningsarbetet. Enligt vägledningen bör ett förändrat klimat inte användas som 

motiv för att sänka förbättringskraven (miljökvalitetsnormer med undantag i form av mindre 

stränga krav) för en vattenförekomst. Den åtgärd som främst förespråkas är att hålla kvar 

vatten högt uppe i avrinningsområdet för att minska risken för både stora översvämningar 

nedströms och vattenbrist.  
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Kommunerna behöver dimensionera dagvattenanläggningar, hitta platser för planerad 

översvämning, förnya VA-näten för att minska risken för bräddning eller inläckage till 

dricksvatten. För detta arbete krävs stora investeringar under kommande förvaltningscykel 

och troligen också i ett ännu längre tidsperspektiv.  

Dricksvattenförsörjningen 
Drickvattenfrågorna har en särskild ställning i vattendirektivet framförallt genom att 

vattentäkterna ska skyddas. Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram har pekat på behovet av 

att vattenskyddet utvecklas – nya vattenskyddsområden behöver inrättas och befintliga 

föreskrifter uppdateras. Regeringen har anslagit särskilda medel, men ändå går arbetet alltför 

långsamt.  

Hösten 2020 kommer EU att anta ett nytt dricksvattendirektiv med utökat krav på 

riskbedömning av råvattnet och samordningen. Vi ser goda möjligheter till samarbete och 

synergier med vattenförvaltningsarbetet. En statlig utredning kommer under hösten 2021 att 

föreslå hur ansvarsfördelningen för direktivets implementering ska se ut i Sverige. Nya 

ämnen ska mätas och rapporteras. Även läckage från ledningssystemen och motåtgärder mot 

detta ska rapporteras till EU.  

Redan idag finns risk för att vattenresursen inte räcker till dricksvattenförsörjningen i vissa 

delar av landet under torra perioder, bland annat på grund av konkurrens om vattnet med till 

exempel jordbruk och industri. Samtidigt måste ekosystemen ha den nödvändiga 

vattentillgången tryggad. Även frågor om grundvattenkvantitet behöver större 

uppmärksamhet då låga grundvattennivåer har stor effekt på grundvattenberoende 

ekosystem. 

I nästa sexårsperiod behöver också frågor rörande bakterier och andra mikroorganismer i 

dricksvattentäkter uppmärksammas, särskilt motiverat av ett varmare klimat.  

EU:s rekommendationer till Sverige 
Medlemsstaterna gör regelbundna redovisningar till EU-kommissionen av hur arbetet med att 

genomföra vattenförvaltningen fortskrider. EU-kommissionen granskar redovisningarna och 

återkopplar till respektive medlemsstat hur man bedömer att genomförandet går.  

Återkopplingen från EU är viktig för den fortsatta utvecklingen av arbetet med 

vattenförvaltning. Den pekar ut förbättringsbehov och ger en indikation på vad 

medlemsstaterna behöver prioritera. I februari 2019 fick medlemsstaterna återkoppling från 

granskningen av vattendistriktens förvaltningsplaner som beslutades 2016. För Sveriges del 

lyftes bland annat rekommendationer att stärka miljöövervakningen, att förbättra 

motiveringen av undantag, att utveckla indikatorer för betydande påverkanstryck, att 

identifiera fler åtgärder för att reducera fosforläckage, att ta fram förvaltningsplaner för 

hantering av torka och att arbeta vidare med kostnadstäckning för vattenanvändning 

(Europeiska kommissionen, 2019).  

EU trycker på i många sammanhang och EU-kommissionen lämnade så sent som i juni 2020 

besked om att vattendirektivet inte ska öppnas upp för någon större revidering. Samtidigt 

flaggade de för att ett större fokus kommer att ligga på att understödja medlemsstaternas 

implementering och se till att direktivet efterlevs i större utsträckning.  

EU-kommissionen har poängterat att det inte är tillräckligt att bara bygga åtgärdsprogram på 

sådant som redan görs eller ändå ska göras. Åtgärdsprogrammen ska innehålla specifika 
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åtgärder för kontroll av vattenuttag, utsläpp från punktkällor, diffusa utsläpp, fysisk 

förändring samt ytterligare åtgärder som behövs för att nå kvalitetsmålen. 

10.2 Viktiga frågor och särskilda utmaningar i 

Västerhavets vattendistrikt 
Västerhavets vattendistrikt uppvisar en provkarta på i stort sett alla utmaningar kring vatten 

som finns i riket. Demografi och geografi varierar och det finns både tätbefolkade områden, 

stora skogar och vidsträckta slättlandskap. Det geografiska läget, närmast Nordsjön och utsatt 

för sydvästliga vindar, gör att försurande ämnen regnar ned över en berggrund som har låg 

buffertkapacitet. Hög industrialisering orsakar fysiska förändringar, markanvändningen inom 

areella näringar bidrar till övergödning, turismen i kustbandet ger upphov till utmaningar 

som till exempel exploatering av grunda vikar och brist på dricksvatten. I kapitel 2 beskrivs 

utmaningarna mer utförligt. Utmaningarna för distriktet är av olika slag och finns inom olika 

dimensioner tidsmässigt och inom samhällsutvecklingen. Dels måste befintliga miljöproblem 

åtgärdas, dels behöver samhället undvika att förvärra situationen. Dessutom kommer nya 

utmaningar som behöver bemötas. För att hantera detta behöver alla krafter i samhället arbeta 

tillsammans, vilket i sin tur ställer krav på information och kommunikation, ömsesidig tillit 

och samverkan. Här är arbetet igång, och det behöver fortsätta och intensifieras. 

Effekterna av dränering 
En viktig fråga för distriktets vattenkvalitet är dräneringen inom areella näringar. 

Jordbruksnäringen arbetar idag i stor utsträckning för att bibehålla och förbättra distriktets 

vattenförekomster. Väldränerad mark och sammanhållna ytor är nödvändiga förutsättningar 

för en rationell odling. Samtidigt är odlingslandskapet är i många fall så väl dränerat att 

vattnet rinner av så fort att det blir svårt att möta ett ändrat regnmönster. Även skogsbrukets 

dränering påverkar distriktets vatten. Här krävs nytänkande, samverkan och noggranna 

avvägningar för att kombinera hållbara vattenmiljöer och hållbar livsmedels- och 

skogsproduktion. Det finns ett stort behov av att se över vilka områden som behöver 

prioriteras för produktion, hur dessa områden kan bli bättre ur miljösynpunkt, samt hur de 

övriga kan återställas till mer naturliga tillstånd. I vissa delar av distriktet kommer 

klimatperspektivet med risk för lite eller för mycket vatten att vara särskilt viktigt att beakta i 

detta arbete.  

Vattenkraften omprövas 
Västerhavets vattendistrikt innehåller många små vattenkraftverk och några riktigt stora. 

Arbetet med att genomföra den nationella planen för miljöanpassning av vattenkraften 

kommer att vara mycket viktigt och arbetet i distriktet startar redan 2022. Miljöanpassning för 

att uppnå miljökvalitetsnormerna för vatten i dessa vattendrag kan innebära att öppna upp 

fria vandringsvägar. Även att anpassa regleringar av sjöar och vattenflöden kan behövas, men 

sannolikt inte i lika hög grad som i landets norra delar. För detta krävs stora insatser av såväl 

verksamhetsutövare och myndigheter för att hitta de bästa lösningarna för varje enskild 

vattenkraftsanläggning, samtidigt som avrinningsområdesperspektivet beaktas, så att 

påverkan på elproduktion och reglerförmåga totalt sett blir rimlig. Miljöanpassningen är av 

stor vikt för distriktets biologiska mångfald och för sportfisket. För mer information om den 

nationella prövningsplanen för vattenkraft se kapitel 7. 
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Försurning och miljögifter i distriktet 
Försurningen är fortfarande ett bekymmer i Västerhavets vattendistrikt, trots att 

svavelnedfallet från eldning av fossila bränslen har minskat drastiskt. Det kommer att ta lång 

tid för alla vattendrag att repa sig och fortsatt kalkning är nödvändig för många 

vattenförekomster i distriktet.  

Miljögifter är ytterligare ett problem som i stor grad härrör från gamla försyndelser. Här är 

utmaningen att ansvarig part och finansiering ska finnas tillgänglig för sanering av alla 

existerande förorenade områden och sediment. Sanering av förorenad mark är dyr och sker 

därför ofta i samband med exploatering. I områden där ingen byggnation planeras och det 

kommersiella värdet av marken är lågt måste annan finansiering hittas och åtgärdstakten är 

låg. Göta Älvdalen är i detta sammanhang en särskilt intressant utmaning. Här finns 

förorenade områden som samtidigt har hög skredrisk. En särskild utredning av skredrisken i 

Göta Älv genomfördes av SGI 2009 - 2012 på regeringens uppdrag men än återstår mycket 

åtgärdsarbete. Göta Älv är vattentäkt för hundratusentals människor i sex kommuner.  

Hållbar samhällsutveckling motverkar nya miljöproblem 
Det är också viktigt att utveckla samhället på ett sätt så att inte nya problem uppkommer eller 

befintliga problem förvärras. Tydliga kommunala planer för hur miljökvalitetsnormerna ska 

uppnås behövs och vattenperspektivet måste genomsyra den fysiska planeringen. Ökad 

befolkning kan ge ökade avlopps- och dagvattenutsläpp som leder till ökad belastning av 

näringsämnen och miljögifter. Att ny bebyggelse inte nödvändigtvis måste innebära större 

vattenmängder till avloppsreningsverken kräver nytänkande och investeringar.  

Inom projektet LIFE IP Rich Waters har ett fokusområde varit strategisk kommunal 

vattenplanering. I början av 2020 lanserades webbplatsen vattenplanering.se. Den fungerar 

som en plattform för att sprida information, dela erfarenheter och möjliggöra kunskapsutbyte 

inom kommunal vattenplanering. Där finns också en konkret handbok för strategisk 

kommunal vattenplanering som är tillgänglig för alla. Västerhavets vattendistrikt har en 

kommunal referensgrupp som också bidrar i frågan hur myndigheter på bästa sätt kan stötta 

kommunerna i deras arbete med vattenfrågorna fysisk planering. 

Exploateringen av västkusten 
Vid kusten vill många både bo och turista, vilket leder till konkurrens om vattnet, med 

exempelvis saltvattenträngning eller vattenbrist som följd. Detta behöver mötas med klok 

planering och hållbar exploatering. Båtturismen kräver också plats, ofta på de ställen som 

utgör de allra bästa föryngringsplatserna för livet i havet. Muddring och bryggor påverkar 

kusten och livlig båttrafik orsakar svall, buller och grumling. Teknisk utveckling och 

nytänkande för båtlivet är viktigt, exempelvis båtförvaring på land, delning/uthyrning av 

båtar och nya, giftfria sätt att hindra påväxt på båtskroven. Det finns stora möjligheter att 

utveckla turism och friluftsliv vid kusten, men det behöver ske med bevarande av viktiga 

livsmiljöer och hushållning med dricksvattenresurser i fokus. Långsiktig utveckling av 

livskraftigt vattenbruk, exempelvis olika typer av hållbara odlingar både i hav och på land, är 

också viktig för kusten.  

Skydd av dricksvatten 
Det dricksvattenresurser som finns i distriktet och är av god kvalitet behöver bevaras och 

skyddas. Om en vattenförekomst är en dricksvattentäkt, befintlig eller potentiell, behöver 

vattenskyddsområden inrättas och tillsyn ske. Alltför många vattentäkter saknar idag 

fortfarande skydd och det behövs en ökad medvetenhet om vilka konsekvenser en förorenad 
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eller på annat sätt skadad vattentäkt har för hela samhället. Arbetet med distriktets största 

vattentäkt Göta älv har pågått i över ett decennium, men är förhoppningsvis på sluttampen. 

Utmaningar till följd av förändrat klimat 
Klimatförändringar är ett faktum och effekterna märks tydligt redan nu. Detta behöver vägas 

in i allt vattenarbete. Flera områden i distriktet, bland annat de tätbefolkade områdena 

Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Hallandskusten, Borås och Karlstad hotas av 

översvämningar. Antingen på grund av höga flöden i vattendragen, orsakade av mer och 

häftigare nederbörd, eller på grund av stigande havsnivåer. Det är viktigt att samhället kan 

möta översvämningshotet utan att försämra hydromorfologin i vattendragen. Samtidigt 

behövs också förebyggande arbete för att motverka läckage av övergödande ämnen på grund 

av erosion och även markföroreningar som mobiliseras vid översvämningar. Insatser kommer 

även behövas för invasiva främmande marina och limniska djur- och växtarter som gynnas av 

högre vattentemperaturer   

För att mota både torka och översvämningar orsakade av nederbördsmönstren behövs 

åtgärder som fördröjer vattnets väg genom landskapet och ökar grundvattenbildningen. 

Våtmarker är ett exempel på detta. Dessa åtgärder behöver beredas plats i landskapet, även 

inom bebyggda områden. Detta ställer krav på planering av ny bebyggelse, och en stor 

utmaning är att samtidigt åtgärda befintlig bebyggelse. När ytor tas i anspråk för åtgärder på 

ett sätt som inskränker användning och tillgång till urbana ytor eller minskar odlingsbara 

markyta behövs både samverkan och ekonomiska incitament. 

Framtiden – nya utmaningar, ökad kunskap och samverkan 
Det finns nya och potentiella miljöproblem som inte direkt nämns i vattendirektivet, men som 

ändå måste hanteras. Invasiva arter, nedskräpning framför allt av plast i mikro- och 

makroformat och brunifiering är exempel på sådana frågor. Andra utmaningar kan vara 

ökande vattentemperaturer, undervattensbuller och hygieniska parametrar. Det gäller att 

hitta effektiva sätt för samhället att möta dessa utmaningar. 

Det finns kunskapsbrister som måste mötas. Exempelvis behöver miljöövervakningen 

förstärkas för att fylla vattenförvaltningens behov. Projektet Full koll på våra vatten beräknas 

snart leverera resultat, men det behövs också medel för att genomföra övervakningen. Den 

kunskap som finns behöver också spridas mer. Vattnet rinner in och ut över administrativa 

gränser och berör alla delar av samhället. Det krävs därför omfattande samverkan för att 

värna vattnet. För att denna samverkan ska fungera krävs en gemensam kunskapsbas och ett 

gemensamt förhållningssätt så att det blir möjligt att förstå varandra och komma framåt i 

arbetet. Här finns en stor kommunikativ och pedagogisk utmaning. 

Potential och utmaningar i lokalt åtgärdsarbete  
Västerhavets vattendistrikt har 35 vattenråd som på olika sätt arbetar för bättre vatten och 

ökat lokalt engagemang. EU-projektet Water Co-Governance tog under åren 2017–2021 fram 

ett stort antal verktyg som vattenråd och andra kan använda för att utveckla lokalt arbete och 

åtgärdsgenomförande. Inom distriktet finns också sex av tjugo LEVA-områden, med en 

särskild samordnare i varje område. Dessa samordnare har bland annat visat vikten av att 

faktiskt ha anställd personal som kan driva lokala arbetsprocesser för åtgärder med det större 

avrinningsområdesperspektivet i åtanke.   

En utmaning för lokalt åtgärdsarbete är att finansieringen av åtgärder ofta är kortsiktig och 

oberäknelig. Mycket finansiering kommer i projektform och medlen ska ofta användas under 
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kort tid. Den epidemi av Covid-19 som startade våren 2020 visade mycket tydligt bekymret 

med kortsiktig finansiering. En stor mängd planerade aktiviteter för att nå ut till fler berörda 

markägare och verksamheter inom beviljade åtgärdsprojekt fick ställas in och det var inte 

självklart möjligt att spara finansieringen för detta till efterföljande år. Många utlysningar av 

medel är också riktade mot främst övergödning, vilket kan vara en begränsning för de behov 

som finns.  

En annan utmaning är behovet av att lotsa fysiska åtgärder igenom nödvändig 

administration, med de olika tillstånd som kan behövas. Det är nödvändigt att berörda 

myndigheter arbetar kontinuerligt med att underlätta administrativa bördor för att förenkla 

åtgärdsgenomförande och samtidigt stimulera att lokalt engagemang snabbt kan resultera i 

handling 

 

10.3 Vattenförvaltningsarbetet är en del i ett större 

sammanhang 
Det arbete som görs utifrån kraven inom vattenförvaltningsförordningen ska samordnas med 

annat miljö- och vattenrelaterat arbete. Det finns bland annat flera vattenrelaterade EU-

direktiv som på olika sätt knyts till vattendirektivet, till exempel nitratdirektivet, 

avloppsvattendirektivet, översvämningsdirektivet och havsplaneringsdirektivet. Dessutom 

kopplar gynnsam bevarandestatus inom fågeldirektivet och art- och habitatdirektiven i 

vattenanknutna Natura 2000-områden och miljökvalitetsnormerna för vatten. 

Utöver direktiven så bidrar vattenförvaltningsarbetet till att uppnå målen i andra 

internationella konventioner om havs- och vattenmiljön såsom samarbetet inom HELCOM 

och Oslo-Pariskonventionen (OSPAR). Åtgärderna för en bättre havsmiljö är till största delen 

beroende av åtgärder på land varför vattenförvaltningens åtgärder i grunden är samma som 

de som krävs för att nå miljömålen i både Östersjön och Nordsjön.  

Mål och delmål i FN:s Agenda 2030, de svenska miljökvalitetsmålen och generationsmålet 

kompletterar varandra på ett bra sätt och är viktiga för den politiska styrningen mot en 

hållbar framtid. Både vattenförvaltning och havsmiljöförvaltning är en del av arbetet med att 

nå de vattenanknutna målen. Når vi inte miljökvalitetsnormerna för vatten och hav så når vi 

inte miljömålen, och tvärtom.  

Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer är viktiga verktyg för att 

öka takten i miljömålsarbetet och nå det önskade miljötillståndet för våra vatten. 

Vattenmyndigheterna vill se en större tydlighet från de miljömålsansvariga myndigheterna 

att verka för vattenförvaltningen åtgärder även i detta sammanhang. En ökad samordning 

mellan olika målsättningar och mellan ansvariga myndigheters arbete är både 

kostnadseffektivt och tidsbesparande då målen oftast är detsamma. 
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10.4 Hållpunkter under åren 2021–2027 
Vattenmyndigheterna har i första hand tidplanen som anges i vattendirektivet att förhålla sig 

till. Men vi behöver också samordna vårt arbete med andra processer. I denna sexårsperiod 

kommer vattendelegationerna att fatta beslut vid flera olika tillfällen. Inför beslut genomförs 

samråd som vanligt och när det gäller miljökvalitetsnormer är samrådstiden oftast en till två 

månader. 

Planerade samråd inom vattenförvaltningen under kommande sexårscykel: 

• arbetsplan med tidtabell 

• översikt väsentliga frågor 

• normer för kraftigt modifierade vattenförekomster (KMV) på grund av markavvattning  

• normer för kraftigt modifierade vattenförekomster (KMV) på grund av vattenkraft enligt 

nationella prövningsplanens tidplan för prövningsgrupper som ska prövas 2025–2027/28 

• samråd av förslag reviderade övervakningsprogram, förvaltningsplaner, 

åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer, 2027–2033 

Planer, uppdrag, andra större händelser och nyheter finns på vattenmyndigheternas 

webbplats, www.vattenmyndigheterna.se.  
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1 Inledning 
Vattendirektivet (2000/60/EG) infördes för att långsiktigt säkra en hållbar vattenförvaltning 

inom EU. I Sverige har vattenmyndigheterna ett utpekat ansvar för att tillgodose att 

vattendistriktens sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten förvaltas på ett hållbart sätt. 

När vattenekosystemen fungerar, när den mänskliga påverkan inte längre är betydande och 

det till exempel är balans mellan uttag och tillförsel av grundvatten är vattenanvändningen 

långsiktigt hållbar. Är den inte hållbar krävs åtgärder. 

Vattenmyndigheterna ska var sjätte år ta fram ett åtgärdsprogram för varje vattendistrikt där 

vi pekar på vad Sveriges myndigheter och kommuner behöver göra inom sina respektive 

ansvarsområden för att följa miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten. Som 

myndigheter räknas även Sveriges 21 länsstyrelser.  

Åtgärderna behövs för att vattenförekomsterna i distriktet ska nå den kvalitet som 

miljökvalitetsnormerna (MKN) anger. I första hand syftar åtgärdsprogrammet till att åtgärda 

vattenförekomster med problem, det vill säga de som inte uppnår så kallad god vattenstatus. 

Åtgärderna riktar också in sig på vatten som riskerar att få problem, där förebyggande 

insatser är nödvändiga.  

Grunden för de åtgärder som ingår i åtgärdsprogrammet är ett omfattande arbete med att 

kartlägga och analysera alla vattenförekomster. Det arbetet redovisar vi i förvaltningsplanens 

kapitel 3, Tillstånd och påverkan och kortfattat nedan i avsnitt: Underlag för 

åtgärdsprogrammet. Kartläggnings- och analysarbetet handlar framför allt om att beskriva 

tillståndet i vattnet, bedöma om vattnet är påverkat och om det finns risk att det inte når upp 

till kvalitetskraven. Vattendelegationen i vattendistriktet fastställer sedan vilka 

miljökvalitetsnormer som ska gälla enligt (vattendelegationsförordningen ) (2017:872). Är 

tillståndet sämre än miljökvalitetsnormen föreslår vi åtgärder för att komma till rätta med 

problemen. 

Åtgärdsprogrammet är juridiskt bindande enligt (miljöbalk (1998:808) (MB) ). Varje 

åtgärdsmyndighet och kommun ansvarar därmed för att genomföra sina åtgärder. Det kan 

handla om att ta fram vägledning, prioritera resurser till de platser där vattenåtgärder ger 

störst effekt, eller att genom tillsyn ställa krav på en verksamhet som har ett utsläpp av ett 

miljöfarligt ämne till vatten. 

Vattenmyndigheterna beskriver också de kostnader och nyttor som åtgärderna innebär för 

samhället, och analyserar hur miljön påverkas av åtgärderna.  

En sammanfattning av åtgärdsprogrammet och de ekonomiska konsekvenserna av att 

genomföra åtgärderna finns i förvaltningsplanen, kapitel 8. 

1.1 Begreppet åtgärd 
Ordet åtgärd har olika innebörd i olika delar av vattenförvaltningsarbetet. I 

åtgärdsprogrammet finns administrativa åtgärder, riktade till myndigheter och kommuner. 

De vattenförbättrande insatser som till exempel en verksamhetsutövare eller markägare utför 

kallas i många sammanhang också för åtgärder. I åtgärdsprogrammet kallar vi dem fysiska 

åtgärder i vattenmiljön, för att hålla isär begreppen. 
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Administrativa åtgärder i åtgärdsprogrammet 
Vattenmyndigheten kan bara föreskriva åtgärder till andra myndigheter och kommuner i 

deras egenskap av myndighetsutövare, inte som verksamhetsutövare. Detta gäller enligt MB 5 

kap. och tydliggjordes i regeringens beslut om överprövning av åtgärdsprogrammen 2016 

(Regeringen, 2016a). Åtgärdsprogrammet innehåller därför administrativa åtgärder, till 

exempel att ändra föreskrifter eller att prioritera en viss typ av tillsyn eller rådgivning i 

myndighetens eller kommunens verksamhet. I de flesta fall behöver åtgärdsmyndigheterna i 

sin tur sedan ställa krav på andra aktörer, till exempel verksamhetsutövare, att genomföra rätt 

fysisk åtgärd på rätt plats i miljön. Åtgärdsprogrammet ska göra det möjligt. 

Fysiska åtgärder i vattenmiljön 
Vilka fysiska åtgärder som behöver genomföras och i vilken omfattning, finns samlat i 

Vatteninformationssystem Sverige (VISS). Där har länsstyrelsernas beredningssekretariat 

föreslagit fysiska åtgärder för att komma till rätta med den mänskliga påverkan som varje 

vattenförekomst är utsatt för. Åtgärderna i VISS är just förslag, för att vattenmyndigheterna 

ska kunna räkna fram det totala åtgärdsbehovet och vad det kan kosta att genomföra. De är 

en del i den långsiktiga planeringen för bättre vatten. 

De fysiska åtgärderna som föreslås i VISS är alltså inte juridiskt bindande, utan 

verksamhetsutövare och andra aktörer kan välja att genomföra andra fysiska åtgärder i 

vattenmiljön. Huvudsaken är att de har rätt effekt och löser de identifierade problemen. Först 

då kan vi följa miljökvalitetsnormerna för vatten.  

Det finns många exempel på fysiska åtgärder som markägare, verksamhetsutövare och andra 

aktörer kan göra för att få bättre kvalitet på vattnet. De kan: 

• Kalka sjöar, vattendrag eller våtmarker. 

• Anlägga fiskvägar. 

• Återställa rensade eller rätade vattendrag. 

• Anlägga tvåstegsdiken. 

• Öka reningen vid reningsverk. 

• Minska utsläppen från enskilda avlopp. 

• Förbättra gödselutnyttjande av till exempel fosfor. 

Åtgärdsprogrammet är utformat för att dessa och andra fysiska åtgärder faktiskt ska 

genomföras så att beslutade miljökvalitetsnormer för vatten följs. Genom åtgärdsprogrammet 

får verksamhetsutövare och andra aktörer råd, stöd och ibland tydliga krav riktade till sig från 

ansvariga myndigheter och kommuner. 

1.2 Vidareutveckling av Åtgärdsprogram 2016–2021 
Vattenmyndigheten reviderar åtgärdsprogrammet vart sjätte år, i samverkan med berörda 

myndigheter och kommuner. Målet är alltid att åstadkomma ett effektivt och tydligt 

åtgärdsprogram som leder till att åtgärder vidtas och åtgärdstakten ökar. Hur mycket det 

befintliga åtgärdsprogrammet behöver revideras beror till stor del på hur det har gått för 

myndigheter och kommuner att genomföra sina åtgärder. 

Följande åtgärder från Åtgärdsprogram 2016–2021 har tagits bort i det reviderade 

åtgärdsprogrammet: Havs- och vattenmyndigheten 2 och 7, Jordbruksverket 5, 
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Naturvårdsverkets åtgärd 3 och Sveriges geologiska undersökning åtgärd 1 är genomförda 

och utgår därför, medan Kammarkollegiets åtgärd 1 blev inaktuell på grund av ändrade 

regler och har ersatts med en ny åtgärd. Skogsstyrelsen åtgärd 3 har tagits bort eftersom det 

inte var tydligt hur genomförandet bidrar till att följa miljökvalitetsnormerna för vatten.  

2018 beslutades ett kompletterande åtgärdsprogram, Åtgärdsprogram 2018–2021 för nya 

prioriterade ämnen i ytvatten och PFAS i grundvatten. Från detta åtgärdsprogram är 

Naturvårdsverket C borttagen eftersom den är genomförd. Energimyndigheten 1 är borttagen 

eftersom vi har bedömt att det är lämpligare att Naturvårdsverket har det övergripande 

ansvaret för att genomföra åtgärder för minskade utsläpp till luft av dioxiner.  

Energimyndigheten kommer istället att behöva bidra med underlag till Naturvårdsverket i 

genomförandet av deras åtgärd. 

Många åtgärder kvar efter revidering 
Åtgärdsprogrammets administrativa åtgärder kan behöva stå kvar från ett åtgärdsprogram 

till nästa. Det finns flera skäl till detta: 

• Vissa miljöproblem kan inte åtgärdas en gång för alla utan kräver löpande insatser. 

Exempel på detta är kalkning för att återställa försurade vatten och åtgärder för att 

minska det diffusa läckaget av näringsämnen från jordbruksmark. Här behövs 

långsiktiga planer och långsiktig finansiering. 

• Andra åtgärder är av karaktären engångsåtgärder, men omfattar så många platser eller 

anläggningar att åtgärderna behöver spridas över en längre period. Detta eftersom 

tillgången på bland annat experter, maskiner och finansiering begränsar åtgärdstakten. 

Hit hör till exempel åtgärder som rör sanering av förorenade områden och 

miljöanpassning av vattenkraftsanläggningar. Det kan också handla om att 

tillsynsmyndigheternas kapacitet är begränsad. Kommunerna hinner till exempel inte 

göra tillsyn och pröva tillstånd för de många små avlopp som inte följer befintlig 

lagstiftning. Dammar som saknar ägare kräver också stor kapacitet hos kommuner och 

myndigheter, både för administrativa åtgärder och de som behöver genomföras 

praktiskt i vattenmiljön.  

• För all miljöfarlig verksamhet behövs ett kontinuerligt förbättringsarbete i takt med att 

teknikutvecklingen flyttar gränserna för hur långtgående åtgärder som kan åläggas 

verksamhetsutövarna.  

• Ibland handlar det om att vi vet mer nu än vad vi visste när det befintliga 

åtgärdsprogrammet beslutades. Utvecklad kartläggning, analys och miljöövervakning 

kan visa att åtgärderna behöver fortsätta, till exempel för att hantera nya miljöfarliga 

ämnen som inte kartlagts tidigare. 

Att arbeta med åtgärder i vatten behöver därför ses som ett långsiktigt arbete. 

Vattenmyndigheten bedömer att 55 åtgärder, som finns i Åtgärdsprogram 2016–2021 och 

Åtgärdsprogram 2018–2021, behöver finnas kvar även under 2021–2027. Dessa är nu 

inarbetade i åtgärdsprogrammet.  

Nyheter i åtgärdsprogrammet 
Åtgärdsprogrammets struktur är i stora drag samma som tidigare, men några förändringar 

har skett. Till exempel hänvisar vi nu tydligare till befintliga lagar och regler för att visa vilken 

lagstiftning som myndigheter och kommuner ska tillämpa när de genomför åtgärderna. Det 
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framgår också vilka åtgärder som behövs utöver detta, till exempel att prioritera och planera 

för hur åtgärderna ska genomföras.  

Ordningen på åtgärderna är delvis reviderad för att det ska bli tydligare hur de ska 

genomföras. Övergripande åtgärder, till exempel planering som behövs för att genomföra 

andra åtgärder, kommer nu först. Åtgärder som handlar om samma saker, exempelvis tillsyn, 

är nu grupperade tillsammans. 

I åtgärdsprogrammet är 12 åtgärder nya: 

• Alla centrala myndigheter, länsstyrelser, regioner och kommuner – Planering 

• Jordbruksverket åtgärd 5 – Utredning av styrmedel för åtgärder mot fysisk påverkan  

• Havs- och vattenmyndigheten åtgärd 7 – Prioritering av LOVA-medel 

• Havs- och vattenmyndigheten åtgärd 8 – Egenkontroll av vattenverksamhet och 

vattenuttag  

• Havs- och vattenmyndigheten åtgärd 9 – Stödfunktion för åtgärdssamordnare 

• Naturvårdsverket åtgärd 3 – Tillsynsvägledning förorenade områden 

• Statens geotekniska institut åtgärd 1 – Utvärdera metoder för sanering av förorenad 

mark 

• Region Skåne – Regionplan 

• Länsstyrelserna åtgärd 8 – Prioritering inom den gemensamma jordbrukspolitiken 

• Länsstyrelserna åtgärd 9 – Prioritering av LOVA 

• Länsstyrelserna åtgärd 12 – Prioritering av kustnära miljöer 

• Kommunerna åtgärd 1 – Vattenplanering 

Vi har även tydliggjort att åtgärdsprogrammet är en viktig del av ett bredare arbete med 

vattenfrågor i Sverige. Det kan bidra till att:  

• miljökvalitetsnormerna för havsmiljön kan följas (HVMFS 2012:18) om vad som 

kännetecknar god miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön 

och Östersjön).  

• underlätta för dricksvattenproducenter genom bättre råvattenkvalitet (SLVFS 2001:30). 

• göra samhället mer robust för klimatförändringarnas effekter. Dessa effekter redovisar vi 

i anslutning till de aktuella åtgärderna.  

• nå Sveriges miljökvalitetsmål och de globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030.  

1.3 Problem behöver lösas 
De föreslagna fysiska åtgärderna i VISS är utgångspunkten för vattendistriktets 

åtgärdsprogram. Förslagen i VISS utgår i sin tur ifrån de problem som behöver lösas.  

Länsstyrelsernas beredningssekretariat bedömer vilken typ av mänsklig påverkan 

vattenförekomsten är utsatt för, vilken ekologisk och kemisk status vattnet har och om det 

finns risk att kvaliteten kommer att försämras. Statusklassificeringen sker med hjälp av olika 
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kvalitetsfaktorer, till exempel förekomsten av fisk eller om något påverkar vattnets naturliga 

form och flöde.  

Målet är att statusen i vattnet ska vara god. Om vattnet är påverkat av mänskliga aktiviteter 

och om status är måttlig, otillfredsställande eller dålig behöver problemen därför rättas till. De 

fysiska åtgärder som vattenmyndigheterna och länsstyrelserna då föreslår, är utvalda för att 

åtgärda just den kvalitetsfaktor som är orsak till att vattnet inte når upp till god status.  

Under åren 2016–2021 förbättrade vattenmyndigheterna metoderna för att kunna föreslå 

effektiva åtgärder för alla vattenförekomster. Metoderna finns beskrivna i 

vattenmyndigheternas underlagsrapporter för åtgärder och MKN och underlättar arbetet att 

föreslå rätt åtgärd för varje typ av miljöpåverkan. Arbetet med att ta fram åtgärdsförslag 

utifrån olika typer av mänsklig påverkan ledde till att åtgärdsbiblioteket i VISS fick flera nya 

kategorier av åtgärder och en tydligare struktur. De fysiska åtgärderna i VISS och metoderna 

för hur de föreslås är förankrade med myndigheter, länsstyrelser och i vissa fall med 

kommuner. 

Arbetet med att kartlägga och analysera Sveriges vatten visar alltså vilka vatten som är så 

påverkade av mänskliga verksamheter att de behöver åtgärdas och vilka fysiska åtgärder som 

kan lösa problemet. För att de ska bli verklighet utformas åtgärdsprogrammet med rätt 

administrativa åtgärder som kan bana väg för bättre vatten.  

I förvaltningsplanen, kapitel 3 Kartläggning och analys kan du läsa mer om bedömningarna 

som åtgärdsprogrammet baseras på. 

1.4 Konsekvenser av åtgärdsprogrammet 
En viktig del av åtgärdsprogrammet är den samhällsekonomiska konsekvensanalysen. Den 

beskriver de förväntade samhällsekonomiska konsekvenserna av ett scenario där både 

åtgärdsprogrammet och alla fysiska åtgärder som föreslås i VISS genomförs. Scenariot utgår 

också ifrån att åtgärderna genomförs på ett sådant sätt och i en sådan takt att 

miljökvalitetsnormerna för vatten följs inom fastställda tidsramar. 

1.5 Samlad redovisning enligt vattendirektivets krav  
I bilaga 1 till åtgärdsprogrammet redovisar vattenmyndigheterna vilka åtgärder som är 

grundläggande och vilka som är kompletterande enligt(vattendirektivet ), artikel 11. De 

grundläggande åtgärderna är minimikrav som ska uppfyllas enligt (vattendirektivet ). I de allra 

flesta fall handlar det om att tillämpa redan befintlig miljölagstiftning, vilket också innefattar 

åtgärder enligt andra EU-direktiv.  

Kompletterade åtgärder är sådana som behövs utöver de grundläggande åtgärderna för att se 

till att miljökvalitetsnormerna kan följas.  

1.6 Läshänvisning till myndigheternas åtgärder 
För att förenkla möjligheten att hitta åtgärder som hänger samman i kommande kapitel 2, 

finns nedan en korsreferenstabell, Tabell 1. I denna kan du se olika verksamhetsområden 

(såsom fysisk planering och förorenade områden) och hur den hänger samman med 

respektive åtgärd. Sammantaget visar tabellen vilka åtgärder för myndigheter, länsstyrelser, 

regioner och kommuner som hänger samman för att miljökvalitetsnormerna ska kunna nås. 
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Åtgärder i åtgärdsprogrammet 
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ALLA x x x x x x x x x x 

Boverket 1  x 
     

x 
  

x 

Försvarsinspektören för hälsa och miljö 1  
 

x x x x 
 

x 
   

Försvarsinspektören för hälsa och miljö 2  x 
        

x 

Försvarsinspektören för hälsa och miljö 3  
   

x 
      

Försvarsinspektören för hälsa och miljö 4  
 

x 
  

x 
     

Havs- och vattenmyndigheten 1 
 

x 
        

Havs- och vattenmyndigheten 2 
        

x 
 

Havs- och vattenmyndigheten 3 
   

x 
      

Havs- och vattenmyndigheten 4 
   

x 
      

Havs- och vattenmyndigheten 5 
         

x 

Havs- och vattenmyndigheten 6 
          

Havs- och vattenmyndigheten 7 
     

x 
    

Havs- och vattenmyndigheten 8 
 

x 
 

x 
     

x 

Havs- och vattenmyndigheten 9 
     

x 
    

Jordbruksverket 1  
     

x 
    

Jordbruksverket 2  
     

x 
    

Jordbruksverket 3  
   

x 
 

x 
    

Jordbruksverket 4  
     

x 
    

Jordbruksverket 5  
   

x 
 

x 
    

Jordbruksverket 6  
 

x 
   

x 
    

Kammarkollegiet 1  
   

x 
      

Kemikalieinspektionen 1  
 

x 
  

x x x 
   

Läkemedelsverket 1  
    

x 
     

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1  
 

x 
    

x 
   

Naturvårdsverket 1  x 
   

x 
     

Naturvårdsverket 2  
 

x 
  

x 
 

x 
   

Naturvårdsverket 3  
 

x x 
       

Naturvårdsverket 4  
 

x 
      

x 
 

Naturvårdsverket 5  
 

x 
      

x 
 

Naturvårdsverket 6  
   

x 
 

x 
    



 

11 

 

F
y
s
is

k
 p

la
n

e
ri

n
g

 e
n

li
g

t 
P

B
L

 

Ö
v
ri

g
 m

il
jö

fa
rl

ig
 v

e
rk

s
a
m

h
e
t 

* 
 

F
ö

ro
re

n
a
d

e
 o

m
rå

d
e

n
 

V
a
tt

e
n

v
e
rk

s
a
m

h
e
t 

**
  

A
v
lo

p
p

 *
**

  

J
o

rd
b

ru
k

 

D
a
g

v
a
tt

e
n

 

S
k
o

g
s
b

ru
k

 

K
a
lk

n
in

g
 

V
a
tt

e
n

fö
rs

ö
rj

n
in

g
 

Naturvårdsverket 7  x x 
    

x 
   

Naturvårdsverket 8  
 

x x 
       

Naturvårdsverket 9  
 

x x 
 

x 
 

x 
   

Skogsstyrelsen 1  
       

x 
  

Skogsstyrelsen 2  
       

x 
  

Skogsstyrelsen 3  
   

x 
   

x 
  

Statens geotekniska institut 1  
  

x 
       

Sveriges geologiska undersökning 1  
 

x 
        

Trafikverket 1  
  

x x 
  

x 
  

x 

Länsstyrelserna 1  x x x x x x x x 
 

x 

Länsstyrelserna 2 
 

x x x x x x 
   

Länsstyrelserna 3  
 

x 
 

x 
      

Länsstyrelserna 4  
 

x x 
 

x x x 
   

Länsstyrelserna 5  
     

x 
   

x 

Länsstyrelserna 6  
     

x 
    

Länsstyrelserna 7  x 
    

x x 
   

Länsstyrelserna 8  
     

x x 
   

Länsstyrelserna 9  x 
    

x 
    

Länsstyrelserna 10  
  

x 
       

Länsstyrelserna 11  
        

x 
 

Länsstyrelserna 12 x 
  

x 
      

Regionerna 1  x 
     

x 
   

Kommunerna 1  x x x 
 

x x x 
  

x 

Kommunerna 2  
 

x x 
 

x x x 
   

Kommunerna 3  
     

x 
   

x 

Kommunerna 4  x 
    

x x 
   

Kommunerna 5  x 
     

x 
  

x 

Kommunerna 6  
 

x 
        

Tabell 1 Korsreferenstabell över åtgärdsprogrammet. * Övrig miljöfarlig verksamhet: Industri, deponier, gruvverksamhet, 

utsläpp till luft med mera. ** Vattenverksamhet: Vattenkraft, vägtrummor, flottledsrester, dammar, hamnanläggningar. 

*** Avlopp: Avloppsreningsverk och små avlopp. 
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2 Åtgärder som behöver vidtas av centrala 

myndigheter, länsstyrelser, regioner och 

kommuner  

2.1 Alla centrala myndigheter, länsstyrelser, regioner 

och kommuner 

Alla centrala myndigheter, länsstyrelser, regioner och 

kommuner, åtgärd 1: 

Planering 

Alla centrala myndigheter, länsstyrelser, regioner och kommuner som omfattas av detta 

åtgärdsprogram ska, inom sina respektive ansvarsområden, planera för att genomföra 

sina åtgärder i åtgärdsprogrammet på ett strukturerat och integrerat sätt i den ordinarie 

verksamheten, i syfte att följa miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten. 

Berörda myndigheter ska även i så stor utsträckning som möjligt samverka med varandra 

i syfte att åstadkomma en ändamålsenlig och strukturerad planering för 

åtgärdsprogrammets genomförande, samt för att tillgodose att 

avrinningsområdesperspektivet beaktas där så är viktigt. 

Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras löpande. 

Motivering 
Åtgärder behövs för bättre vatten och inte minst för att miljökvalitetsnormerna för yt- och 

grundvatten ska kunna följas. Vattenförvaltningens åtgärdsprogram har tagits fram i syfte att 

följa miljökvalitetsnormer för yt- och grundvatten. Enligt (miljöbalk (1998:808) (MB))5 kap. 3 § 

ansvarar myndigheter och kommuner för att miljökvalitetsnormer för vatten följs och enligt 

MB 5 kap. 11 § ska myndigheter och kommuner inom sina ansvarsområden vidta de åtgärder 

som behövs enligt ett fastställt åtgärdsprogram. I förvaltningscykel 2021–2027 behöver 

genomförandet av åtgärdsprogrammet i än högre grad än hittills integreras i 

åtgärdsmyndigheternas ordinarie verksamhet och löpande förvaltning, i samhällsplaneringen 

i stort och i ordinarie myndighetsutövning eftersom åtgärdstakten på många områden 

behöver öka för att (vattendirektivet)s mål ska uppnås. På så sätt kan vi få upp medvetandet 

om, och engagemanget för, vattenmiljöfrågor hos verksamhetsutövare och enskilda, något 

som behövs för att miljökvalitetsnormerna ska uppfyllas. 

Vattenförvaltningens åtgärdsprogram innehåller administrativa åtgärder riktade till centrala 

myndigheter, länsstyrelser, berörda regioner och kommuner. Åtgärderna handlar exempelvis 

om att ta fram eller revidera föreskrifter eller vägledningar, att bevaka miljökvalitetsnormerna 

för vatten i tillsyn och prövning, eller att prioritera en viss typ av tillsyn eller rådgivning i 

myndighetens verksamhet. För att miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten ska kunna 

följas behöver centrala myndigheter, länsstyrelser och kommuner på ett konkret och 

strukturerat sätt planera för hur åtgärdsprogrammet ska genomföras inom sina ordinarie 
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verksamheter och, vid behov, i samverkan med andra berörda aktörer. Genom en sådan 

planering kan genomförandet av de administrativa åtgärderna i åtgärdsprogrammet 

integreras i och anpassas till den enskilda myndighetens ordinarie verksamhet och 

ansvarsområden, likväl som till behoven i enskilda vattenförekomster, avrinningsområden för 

ytvatten eller tillrinningsområden för grundvatten. 

Genomförande 
För centrala myndigheter handlar åtgärdsprogrammet i stor utsträckning om praktisk 

tillämpning av lagstiftning. Det kan handla om såväl förstärkta regleringar genom nya eller 

reviderade föreskrifter, som att utveckla vägledning och tillsynsvägledning. Länsstyrelserna 

och kommunerna är sedan de som genom tillsyn har kontakt med verksamhetsutövare och 

andra aktörer som ska genomföra de fysiska åtgärderna i vattenmiljön. Centrala myndigheter 

som har väglednings- och tillsynsvägledningsansvar behöver fortsätta att utveckla vägledning 

utifrån miljökvalitetsnormerna för vatten och på så sätt skapa förutsättningar för 

länsstyrelsernas och kommunernas arbete.  

Länsstyrelserna ansvarar för ett brett åtgärdsarbete som omfattar tillsyn för miljöfarlig 

verksamhet, förorenade områden och vattenverksamhet, utbetalning av stöd från stat och EU-

fonder, rådgivningsverksamhet, dricksvattenskydd och vägledning till kommunerna i 

planfrågor och tillsyn. Länsstyrelserna har möjlighet att arbeta med 

avrinningsområdesperspektiv i sitt eget arbete men kan också samverka regionalt för att nå ett 

effektivt åtgärdsgenomförande tillsammans med övriga myndigheter och kommuner.  

Kommunerna ansvarar för ett brett åtgärdsarbete som spänner över kommunal planering, 

tillsyn av miljöfarliga verksamheter och förorenade områden och dricksvattenskydd. Inom 

ramen för kommunens tillsyn är det på liknande sätt viktigt att prioritera och genomföra 

tillsyn utifrån en samlad bild av vilka vattenförekomster som behöver åtgärdas. Arbetet med 

att planera tillsynen behöver utgå ifrån miljökvalitetsnormerna för vatten. Många 

verksamheter kan bidra till situationen att god status inte nås och det är därför vara viktigt att 

i sådana insatser samordna åtgärderna riktade till flera verksamheter. 

Tillsyn är ett prioriterat område och länsstyrelserna och kommunerna behöver utifrån 

befintlig lagstiftning, vägledning från centrala myndigheter och den regionala 

åtgärdsplaneringen planera för att genomföra tillsyn på industrier, avloppsreningsverk och 

annan miljöfarlig verksamhet (enligt MB 9 kap.), förorenade områden (enligt MB 10 kap.) 

samt hamnar, vattenkraft och annan vattenverksamhet (enligt MB 11 kap.). 

En strukturerad planering för att konkretisera de administrativa åtgärderna i 

åtgärdsprogrammet ökar förutsättningarna för att viktigt nationellt vägledningsarbete kan 

prioriteras, att miljökvalitetsnormerna bevakas i tillsyn och prövning, likväl som att rätt 

åtgärd kan väljas på rätt plats utifrån specifika förutsättningar och behov. Detta genom att 

exempelvis ställa krav på andra aktörer, såsom verksamhetsutövare, som i sin tur genomför 

en fysisk åtgärd på rätt plats i miljön och i rätt tid. För att ta fram de mest kostnadseffektiva 

åtgärderna på rätt plats är det en stor fördel att planera utifrån ett 

avrinningsområdesperspektiv och i samverkan med berörda myndigheter och kommuner. 

Detta är särskilt viktigt i tillrinningsområden för grundvatten, avrinningsområden för 

ytvatten eller i enskilda vattenförekomster där miljökvalitetsnormerna för vatten riskerar att 

inte följas. 
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Sammanhang 
Åtgärden är ny i Åtgärdsprogram 2021–2027.  

Åtgärden är baserad på skyldigheterna för myndigheter och kommuner i enlighet med 5 kap. 

MB och berör samtliga myndigheters åtgärder i åtgärdsprogrammet.  

Miljömål och globala hållbarhetsmål 
Åtgärden stödjer särskilt generationsmålet och miljömålen 3. Bara naturlig försurning, 

4. Giftfri miljö, 7. Ingen övergödning, 8. Levande sjöar och vattendrag, 9. Grundvatten av god 

kvalitet, 10. Hav i balans samt levande kust och skärgård och 11. Myllrande våtmarker. 

Åtgärden bidrar särskilt till att uppnå globala hållbarhetsmålen 3. Hälsa och välbefinnande, 

6. Rent vatten och sanitet, 11. Hållbara städer och samhällen, 12. Hållbar konsumtion och 

produktion, 14. Hav och marina resurser, 15. Ekosystem och biologisk mångfald, och  

16. Fredliga och inkluderande samhällen. 

 

Alla centrala myndigheter, länsstyrelser, regioner och 

kommuner, åtgärd 2: 

Rapportering 

Alla centrala myndigheter, länsstyrelser, regioner och kommuner som omfattas av detta 

åtgärdsprogram ska senast i februari varje år, med början 2022, rapportera till 

Vattenmyndigheten vilka åtgärder som genomförts under föregående kalenderår i syfte 

att säkerställa att miljökvalitetsnormerna för vatten inom myndighetens eller kommunens 

verksamhetsområde kan uppfyllas och följas.  

Utvecklingen av rapporteringen görs i samverkan med vattenmyndigheterna i 

samverkan. 

Motivering 
Rapporteringen av åtgärder för Vattenmyndighetens åtgärdsprogram möjliggör en 

kontinuerlig uppföljning och utvärdering av åtgärdernas effekt i relation till de 

miljökvalitetsnormer som ska följas. Den ger också en helhetsbild över åtgärdsarbetet och 

utgör ett värdefullt underlag för att kunna återkoppla till myndigheter och kommuner om hur 

åtgärdsarbetet fortskrider i relation till miljökvalitetsnormerna för vatten. 

Genomförande 
Återrapporteringen utförs framförallt genom besvarande av rapporteringsfrågor. Frågorna tas 

fram i dialog med åtgärdsmyndigheterna. Dialogerna ska utveckla och underlätta samordning 

av åtgärdsarbetet. Vattenmyndigheterna i samverkan kommer att utveckla former och format 

för rapporteringen för Åtgärdsprogram 2021-2027, så att den i ännu högre grad kan ge svar på 

hur det konkreta åtgärdsarbetet framskrider. För att bättre kunna följa och utvärdera 

framstegen i åtgärdsarbetet och underlätta kopplingen till effekter i miljön kommer mer 

kvantitativa underlag att begäras in under programperioden 2021-2027. Dessa ska redovisa 

vilka effekter myndigheters och kommuners åtgärdsgenomförande har fått i form av 

genomförande av fysiska åtgärder. 
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Återrapporteringen av åtgärdsprogrammet utvecklas tillsammans med berörda myndigheter 

och kommuner. Alla aktörer ska lätt kunna få uppdaterad information och en helhetsbild av 

planerade och genomförda åtgärder genom att resultaten sammanställs på 

vattenmyndigheternas webbplats.  

Vattenmyndigheterna i samverkan vill också så långt som möjligt se till att återrapporteringen 

samordnas med andra uppföljningar, exempelvis miljömålsuppföljningen och 

återrapporteringen av åtgärdsprogrammet för havsmiljödirektivet. 

Sammanhang 
Åtgärden kvarstår från Åtgärdsprogram 2016–2021. 

Återrapporteringen berör samtliga åtgärder och utgör även underlag för rapportering till 

Europeiska kommissionen om Sveriges genomförande av (vattendirektivet).  

Återrapporteringen kan även bidra till miljömålsrapporteringen och rapporteringen  

av Agenda 2030.  

Miljömål och globala hållbarhetsmål 
Åtgärden stödjer särskilt generationsmålet och miljömålen 3. Bara naturlig försurning, 

4. Giftfri miljö, 7. Ingen övergödning, 8. Levande sjöar och vattendrag, 9. Grundvatten av god 

kvalitet, 10. Hav i balans samt levande kust och skärgård och 11. Myllrande våtmarker. 

Åtgärden bidrar särskilt till att uppnå globala hållbarhetsmålen 3. Hälsa och välbefinnande, 

6. Rent vatten och sanitet, 11. Hållbara städer och samhällen, 12. Hållbar konsumtion och 

produktion, 14. Hav och marina resurser, 15. Ekosystem och biologisk mångfald, och 

16. Fredliga och inkluderande samhällen.  
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2.2 Boverket 

Boverket, åtgärd 1:  

Vägledning om fysisk planering 

Boverket ska vägleda kommuner, länsstyrelser och berörda regioner om fysisk planering 

enligt (plan- och bygglag (2010:900) (PBL) ), i syfte att följa miljökvalitetsnormer för vatten. 

Boverket behöver särskilt följa upp och vid behov utveckla vägledning och stöd: 

      a) till kommuner och berörda regioner om tillämpningen av miljökvalitetsnormer för 

vatten i detalj-, översikts- och regionplanering, 

      b) till länsstyrelser om samråd kring föreslagna planer och tillsyn av detaljplaner och 

områdesbestämmelser för tillämpning av miljökvalitetsnormer för vatten,  

      c) till kommuner kring hanteringen av mellankommunala frågor för att ta hänsyn till 

avrinningsområdesperspektivet, inklusive om hur vattenförsörjningsplaner och 

annat planeringsunderlag kan användas vid fysisk planering. 

Åtgärden ska genomföras i samverkan med länsstyrelserna och centrala myndigheter 

med ansvar inom relevanta sak- eller förvaltningsområden. 

Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras löpande.  

Motivering 
Enligt (plan- och bygglag (2010:900) (PBL) ) ska miljökvalitetsnormerna i (miljöbalk (1998:808) 

(MB))5 kap. eller i föreskrifter som har meddelats med stöd av MB 5 kap. följas vid 

planläggning och i andra ärenden enligt PBL. Den fysiska planeringen är ett viktigt verktyg 

för att skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar vattenanvändning och skydd av 

vattenresurserna. Genom att lyfta fram vattenfrågorna och ta hänsyn till 

miljökvalitetsnormerna redan i region- och översiktsplaneringen ges vägledning för det 

efterföljande planeringsarbetet. I avrinningsområden som delas mellan flera kommuner är 

mellankommunal samverkan en viktig förutsättning. Den nationella vägledningen behöver 

därför behandla hur avrinningsområden kan tas hänsyn till i både kommunens planering och 

vid mellankommunala frågor. Därigenom kan onödiga intressekonflikter och kostsamma 

åtgärder undvikas. 

Åtgärden bidrar till att underlätta för kommuner, länsstyrelser och berörda regioner att 

tillämpa miljökvalitetsnormer för vatten i den fysiska planeringen. Åtgärden förväntas leda 

till att flera miljöproblem kan förebyggas eller åtgärdas, exempelvis problem med miljögifter 

kopplat till hanteringen av dagvatten. 

Genomförande  
Boverket ansvarar för att vägleda och ge råd i frågor om tillämpningen av PBL, inklusive 

miljökvalitetsnormer för vatten. Boverket har tagit fram flera vägledningar som kopplar till 

miljökvalitetsnormerna för vatten under föregående perioder av (vattendirektivet)s 

genomförande. Boverket behöver kontinuerligt följa upp och vidareutveckla detta arbete, 

exempelvis genom att ta fram handböcker, manualer och utbildningar.  
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Framförallt behöver stöd till kommuner, länsstyrelser och berörda regioner utvecklas inom 

följande områden: 

• nationell vägledning till kommuner och berörda regioner för hanteringen av 

miljökvalitetsnormer för vatten i den fysiska planeringen, utifrån gällande lagstiftning 

och rättsutveckling för att se till att miljökvalitetsnormerna tillämpas på ett likartat sätt 

över landet,  

• nationell vägledning till länsstyrelserna, för att stärka arbetet med att bevaka och verka 

för att miljökvalitetsnormerna för vatten följs av kommunerna i den fysiska planeringen, 

inte minst i samband med samråd kring föreslagna planer, och vid tillsyn av detaljplaner 

och områdesbestämmelser,  

• nationell vägledning kring hanteringen av mellankommunala frågor för att ta hänsyn till 

avrinningsområdesperspektivet i den fysiska planeringen. Behov och användning av 

olika planeringsunderlag för att trygga långsiktig vattenförsörjning behöver lyftas fram 

och om hur vattenförsörjningsplaner kan tas om hand i planeringsarbetet.  

Sammanhang 
Åtgärden är en revidering av Boverkets åtgärd 1 i Åtgärdsprogram 2016-2021.  

Åtgärdens genomförande stödjer åtgärderna Havs-och vattenmyndigheten 5, Länsstyrelserna 

åtgärd 1, 5 och 7 samt Kommunerna åtgärd 3, 4 och 5.  

Åtgärden bidrar till att miljökvalitetsnormerna för havsmiljön enligt Havs- och 

vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:18, 2012) om vad som kännetecknar god 

miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön kan följas 

(Havs- och vattenmyndigheten, 2015a). 

Åtgärden bidrar till att Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30)  

kan följas. 

Denna åtgärd bidrar till samhällets klimatanpassning genom att vägleda kommuner, 

länsstyrelser och regioner om fysisk planering för hållbar vattenanvändning, 

dagvattenhantering och skydd av vattenresurser exempelvis vid torka och översvämning. 

Miljömål och globala hållbarhetsmål 
Åtgärden stödjer särskilt Generationsmålet och miljömålen 8. Levande sjöar och vattendrag, 

9. Grundvatten av god kvalitet, 10. Hav i balans samt levande kust och skärgård och 15. God 

bebyggd miljö. 

Åtgärden bidrar särskilt till att uppnå globala hållbarhetsmålen 6. Rent vatten och sanitet, 

11. Hållbara städer och samhällen, 14. Hav och marina resurser, 15. Ekosystem och biologisk 

mångfald, och 16. Fredliga och inkluderande samhällen. 
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2.3 Försvarsinspektören för hälsa och miljö 

Försvarsinspektören för hälsa och miljö, åtgärd 1:  

Miljötillsyn 

Försvarsinspektören för hälsa och miljö ska i sin tillsyn av 

      a) miljöfarlig verksamhet och andra verksamheter utöka och prioritera tillsynen så att 

den med hänsyn till ett avrinningsområdesperspektiv inriktas på verksamheter som 

bidrar till att miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten inte följs eller riskerar 

att inte följas, 

      b) förorenade områden särskilt prioritera och ställa krav på utredningar och åtgärder i 

områden där det behövs för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas. 

      c) anmälningspliktig vattenverksamhet prioritera tillsynen så att den med hänsyn till 

ett avrinningsområdesperspektiv inriktas på verksamheter som bidrar till att 

miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten inte följs eller riskerar att inte följas. 

Det innebär att Försvarsinspektören för hälsa och miljö utifrån en sammanställning över 

vilka miljöfarliga verksamheter som misstänks bidra till att miljökvalitetsnormerna för yt- 

och grundvatten inte följs och en tidsatt plan för tillsyn av dessa utför tillsyn utifrån ett 

avrinningsområdesperspektiv. Dessutom ska Försvarsinspektören för hälsa och miljö, 

utifrån en sammanställning över de förorenade områden som misstänks bidra till att 

miljökvalitetsnormerna för vatten inte följs, ställa krav på utredning i dessa områden.  

Försvarsinspektören för hälsa och miljö ska också ta fram en sammanställning över vilka 

anmälningspliktiga vattenverksamheter som misstänks bidra till att 

miljökvalitetsnormerna för vatten inte följs, ta fram en tidsatt plan för tillsyn av dessa och 

utföra tillsyn utifrån ett avrinningsområdesperspektiv. 

Försvarsinspektören för hälsa och miljö ska därefter följa upp och säkerställa att det vid 

de verksamheter som påverkar vattenmiljön genomförs de åtgärder som behövs för att 

följa miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten. 

Åtgärden ska genomföras i samverkan med berörda länsstyrelser och kommuner. 

Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras kontinuerligt. 

Motivering 
I Västerhavets vattendistrikt finns 46 ytvattenförekomster med betydande påverkan av 

prioriterade ämnen (exklusive kvicksilver och PBDE) och/eller särskilda förorenande ämnen 

från miljöfarliga verksamheter i sådan utsträckning att miljökvalitetsnormerna för vatten inte 

följs eller riskerar att inte följas. I ytterligare 202 ytvattenförekomster finns en utpekad trolig 

betydande påverkan av prioriterade ämnen och/eller särskilda förorenande ämnen från 

miljöfarliga verksamheter, där ytterligare kunskap behövs för att bedöma behovet av 

åtgärder. För grundvatten riskerar 41 vattenförekomster att inte följa miljökvalitetsnormerna 

för grundvatten på grund av påverkan från miljöfarliga verksamheter på grundvattnets 

kemiska status. 
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När det gäller förorenade områden finns det 43 ytvattenförekomster med betydande påverkan 

av prioriterade ämnen (exklusive kvicksilver och PBDE) och/eller särskilda förorenande 

ämnen från förorenade områden i sådan utsträckning att miljökvalitetsnormerna för vatten 

inte följs eller riskerar att inte följas. I ytterligare 280 ytvattenförekomster finns en utpekad 

trolig betydande påverkan av prioriterade ämnen (exklusive kvicksilver och PBDE) och/eller 

särskilda förorenande ämnen från förorenade områden, där ytterligare kunskap behövs för att 

bedöma behovet av åtgärder. För grundvatten riskerar 122 vattenförekomster att inte följa 

miljökvalitetsnormerna för grundvatten på grund av påverkan från förorenade områden på 

grundvattnets kemiska status. 

I Västerhavets vattendistrikt pekas dagvatten ut som betydande påverkanskälla i 135 

ytvattenförekomster där miljökvalitetsnormerna för vatten inte följs eller riskerar att inte följas 

med avseende på övergödning eller miljögifter (prioriterade och särskilda förorenade ämnen). 

I ytterligare 211 ytvattenförekomster finns en utpekad trolig betydande påverkan från 

dagvatten, där ytterligare kunskap behövs för att bedöma behovet av åtgärder. 

I distriktet finns också 2 grundvattenförekomster där miljökvalitetsnormerna för kemisk 

grundvattenstatus riskerar att inte följas, helt eller delvis på grund av påverkan från 

dagvatten.  

Vissa av dessa påverkanskällor ingår i ansvaret för Försvarsinspektören för hälsa och miljö.  

Verksamheter inom försvarssektorn påverkar och har påverkat förekomsten av prioriterade 

ämnen och särskilda förorenande ämnen. Försvarssektorns tidigare verksamheter innebär att 

det idag bland annat finns förorenade områden som kan behöva saneras, till exempel i 

anslutning till skjutfält, övningsområden, bränslehantering och brandövningsplatser. 

Vattenmyndigheten bedömer att tillsyn och prövning behöver öka i omfattning för att uppnå 

eller behålla en god vattenkvalitet i yt- och grundvattenförekomster, som påverkas av 

försvarssektorns nuvarande och tidigare verksamheter. 

Genomförande 
Försvarsinspektören för hälsa och miljö bedriver tillsyn enligt (miljöbalk (1998:808) (MB)) över 

verksamheter som bedrivs av Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Fortifikationsverket 

och Försvarets radioanstalt ((miljötillsynsförordning (2011:13)) 2 kap. 4 §) 

Planering, genomförande, uppföljning och utvärdering av tillsynen behöver vara 

behovsstyrd. Bedömningen av miljöpåverkan, som finns i Vatteninformationssystem Sverige 

(VISS) för alla vattenförekomster, bör utgöra ett underlag för planeringen, kompletterat med 

lokal kännedom över de verksamheter som behöver återkommande tillsyn. Det är viktigt att 

de verksamheter som bidrar till att miljökvalitetsnormerna för vatten inte följs eller riskerar 

att inte följas prioriteras när tillsynen planeras. 

Vid en sådan planering kan Försvarsinspektören för hälsa och miljö med fördel ta stöd i de 

åtgärdsplaner för avrinningsområden som länsstyrelserna ska ha enligt länsstyrelsernas 

åtgärd 1. Vattenmyndigheternas underlag för åtgärdsområden i respektive vattendistrikt 

utgör också värdefulla planeringsunderlag för Försvarsinspektören för hälsa och miljös 

tillsynsinsatser. 

I tillsynen av miljöfarliga verksamheter och förorenade områden är det viktigt att tillsammans 

med verksamhetsutövaren identifiera vilka ämnen och spridningsvägar som riskerar att bidra 

till att miljökvalitetsnormerna för vatten inte följs. Därefter är det möjligt att avgöra behovet 

av vilken information som behövs, vilka ämnen som behöver ingå i egenkontroll och 
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recipientkontroll och vilka och krav som behöver ställas för att minska påverkan på 

vattenförekomsten. Detta kan innebära att verksamheter bland annat behöver fasa ut 

prioriterade ämnen och begränsa spridningen av särskilda förorenande ämnen. 

Särskilt fokus enligt (vattendirektivet ) (2000/60/EG), artikel 4, bör läggas på persistenta, 

bioackumulerande och toxiska ämnen (PBT-ämnen) och prioriterade farliga ämnen, där 

utsläpp och spill ska upphöra eller stegvis avlägsnas. För sådana ämnen kan det behövas 

ställas särskilda krav, för att säkerställa att utsläpp inte leder till försämring av statusen i 

närliggande och nedströms vattenförekomster. 

Försvarsinspektören för hälsa och miljö behöver vidare utöva tillsyn på verksamhet som 

innefattar brandövning och släckinsatser och där ställa krav på hantering av brandskum som 

innehåller något av ämnena i PFAS (summa 11), så att miljökvalitetsnormerna för vatten kan 

följas. Det kan innebära till exempel att ställa krav på uppsamling av skumrester efter 

släckning av olycksbränder och att skumrester tas om hand på ett betryggande sätt vid tvätt 

av slangar och tankar efter brandsläckning. 

Ett ytterligare exempel är tillsynen av hamnverksamheter där det är viktigt att informera om 

påverkan från giftiga båtbottenfärger och vid behov ställa krav på skyddsåtgärder för 

minskad påverkan från biocidfärger. 

Försvarsinspektören för hälsa och miljö behöver också ställa krav på åtgärder för att minska 

spridningen av näringsämnen, prioriterade ämnen och särskilda förorenande ämnen via 

dagvatten, där dagvattenpåverkan bidrar till att miljökvalitetsnormerna för vatten inte följs. 

Försvarsinspektören för hälsa och miljö behöver i sitt arbete med förorenade områden planera 

och prioritera så att det i större utsträckning än hittills syftar till att miljökvalitetsnormer för 

vatten ska kunna följas.  

Det innebär bland annat att 

• skyddet för yt- och grundvattenförekomster ska ingå i arbetet med förorenade områden 

i den omfattning som behövs för att miljökvalitetsnormerna ska kunna följas 

• skyddet för yt- och grundvattenförekomster tas hänsyn till vid efterbehandlingsfrågor i 

fysisk planering i den omfattning som behövs för att miljökvalitetsnormerna ska kunna 

följas 

• genomföra inventering av förorenade områden enligt MIFO-metodiken vid pågående 

verksamheter där kommunen har tillsynsansvar, till exempel fritidsbåtshamnar och 

brandövningsplatser, för de verksamheter som bidrar till att miljökvalitetsnormerna för 

vatten inte följs eller riskerar att inte följas. 

Försvarsinspektören för hälsa och miljö behöver ställa tydliga krav på verksamhetsutövares 

egenkontroll och kontrollera utformningen av och innehållet i kontrollprogram, så att dessa 

möjliggör bedömningar av verksamheternas påverkan på ekologisk, kemisk och kvantitativ 

vattenstatus. Tillsynsinsatserna ska säkerställa att verksamhetsutövarnas egenkontroll ger 

underlag för bedömningar av vilka förebyggande eller förbättrande åtgärder som behövs för 

att undvika att verksamheterna leder till att miljökvalitetsnormerna för vatten inte följs och 

resultera i att Försvarsinspektören för hälsa och miljö ställer de krav på åtgärder och 

försiktighetsmått som behövs vid de berörda verksamheterna för att miljökvalitetsnormerna 

för vatten ska kunna följas.  
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Sammanhang 
Åtgärden är en reviderad åtgärd från Åtgärdsprogram 2016–2021 och från kompletteringen  

i Åtgärdsprogram 2018–2021 

Åtgärdens genomförande stöds av åtgärden Naturvårdsverket 2, Naturvårdsverket 3,  

Havs- och Vattenmyndigheten 4 och Länsstyrelserna 2. 

Åtgärden bidrar till att miljökvalitetsnormerna för havsmiljön enligt (HVMFS 2012:18)  

kan följas. 

Åtgärden bidrar till att Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30)  

kan följas. 

Sanering av förorenade områden i potentiella översvämningsområden bidrar till samhällets 

klimatanpassning genom att minska risken för spridning av miljögifter. 

Miljömål och globala hållbarhetsmål 
Åtgärden stödjer särskilt generationsmålet och miljömålen 2. Frisk luft, 4. Giftfri miljö, 

8. Levande sjöar och vattendrag, 9. Grundvatten av god kvalitet och 10. Hav i balans samt 

levande kust och skärgård. 

Åtgärden bidrar särskilt till att uppnå globala hållbarhetsmålen 3. Hälsa och 

välbefinnande, 6. Rent vatten och sanitet, 12. Hållbar konsumtion och produktion, 14. Hav och 

marina resurser, 15. Ekosystem och biologisk mångfald och 16. Fredliga och inkluderande 

samhällen. 

 

Försvarsinspektören för hälsa och miljö, åtgärd 2: 

Dricksvattenskydd 

Försvarsinspektören för hälsa och miljö ska inom sitt ansvarsområde säkerställa ett 

långsiktigt skydd för den nuvarande och framtida dricksvattenförsörjningen och bedriva 

systematisk och regelbunden tillsyn av vattentäkter som försörjer fler än 50 personer eller 

där vattentäktens uttag är mer än 10 m3/dag. 

Åtgärden ska genomföras i samråd med berörda länsstyrelser. 

När det gäller att säkerställa skydd för dricksvattenförsörjningen, inom 

Försvarsinspektören för hälsa och miljös ansvarsområde, ska åtgärden vara vidtagen 

senast tre år efter åtgärdsprogrammets fastställande. 

Motivering 
Enligt (vattenförvaltningsförordning ) (2004:660) (VFF) 4 kap. 6 § och (vattendirektivet ) 

(2000/60/EG) artikel 7 ska det säkerställas ett tillfredsställande skydd för 

dricksvattensvattenförekomster som ger mer än 10 m3 per dygn eller som betjänar mer än 50 

personer eller som är avsedda för sådan framtida användning. Eftersom det finns sådana 

dricksvattenförekomster inom Försvarsinspektören för hälsa och miljös tillsynsområden 

behöver åtgärden riktas även till Försvarsinspektören. 
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Genomförande 
Försvarsinspektören för hälsa och miljö ska inom sin tillsyn av försvarets verksamheter 

säkerställa ett långsiktigt skydd av dricksvattentäkter, exempelvis genom att meddela 

förelägganden om försiktighetsmått och skyddsåtgärder där det behövs för att motverka 

påverkan på yt- och grundvattenförekomster som används för dricksvattenuttag. 

Genom en systematisk tillsyn av försvarets verksamheter, lokaliserade i anslutning till 

dricksvattenförekomster, kan nödvändiga förebyggande åtgärder vidtas för att begränsa 

påverkan så att miljökvalitetsnormerna kan följas.  

Tillsynen av försvarets verksamheter innebär att kontrollera att föreskrifter, tillstånd och 

dispenser inom vattenskyddsområden följs för försvarets verksamheter. Skyddsföreskrifterna 

kan innebära inskränkningar (exempelvis krav på anmälan, tillståndsplikt eller förbud) för 

verksamheter som har en betydande påverkan på vattenförekomsterna. Detta kan leda till att 

miljökvalitetsnormerna inte följs. Föreskrifter inom vattenskyddsområden reglerar 

exempelvis hantering av petroleumprodukter, bekämpningsmedel och andra kemikalier, 

avfallshantering och infiltration av avloppsvatten. Eftersom många vattentäkter, både 

allmänna och enskilda, saknar vattenskyddsområde är det nödvändigt att Försvars-

inspektören för hälsa och miljö även tar hänsyn till dessa. 

Försvarsinspektören för hälsa och miljö har även befogenhet att utfärda föreskrifter om 

försiktighetsmått med stöd av (förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 

hälsoskydd) 41 § och ansvarar för att kontrollera att sådana föreskrifter följs. 

Sammanhang 
Åtgärden kvarstår från Åtgärdsprogram 2016–2021.  

Åtgärdens genomförande stöds av åtgärden Havs- och vattenmyndigheten 5. Åtgärden 

stödjer genomförandet av Länsstyrelserna 1 och 5 och Kommunerna 1 och 3. 

Åtgärden bidrar till att Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30)  

kan följas. 

Denna åtgärd bidrar till samhällets klimatanpassning genom att skydda nuvarande och 

framtida dricksvattenförsörjningen vid torka eller översvämning. 

Miljömål och globala hållbarhetsmål 
Åtgärden stödjer särskilt generationsmålet och miljömålen 4. Giftfri miljö, 8. Levande sjöar 

och vattendrag och 9. Grundvatten av god kvalitet. 

Åtgärden bidrar särskilt till att uppnå globala hållbarhetsmålen 3. Hälsa och välbefinnande, 

6. Rent vatten och sanitet, 11. Hållbara städer och samhällen, 15. Ekosystem och biologisk 

mångfald och 16. Fredliga och inkluderande samhällen. 
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Försvarsinspektören för hälsa och miljö, åtgärd 3: 

Tillsyn vandringshinder 

Försvarsinspektören för hälsa och miljö ska i sin tillsyn av vandringshinder för fisk och 

andra vattenlevande djur vid vägpassager över vatten ta hänsyn till att miljökvalitets-

normerna för vatten ska följas. 

Åtgärden ska genomföras i samråd med Trafikverket och berörda länsstyrelser och 

kommuner. 

Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras kontinuerligt. 

Motivering 
Vägpassager utgör ofta definitiva eller partiella vandringshinder för vattenlevande djur och 

fisk. Eftersom det finns vägpassager över vattenområden inom försvarets områden, bedöms 

förekomsten av vandringshinder utgöra ett problem även här. 

Vandringshinder inverkar på spridnings- och vandringsmöjligheterna i ett vattensystem. Det 

kan påverka fiskbestånden negativt och försämra deras motståndskraft mot yttre stress. 

Fragmenterade ekosystem bidrar till att vattenförekomsternas ekologiska status försämras och 

därmed minskar möjligheterna att följa miljökvalitetsnormerna för vatten. 

Genomförande 
Försvarsinspektören för hälsa och miljö bedriver tillsyn enligt (miljöbalk (1998:808) (MB)) över 

verksamheter som bedrivs av Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Fortifikationsverket 

och Försvarets radioanstalt (miljötillsynsförordning (2011:13)) 2 kap. 4 §). Försvarsinspektören 

ska inom ramen för sin miljötillsyn genomföra en inventering av vandringshinder inom 

Försvarssektorns områden och utifrån denna förelägga om åtgärder för att undanröja 

vandringshinder där det behövs för att följa miljökvalitetsnormerna. Vid föreläggande av 

åtgärdande av vandringshinder ska det även tas hänsyn till kulturmiljövärden, risk för 

spridning av främmande arter, risker för skred och översvämningar. 

En ökad tillsyn av vandringshinder inom försvarssektorn områden behöver leda till åtgärder 

för en bättre vandringsbarhet för att bidra till att miljökvalitetsnormerna för vatten följs. 

Sammanhang 
Åtgärden kvarstår från Åtgärdsprogram 2016–2021. 

Åtgärdens genomförande stöds av Trafikverket 1 och Länsstyrelserna 1.  

Denna åtgärd bidrar till samhällets klimatanpassning genom att tillåta spridnings- och 

vandringsmöjligheter för akvatiska organismer i vattensystem med vandringshinder vid 

minskad nederbörd eller torka. 

Miljömål och globala hållbarhetsmål 
Åtgärden stödjer särskilt generationsmålet och miljömålen 8. Levande sjöar och vattendrag 

och 16. Ett rikt växt- och djurliv. 

Åtgärden bidrar särskilt till att uppnå globala 6. Rent vatten och sanitet och 15. Ekosystem och 

biologisk mångfald.  
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Försvarsinspektören för hälsa och miljö, åtgärd 4: 

Tillsyn avlopp 

Försvarsinspektören för hälsa och miljö ska inom ramen för sin tillsyn och/eller 

tillståndsprövning av: 

      a) små avlopp ställa krav på begränsade utsläpp av fosfor och kväve där de behövs för 

att miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten ska kunna följas, 

      b) reningsverk och avloppsledningsnät se till att det ställs krav på ökad rening eller på 

annat sätt minskade utsläpp där det behövs för att miljökvalitetsnormerna för 

vatten ska kunna följas. 

Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras kontinuerligt. 

Motivering 
I Västerhavets vattendistrikt riskerar 137 ytvattenförekomster att inte följa 

miljökvalitetsnormerna med avseende på övergödning och/eller miljögifter (prioriterade och 

särskilda förorenande ämnen) på grund av påverkan från små avlopp och 77 

ytvattenförekomster riskerar att inte följa miljökvalitetsnormerna på grund av påverkan från 

avloppsreningsverk. 

Dessutom riskerar 3 grundvattenförekomst att inte följa miljökvalitetsnormerna för kemisk 

grundvattenstatus på grund av påverkan från små avlopp. 

På vattenförekomstnivå kan påverkan från små avlopp, mindre reningsverk och bräddning i 

avloppsledningsnäten utgöra viktiga orsaker till att god kemisk status inte uppnås. 

Försvarssektorns anläggningar bidrar till den totala påverkan. 

Försvarsinspektören för hälsa och miljös tillsyn och omprövning av tillstånd av 

Försvarssektorns små avlopp och avloppsreningsverk är viktig och krav kan behöva införas, 

så att miljökvalitetsnormerna följs. 

Genomförande 
Försvarsinspektören för hälsa och miljö har prövnings- och tillsynsansvar över 

Försvarssektorns små avlopp, avloppsreningsverk eller ledningsnät (se 

(miljötillsynsförordning (2011:13)) 2 kap. 4 § samt (förordning (1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd) 13 § andra stycket). Försvarsinspektören ska vid sådan tillsyn se 

över påverkan från dessa på vattenförekomster som inte når god status. I det enskilda fallet 

behöver en bedömning göras om och i så fall vilka krav, som ska ställas för att bidra till att 

miljökvalitetsnormerna följs. 

När ett åtgärdsbehov identifieras vid tillståndspliktiga verksamheter behöver 

Försvarsinspektören ta initiativ till omprövning av villkor för att få till stånd nödvändiga 

åtgärder. Åtgärder kan till exempel omfatta uppgradering av små avlopp till lämplig 

skyddsnivå, underhåll av pumpar eller utökad fördröjningskapacitet i magasin. Åtgärden ska 

genomföras så att den bidrar till att miljökvalitetsnormerna kan följas. 

Sammanhang 
Åtgärden kvarstår från Åtgärdsprogram 2016–2021. 
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Åtgärdens genomförande stöds av åtgärderna Havs- och vattenmyndigheten 1 och 

Naturvårdsverket 1. 

Åtgärden bidrar till att miljökvalitetsnormerna för havsmiljön enligt Havs- och 

vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:18) om vad som kännetecknar god miljöstatus 

samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön kan följas.  

Denna åtgärd bidrar till samhällets klimatanpassning genom att minska utsläpp från 

reningsverk och avloppsledningsnät vid ökad nederbörd och översvämning. 

Miljömål och globala hållbarhetsmål 
Åtgärden stödjer särskilt generationsmålet och miljömålen 4. Giftfri miljö, 7. Ingen 

övergödning, 8. Levande sjöar och vattendrag och 9. Grundvatten av god kvalitet och 10. Hav 

i balans samt levande kust och skärgård. 

Åtgärden bidrar särskilt till att uppnå globala hållbarhetsmålen 3 Hälsa och välbefinnande,  

6 Rent vatten och sanitet, 11 Hållbara städer och samhällen, 14 Hav och marina resurser och  

15 Ekosystem och biologisk mångfald.  
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2.4 Havs- och vattenmyndigheten  

Havs- och vattenmyndigheten, åtgärd 1:  

Tillsynsvägledning små avlopp 

Havs- och vattenmyndigheten ska i frågor kring prövning och tillsyn av små avlopp 

fortsätta att utveckla sin vägledning till länsstyrelser och kommuner om vilka åtgärder 

som behöver genomföras för att miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten ska 

kunna följas. 

Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras löpande. 

Motivering 
I Västerhavets vattendistrikt riskerar 354 ytvattenförekomster att inte följa 

miljökvalitetsnormerna för ytvatten med avseende på övergödning. 8 ytvattenförekomster 

riskerar att inte följa miljökvalitetsnormerna för ytvatten med avseende på miljögifter. För 

grundvatten riskerar 3 vattenförekomst att inte följa miljökvalitetsnormerna för grundvatten 

på grund av påverkan från små avlopp.  

Åtgärden avser befintliga avloppsanläggningar med färre än 200 anslutna personekvivalenter. 

Enskilda fastighetsägare, kommuner, organisationer och företag kan äga och använda små 

avloppsanläggningar och ansvarar för avloppsanläggningens funktion enligt (miljöbalk 

(1998:808) (MB)) 2 kap.  

I(förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)framgår att det är förbjudet 

att i vattenområde släppa ut avloppsvatten från vattentoalett eller tätbebyggelse, om 

avloppsvattnet inte har genomgått längre gående rening än slamavskiljning och om det inte är 

uppenbart att sådant utsläpp kan göras utan risk för olägenhet för människors hälsa eller 

miljön. I Sverige finns det ungefär 700 000 små avloppsanläggningar som har vattentoalett 

ansluten, men som inte är kopplade till kommunala reningsverk. Av dessa små 

avloppsanläggningar har fortfarande närmare 26 procent enbart slamavskiljare, till dessa 

tillkommer också 9 små avloppsanläggningar där reningen är okänd (Olshammar, 2018).  

De avloppsanläggningar som har någon mer rening utöver slamavskiljning ska uppfylla de 

villkor eller försiktighetsåtgärder som ålagts avloppsägaren i tillståndet eller föreläggandet 

avseende avloppsanläggningen. Kraven grundar sig framförallt i MB 2 och 9 kap.  

Kommunerna har tillsynsansvar för alla små avloppsanläggningar upp till och med 200 

anslutna personekvivalenter enligt(miljötillsynsförordning (2011:13)). Havs- och 

vattenmyndigheten ska vägleda länsstyrelser och kommuner i deras genomförande av 

tillsynsvägledning respektive tillsyn. Havs- och vattenmyndighetens vägledningsinsatser sker 

i dag genom bland annat träffar med länsstyrelserna, skriftliga vägledningar och utveckling 

av kunskap och verktyg som kan stödja kommunerna i deras tillsynsarbete. 

Tillsynstakten är generellt för låg hos kommunerna för att säkerställa att fastighetsägares små 

avloppsanläggningar upprätthåller sin funktion över tid. Resultatet av återrapporteringen av 

åtgärdsgenomförande från kommunerna till vattenmyndigheterna, det vill säga planerad 

jämfört med utförd tillsyn, visar att tillsynstakten är omkring hälften så hög som den behöver 

vara (Vattenmyndigheterna, 2020a). Enligt vattenmyndigheternas enkät till kommunerna 

(Vattenmyndigheterna, 2019a) om genomförda åtgärder, som skickades ut hösten 2019, är det 
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en stor skillnad mellan kommuner när det kommer till åtgärdade avloppsanläggningar i de 

vattenförekomster där det finns en påverkan från små avlopp. I Sverige som helhet behöver 

tillsynstakten därför öka, men behovet varierar mellan kommuner. Kommunerna behöver 

även fortsättningsvis vägledning från länsstyrelserna och Havs- och vattenmyndigheten vid 

prioritering och genomförande av tillsyn. 

Genomförande 
Havs- och vattenmyndigheten behöver fortsätta att utveckla vägledningen till kommunerna 

kring tillsyn och prövning av små avlopp. Vägledning kan utvecklas genom att ytterligare 

stötta kommunerna var åtgärder behövs och kan ge mest effekt i ett 

avrinningsområdesperspektiv inkluderat tillrinningsområden för grundvatten. 

Vägledning för tillsyn av små avlopp behöver omfatta tillsyn med anledning av påverkan av 

fosfor och kväve på sjöar, vattendrag och kustvatten. Den behöver också ta hänsyn till att 

åtgärder kan avse påverkan av nitrat på grundvatten. Vägledningen behöver stötta 

kommunerna i deras bedömningar av när krav på åtgärd kan ställas och hur långtgående 

åtgärderna bör vara. Det är viktigt att länsstyrelserna involveras och får tillräcklig vägledning 

för hur de ska stötta kommunerna i deras arbete med små avlopp och att åtgärder genomförs 

med hänsyn till alla bidragande påverkanskällor i hela avrinningsområden.  

Sammanhang 
Åtgärden är en revidering av Havs- och vattenmyndighetens åtgärd 1 i Åtgärdsprogram 

2016–2021. 

Åtgärdens genomförande stödjer åtgärderna Försvarsinspektören för hälsa och miljö 4, 

Länsstyrelserna 1 och 4 och Kommunerna 1, 2 och 5. 

Åtgärden bidrar till att miljökvalitetsnormerna för havsmiljön enligt Havs- och 

vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:18) om vad som kännetecknar god miljöstatus 

samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön kan följas. 

Miljömål och globala hållbarhetsmål 
Åtgärden stödjer särskilt generationsmålet och miljömålen 4. Giftfri miljö, 7. Ingen 

övergödning, 8. Levande sjöar och vattendrag, 9. Grundvatten av god kvalitet, 10. Hav i 

balans samt levande kust och skärgård. 

Åtgärden bidrar särskilt till att uppnå globala hållbarhetsmålen 3. Hälsa och välbefinnande, 

6. Rent vatten och sanitet, 11. Hållbara städer och samhällen, 14. Hav och marina resurser, 

15. Ekosystem och biologisk mångfald och 16. Fredliga och inkluderande samhällen. 
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Havs- och vattenmyndigheten, åtgärd 2:  

Vägledning om kalkning 

Havs- och vattenmyndigheten ska vägleda och fortbilda länsstyrelser och kommuner i 

deras kalkningsverksamhet och prioriteringar av densamma, med utgångspunkt i den 

nationella kalkningsplanen. Kalkningsverksamheten ska planeras så att hänsyn tas till 

miljökvalitetsnormerna för vatten, och möjligheten att uppnå god ekologisk status ska 

utgöra en prioriteringsgrund.    

Åtgärden ska genomföras löpande. 

Motivering 
Kalkning av sjöar och vattendrag motverkar effekterna av försurning från atmosfärisk 

deposition av försurande ämnen och skogsbrukets försurande påverkan. Deposition av 

försurande ämnen har minskat mycket sedan 1980-talet, men återhämtning från försurning tar 

lång tid. Kalkning är en effektiv och beprövad åtgärd som behöver fortgå så länge 

försurningspåverkan i vattnet kvarstår. Om kalkningsverksamheten upphör för tidigt kan 

sjöar och vattendrag återförsuras vilket kan medföra utslagning av fiskstammar och 

minskning av den biologiska mångfalden. 

I Västerhavets vattendistrikt riskerar 1229 ytvattenförekomster att inte följa 

miljökvalitetsnormerna för ytvatten.  

Genomförande 
Havs- och vattenmyndigheten arbetar med att ta fram en ny nationell plan för kalkning. Med 

utgångspunkt från denna tar länsstyrelserna fram regionala kalkningsplaner och styr det 

operativa miljöarbetet utifrån regionala prioriteringar. Dessa görs ifrån värdefulla arter, 

naturvärden och nyttjandepotential, men behöver också göras med hänsyn till 

miljökvalitetsnormerna för vatten. Kalkningsplanerna ska därför ha en tydlig koppling till 

vattenförvaltningen och ta hänsyn till andra eventuella påverkanstryck och miljöproblem. 

När försurningsbelastningen minskar kan kalkningar av vissa vattenförekomster också 

avslutas. Därmed kan det finnas utrymme för nykalkningar inom andra områden där det 

finns behov av det. 

Åtgärden syftar till att ge länsstyrelserna och kommunerna förutsättningar att genomföra 

kalkningsverksamheten på ett ändamålsenligt sätt och därigenom bidra till att 

miljökvalitetsnormerna följs. 

Sammanhang 
Åtgärden är en revidering av Havs- och vattenmyndighetens åtgärd 3 i Åtgärdsprogram 

2016–2021. 

Åtgärdens genomförande stödjer åtgärden Länsstyrelserna 11. 

Denna åtgärd bidrar till samhällets klimatanpassning genom att motverka effekterna av 

försurning från atmosfärisk deposition och utlakning av försurande ämnen som ökar med 

ökad nederbörd och högre flöden. 
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Miljömål och globala hållbarhetsmål 
Åtgärden stödjer särskilt generationsmålet och miljömålen, 8. Levande sjöar och vattendrag 

och 16. Ett rikt växt- och djurliv. 

Åtgärden bidrar särskilt till att uppnå globala hållbarhetsmålen 6. Rent vatten och sanitet, 

15. Ekosystem och biologisk mångfald och 16. Fredliga och inkluderande samhällen. 

 

Havs- och vattenmyndigheten, åtgärd 3: 

Vägledning vattenkraft 

Havs- och vattenmyndigheten ska vägleda länsstyrelserna vid en prioritering av 

miljöförbättrande åtgärder som minskar vattenkraftens miljöpåverkan, på ett sådant sätt 

att miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas.  

För att göra detta på ett effektivt sätt behöver länsstyrelserna vägledning kring vilka 

miljöåtgärder som ger bäst nytta för vattenmiljön och minst påverkan på energisystemet.  

Åtgärden ska genomföras i samverkan med Energimyndigheten och Svenska kraftnät. 

Åtgärden ska vara vidtagen senast två år efter åtgärdsprogrammets fastställande. 

Motivering 
Det finns omkring 2 100 vattenkraftverk i Sverige och det totala antalet dammar uppskattas 

till drygt 9 000 (SOU 2013:69). Det har också via statusklassificeringen identifierats stora på 

problem med fysisk påverkan på vattendrag orsakade av vattenkraft.  

Alla vattenkraftsrelaterade verksamheter ska ha moderna miljövillkor, vilket ska tillses via en 

nationell plan för omprövning av vattenkraft.  

Länsstyrelserna ansvarar för en samverkansprocess kring det underlag som behövs för att 

säkerställa en effektiv prövning ( (förordning (1998:1388) om vattenverksamheter ) 42 a §). 

Samverkan ska ske med de verksamhetsutövare vars verksamheter omfattas av planen, samt 

med berörda kommuner, myndigheter och intresseorganisationer. Syftet är att 

verksamheterna skall förses med villkor som innebär största möjliga nytta för vattenmiljön 

och en effektiv tillgång till vattenkraftsel.  

Genomförande 
För att göra rätt prioriteringar i åtgärdsarbetet avseende fysisk påverkan behöver Havs- och 

vattenmyndigheten vägleda länsstyrelserna i arbetet med att förse vattenkraftsverksamheter 

med moderna miljövillkor i avrinningsområden med påverkan från vattenkraftverksamheter. 

Detta kan ske genom att stötta länsstyrelserna i utarbetandet av åtgärdsstrategier för sådana 

avrinningsområden eller genom att ta fram vägledningsmaterial. Åtgärden förväntas i nästa 

led leda till fler fria vandringsvägar för fisk och annan fauna som i sin tur innebär att 

miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas. 
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Sammanhang 
Åtgärden är en revidering av åtgärd 4 i Åtgärdsprogram 2016–2021. 

Åtgärdens genomförande stödjer Länsstyrelserna åtgärd 2. Åtgärdens genomförande stöds av 

åtgärden Kammarkollegiet 1. 

Miljömål och globala hållbarhetsmål 
Åtgärden stödjer särskilt generationsmålet och miljömålen 8. Levande sjöar och vattendrag 

och 16. Ett rikt växt- och djurliv. 

Åtgärden bidrar särskilt till att uppnå globala hållbarhetsmålen 6. Rent vatten och sanitet, 

15. Ekosystem och biologisk mångfald och 16. Fredliga och inkluderande samhällen. 

 

Havs- och vattenmyndigheten, åtgärd 4: 

Nationell strategi för ofinansierad vattenverksamhet 

Havs- och vattenmyndigheten ska ta fram en nationell strategi för restaureringsåtgärder 

med avseende på flottledsskadade vatten som saknar ansvarig verksamhetsutövare. 

Åtgärden ska genomföras, så att den bidrar till att de åtgärder vidtas, som behövs, så att 

miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas. 

Åtgärden ska genomföras i samverkan med länsstyrelserna och Riksantikvarieämbetet. 

Åtgärden ska vara genomförd senast tre år efter åtgärdsprogrammets fastställande. 

Motivering 
Statusklassificeringen visar på problem med fysisk påverkan på vattendrag efter rensningar 

och andra åtgärder som historiskt har genomförts för att underlätta flottning. I 

Vatteninformationssystem Sverige (VISS) finns i dagsläget 2 111 förslag till möjliga åtgärder 

för perioden 2016–2021 som kopplar till flottleder. 

För många äldre vattenverksamheter, såsom flottleder, saknas en ansvarig 

verksamhetsutövare, samtidigt som verksamheterna har en omfattande fysisk påverkan på 

vattensystemen. Länsstyrelsernas bedömning under 2020 är att det saknas finansiering för 74 

procent av de åtgärder som behövs för att åtgärda påverkan från flottleder. HaV behöver ta 

fram en nationell strategi för restaureringsåtgärder i flottledsskadade vatten. Strategin ska 

innehålla förslag på prioritering, finansiering och genomförande. Strategin måste ta hänsyn 

till att otydliga ansvarsförhållanden för dessa verksamheter kan vara ett problem vid 

genomförande av åtgärder i syfte att följa miljökvalitetsnormerna.  

Genomförande  
Havs- och vattenmyndigheten behöver ta fram en nationell strategi för limniska 

restaureringsåtgärder i flottledsskadade vatten. Strategin bör innehålla förslag på 

lagändringar och prioriteringar som anger var och hur åtgärder i flottleder ska genomföras. 

Åtgärden berör i stor utsträckning kulturmiljöer som utgörs av anläggningar från historisk 

vattenverksamhet och behöver därför genomföras i dialog med länsstyrelserna och 

Riksantikvarieämbetet. Framtagande av denna strategi omfattar utredning av juridiska 

förutsättningar, prioritering, finansiering och genomförande av åtgärder riktade till flottleder 
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som saknar verksamhetsutövare. Strategin bör leda till att åtgärder genomförs så att 

miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas.  

I vattenverksamhetsutredningens slutbetänkande (SOU 2014:35) föreslår utredaren som enda 

rimliga lösning att avskaffade flottleder ska utgöra statens ansvar. Staten kan då svara för 

underhåll i den utsträckning som krävs för att bevara kulturvärden eller ansöka om och 

genomföra åtgärder. Exempel på åtgärder är utrivning eller fiskväg, om dessa behövs för att 

följa miljökvalitetsnormerna. I genomförandet av åtgärden behöver detta förslag analyseras 

och belysas. 

Sammanhang 
Åtgärden kvarstår från Åtgärdsprogram 2016–2021. 

Åtgärdens genomförande stödjer Länsstyrelsernas åtgärd 2.  

Miljömål och globala hållbarhetsmål 
Åtgärden stödjer särskilt generationsmålet och miljömålen 8. Levande sjöar och vattendrag 

och 16. Ett rikt växt- och djurliv. 

Åtgärden bidrar särskilt till att uppnå globala hållbarhetsmålen 6. Rent vatten och sanitet, 

15. Ekosystem och biologisk mångfald, 16. Fredliga och inkluderande samhällen och 

17. Genomförande och globalt partnerskap. 

 

Havs- och vattenmyndigheten, åtgärd 5:  

Vägledning för vattenskyddsområden 

Havs- och vattenmyndigheten ska utveckla och upprätthålla vägledning för 

länsstyrelsernas och kommunernas arbete med långsiktigt skydd av dricksvattentäkter. 

Havs- och vattenmyndigheten behöver särskilt uppdatera och upprätthålla: 

      a) vägledning för inrättande, tillsyn och förvaltning av vattenskyddsområden, 

      b) vägledning kring framtagande och uppdatering av regionala 

vattenförsörjningsplaner. 

Åtgärden ska ske i samråd med kommuner, länsstyrelser, Boverket och Sveriges 

geologiska undersökning. 

Åtgärden ska genomföras löpande. 

Motivering 
Inrättandet av vattenskyddsområden med tillhörande föreskrifter samt regionala 

vattenförsörjningsplaner är två effektiva och konkreta verktyg för att skydda våra 

dricksvattentäkter från negativ påverkan och som bidrar till att förebygga försämring av 

status i yt- och grundvattenförekomster som används eller kan komma att användas som 

dricksvattentäkt.  

Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram ska innehålla åtgärder för inrättande av 

vattenskyddsområden eller åtgärder för att på annat sätt skydda dricksvatten 
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(vattenförvaltningsförordning ) (2004:660) 6 kap 5 §). Skydd ska säkerställas för 

vattenförekomster som används för dricksvattenförsörjning eller som är avsedda för sådan 

framtida användning. De vattenförekomster som ska skyddas är de som används för uttag av 

vatten som är avsett att användas för produktion av dricksvatten och som ger mer än 10 m3 i 

uttag per dygn i genomsnitt eller som betjänar fler än 50 personer, i enlighet med definitionen 

i (vattendirektivet ) artikel 7. 

Av myndigheters och kommuner återrapportering av genomförda åtgärder framgår att det 

fortfarande finns stora behov av att inrätta vattenskyddsområden och vid behov revidera 

gamla beslut (Vattenmyndigheterna, 2020a). Enligt återrapporteringen för 2019 rapporterade 

kommunerna totalt 1 590 allmänna vattentäkter, varav 1 089 (68 procent) hade någon form av 

skydd. Av 1 030 enskilda vattentäkter uppges enbart 215 (21 procent) ha skydd i form av 

vattenskyddsområde. Dessutom fanns det en stor osäkerhet om hur många enskilda 

vattentäkter som finns tillgängliga inom varje kommun (Vattenmyndigheterna, 2020a).  

Detta pekar på ett betydande behov av vidare utredningar och kartläggning av enskilda 

vattentäkter i Sverige. Av de befintliga vattenskyddsområdena är 762 (68 procent av samtliga 

förekomster) beslutade innan (miljöbalk (1998:808) (MB)) trädde i kraft och är i behov av 

revidering. 

Framtida klimatförändringar kan ha stor påverkan på landets dricksvattenförsörjning.  För att 

trygga framtidens dricksvattenförsörjning finns det stort behov av att skydda vattentäkter 

som används i dag men även sådana som i framtiden kan komma att användas till 

dricksvattenproduktion. Många kommuner pekar ut viktiga behov av reservvattentäkter, 

framtida dricksvattentäkter, och skydd av dem. Av de totalt 180 reservvattentäkter som 

kommunerna har huvudmannaskap för har enbart 26 procent (47 reservvattentäkter) 

vattenskyddsområden. Dessutom har enbart 38 procent av kommunerna framtida 

vattentäkter utpekade vattenskyddsområden, till exempel i regional vattenförsörjningsplan, 

vattenplan eller motsvarande. Detta indikerar en brist på beredskap att skydda dricksvatten 

mot framtida klimatförändringar.  

Regionala vattenförsörjningsplaner ska tas fram av länsstyrelsen (länsstyrelsens åtgärd 5). De 

planerna är ett värdefullt underlag för kommunernas planering. Därigenom synliggörs 

dricksvattenförekomster och deras behov av skydd. Markanvändning och/eller verksamheter 

som har en betydande påverkan på dricksvattenförekomster kan på så sätt undvikas eller 

anpassas så att miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas. I dagsläget har dock enbart 40 

kommuner (16 procent av kommunerna i återrapporteringen för 2019 (Vattenmyndigheterna, 

2020a)) inarbetat den regionala vattenförsörjningsplanen i översiktsplanerna. 54 procent av de 

kommuner som inte använder vattenförsörjningsplanerna i kommunens översikts- och 

detaljplanering saknar dem, vilket tyder på ett kraftigt behov av framtagandet av regionala 

vattenförsörjningsplaner. 

  



 

33 

Genomförande 
Havs-och vattenmyndigheten behöver ge stöd och vägledning till länsstyrelserna och 

kommunerna i deras arbete med att skydda dricksvattentäkter. Åtgärden ska leda till att 

vägledning för både vattenskyddsområden och regionala vattenförsörjningsplaner utvecklas 

så att länsstyrelser och kommuner får förutsättningar att säkerställa ett långsiktigt och 

tillräckligt skydd för dricksvattentäkter på ett enhetligt och rättssäkert sätt. 

a) Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för central tillsyn och vägledning när det gäller 

frågor om vattenskyddsområden. Att inrätta vattenskyddsområden kan vara en 

komplicerad och resurskrävande process och fortsatt aktivt stöd och vägledning från 

Havs- och vattenmyndigheten behövs, exempelvis i form av handböcker, manualer, 

utbildningar eller motsvarande. Vägledning för vattenskyddsområde bör även inkludera 

hur vattenresurser lämpliga för framtida dricksvattenproduktion kan skyddas. 

b) Havs- och vattenmyndigheten färdigställde och publicerade i januari 2020 ”Vägledning 

för regional vattenförsörjningsplanering - För en säker och långsiktig 

dricksvattenförsörjning” (2020a). Havs- och vattenmyndigheten bör fortsätta ge råd och 

stöd för implementering av vägledningen, och vid behov uppdatera den. 

Sammanhang 
Åtgärden är en reviderad åtgärd från åtgärdsprogrammet 2016–2021 och det kompletterande 

åtgärdsprogrammet 2018–2021. 

Åtgärdens genomförande stödjer åtgärderna Boverket 1, Länsstyrelserna 5 och  

Kommunerna 3. 

Åtgärden bidrar till att Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30)  

kan följas. 

Denna åtgärd bidrar till samhällets klimatanpassning genom att skydda dricksvatten och 

framtida dricksvattensvattenförekomster från förändrad nederbörd, översvämning eller torka. 

Miljömål och globala hållbarhetsmål 
Åtgärden stödjer särskilt generationsmålet och miljömålen 4. Giftfri miljö, 8. Levande sjöar 

och vattendrag och 9. Grundvatten av god kvalitet. 

Åtgärden bidrar särskilt till att uppnå globala hållbarhetsmålen 3. Hälsa och välbefinnande, 

6. Rent vatten och sanitet, 11. Hållbara städer och samhällen, 15. Ekosystem och biologisk 

mångfald och 16. Fredliga och inkluderande samhällen. 
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Havs- och vattenmyndigheten, åtgärd 6: 

Invasiva främmande arter 

Havs- och vattenmyndigheten ska i sitt arbete med att motverka invasiva främmande 

arter i vattenmiljöer ta fram: 

      a) metodkatalog för bekämpning av akvatiska arter som har en sådan påverkan att 

miljökvalitetsnormerna för vatten inte följs eller riskerar att inte kunna följas, 

      b) hanteringsprogram för prioriterade akvatiska invasiva främmande arter, 

      c) övervakningsprogram för invasiva främmande arter i vattenmiljöer så att 

vattenförvaltningens behov beaktas. 

Åtgärden ska genomföras, så att den bidrar till att de åtgärder vidtas, som behövs, så att 

miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas. 

Åtgärden ska genomföras i samråd med länsstyrelserna. 

Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras kontinuerligt. 

Motivering 
(Barlastvattenkonventionen)är implementerad i svensk lagstiftning via (barlastvattenlag 

(2009:1165))och(barlastvattenförordning (2017:74) ). Syftet med dessa är att ta itu med problem 

på ett övergripande sätt för att skydda inhemsk biologisk mångfald och ekosystemtjänster, 

samt att minimera och mildra effekter som invasiva arter kan ha på människors hälsa eller 

ekonomi. Det finns en förteckning över de arter som räknas som invasiva och som omfattas 

och regleras av EU-förordning (1143/2014). Denna förteckning revideras löpande. De arter 

som beskrivs i EU-förordning (1143/2014) omfattas inte av vattenmyndigheternas 

åtgärdsprogram. Medlemsländerna har enligt förordningen själva ansvar att ta fram 

nationella förteckningar för de invasiva främmande arter som inte finns inom ramen för 

förordningen. Detta är arter som uppträder som invasiva och med negativa miljöeffekter, men 

som inte omfattas av någon reglering enligt EU-förordning. 

Artdatabanken har på uppdrag av HaV och Naturvårdsverket tagit fram en första lista med 

arter som har ekologiskt negativ effekt och invasionspotential, där HaV är ansvarig för 

akvatiska arter. Omfattande ekosystemtjänstanalyser har utförts av HaV på 20 etablerade 

arter med hög invasions- och påverkanspotential enligt listan. Resultaten visar att majoriteten 

av de 20 arterna bedöms ha negativ påverkan på ekologisk status i sådan omfattning att det 

påverkar förutsättningarna att följa miljökvalitetsnormerna. 

De akvatiska arter som HaV bedömer ha negativ påverkan på ekologisk status i sådan 

omfattning att det påverkar förutsättningarna att följa miljökvalitetsnormerna är: japantofs 

(Bonnemaisonia hamifera), japanplym (Dasysiphonia japonica), svart dvärgmal (Ameiurus melas), 

silverruda (Carassius gibelio), gräskarp (Ctenopharyngodon idella), karp (Cyprinus carpio), 

svartmunnad smörbult (Neogobius melanostomus), puckellax (Oncorhynchus gorbuscha), 

regnbåge (Oncorhynchus mykiss), bäckröding (Salvelinus fontinalis), kanadaröding (Salvelinus 

namaycush), sydfyrling (Crassula helmsii), vattenpest (Elodea canadensis), sjögull (Nymphoides 

peltata), vandrarmussla (Dreissena polymorpha), nyzeeländsk tusensnäcka (Potamopyrgus 

antipodarum), blåskrabba (Hemigrapsus sanguineus), småprickig penselkrabba (Hemigrapsus 

takanoi), amerikansk hummer (Homarus americanus) och japanskt jätteostron (Magallana gigas).   
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Vattenmyndigheterna bedömer att det finns ett stort mörkertal när det gäller hur och vilka 

invasiva främmande arter som påverkar vattenförekomsterna. Det är sannolikt fler 

vattenförekomster som är påverkade av invasiva främmande arter än vad som är känt. Det är 

också troligt att problemet kommer att växa i takt med klimatförändringar och ökade 

transporter över gränserna.  

Metodkatalog för bekämpning av akvatiska arter 
Invasiva främmande arter är ett stort hot mot ekosystemstjänster och har negativa påverkan 

på miljökvalitetsnormerna för vatten. Naturvårdsverket har därför tagit fram en metodkatalog 

för bekämpning av terrestra invasiva främmande arter (Naturvårdsverket, 2019a). En 

motsvarande metodkatalog för utrotning och spridningsbegränsning av akvatiska arter 

saknas dock i dagsläget, trots att en stor andel av invasiva arter är akvatiska. Det finns i 

dagsläget ett stort behov av metoder som kan användas vid åtgärder som syftar till utrotning 

eller långsiktig hantering av invasiva främmande arter i svenska marina och limniska miljöer. 

Hanteringsprogram 
HaV behöver ta fram hanteringsprogram för att förhindra spridning och begränsa etablering 

av invasiva främmande arter. Dessa hanteringsprogram behöver fokusera på arter med 

betydande påverkan på vattenförekomsters ekologiska status, som påverkar möjligheten att 

följa miljökvalitetsnormerna för vatten. HaV har i nuläget tagit fram ett hanteringsprogram 

för signalkräfta och har kommit långt med att ta fram ett för svartmunnad smörbult 

(Neogobius melanostomus). De övriga akvatiska arterna saknar dock hanteringsprogram, trots 

behovet. Det stora problemet med invasiva främmande arter är att det alltid kommer att 

finnas nya arter med etableringspotential som ständigt introduceras i svenska vatten. HaV 

behöver prioritera de arter som har störst negativ miljöpåverkan och i första hand är i behov 

av hanteringsprogram. Påverkansfaktorer som ökad båttrafik, transport över gränserna och 

klimatförändring förutsätter större behov av att hantera invasiva främmande arter  

i framtiden.  

Övervakningsprogram 
Flera av arterna i Artdatabankens lista är klassade som ”dörrknackare”, det vill säga att de 

inom en snar framtid riskerar att etablera sig. Övervakning av dessa ”dörrknackare” ger 

möjlighet att upptäcka och att sätta in tidiga hanteringsåtgärder. Ju tidigare en åtgärd kan 

sättas in desto mer kostnadseffektiv är den. Därför är det viktigt att ta fram 

övervakningsprogram för de arter som befinner sig i ett tidigt introduktionsstadium.  

De senaste 5–10 åren har en revolutionerande utveckling av genetiska och kemiska metoder 

skett, med enorm potential för övervakning eller för att komplettera övervakningsprogram av 

invasiva främmande arter. Tekniker som till exempel eDNA och DNA-barcoding är i dag 

kostnadseffektiva och kan hantera stora mängder prover. Det finns i dagsläget ett stort behov 

av vägledning för en nationell strategi för ett övervakningsprogram. 

Åtgärden syftar till att de problem som uppmärksammats inom vattenförvaltningen ska 

inkluderas i hanteringsprogrammen och det ska därmed underlätta för myndigheter, 

kommuner och andra aktörer att vidta fysiska åtgärder så att miljökvalitetsnormerna för 

vatten kan följas. 
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Genomförande 
Flera myndigheter ansvarar för hantering av främmande arter i Sverige. HaV:s roll är att 

tillsammans med Naturvårdsverket samordna och vägleda andra myndigheter i deras arbete. 

HaV har ansvar för främmande arter i sötvatten och marin miljö. 

HaV:s hanteringsprogram för invasiva främmande arter ska inkludera de främmande arter 

som påverkar möjligheten att följa miljökvalitetsnormerna för vatten. Hanteringsprogrammen 

kan för invasiva främmande arter visa vilka åtgärder som är möjliga att genomföra. Det kan 

till exempel vara begränsning eller utrotning av bestånd eller inneslutning av en specifik art. 

Även indirekta åtgärder, som informationskampanjer, för att minska spridningen riktade mot 

målgrupper som fritidsfiskare, akvarister, båtlivet, med mera bör ingå i åtgärdsarbetet. 

För vattenförekomster som gränsar till Norge är det speciellt viktigt att hanterings 

programmen hanterar arter som i norska vatten anses som främmande på att sådant sätt att 

spridning över gränsen inte tillåts. För att gränsvattenförekomster ska kunna följa 

miljökvalitetsnormerna för vatten med avseende på invasiva främmande arter krävs ett 

gemensamt förhållningssätt för främmande arter i dessa vattenförekomster. 

Sammanhang 
Åtgärden är reviderad från Havs- och vattenmyndighetens åtgärd 8 i Åtgärdsprogram  

2016–2021. 

Åtgärden bidrar till att miljökvalitetsnormerna för havsmiljön enligt Havs- och 

vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:18) om vad som kännetecknar god miljöstatus 

samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön kan följas. 

Denna åtgärd bidrar till samhällets klimatanpassning genom att skydda känsliga ekosystem 

och inhemsk biodiversitet påverkade av klimatrelaterade faktorer som förändrade 

vattentillgångar, nederbörd och temperatur. 

Miljömål och globala hållbarhetsmål 
Åtgärden stödjer särskilt generationsmålet och miljömålen 8. Levande sjöar och vattendrag, 

10. Hav i balans samt levande kust och skärgård och 16. Ett rikt växt- och djurliv. 

Åtgärden bidrar särskilt till att uppnå globala hållbarhetsmålen 6. Rent vatten och sanitet, 

14. Hav och marina resurser, 15. Ekosystem och biologisk mångfald och 16. Fredliga och 

inkluderande samhällen. 
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Havs- och vattenmyndigheten, åtgärd 7:  

Prioritering av LOVA-medel 

Havs- och vattenmyndigheten ska inom ramen för stödet Lokala Vattenvårdsprojekt 

(LOVA) förbättra kunskapen om åtgärders effektivitet på lokal nivå och implementera 

denna kunskap i arbetet med LOVA. Syftet med åtgärden är att underlätta och förbättra 

planering, effektberäkning och kostnadseffektivitet i det lokala åtgärdsarbetet. 

Havs- och vattenmyndigheten ska verka för att kostnadseffektiva åtgärder mot extern och 

intern näringsbelastning prioriteras, så att miljökvalitetsnormer för vatten följs. 

Åtgärden ska genomföras i samverkan med Jordbruksverket, för att tillgodose att LOVA 

kompletterar stöden i den gemensamma jordbrukspolitiken, och Naturvårdsverket, för att 

tillgodose att LOVA kompletterar LONA, och i samverkan med länsstyrelserna. 

Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras kontinuerligt. 

Motivering 
Höga halter av näringsämnen är en av de främsta orsakerna till att god ekologisk status inte 

nås i vattendrag, sjöar och kustvatten. 

I Västerhavets vattendistrikt finns 363 vattenförekomster med betydande påverkan från 

jordbruk i sådan utsträckning att miljökvalitetsnormerna för vatten inte följs eller riskerar att 

inte följas med avseende på övergödning. Därtill finns två vattenförekomster med bedömd 

påverkan från internbelastning i så stor utsträckning att åtgärder behöver vidtas. 

Enligt (förordning (2009:381) om statligt stöd till lokala vattenvårdsprojekt ) kan bidrag från 

havs- och miljöanslaget lämnas till lokala vattenvårdsprojekt (LOVA-projekt). År 2020 

fördelade Havs- och vattenmyndigheten ut 230 miljoner kr, varav 161 miljoner kronor är 

tillgängliga för att finansiera åtgärder mot övergödning. Tillsammans med den gemensamma 

jordbrukspolitiken (GJP) utgör därmed LOVA det viktigaste finansieringsstödet för att 

minska näringsbelastningen till vatten från externa och interna källor.  

För att nyttja finansieringen inom LOVA optimalt behövs en högre grad av prioritering till 

vilka områden där åtgärderna gör störst effekt för att nå miljökvalitetsnormen för vatten. 

LOVA-bidrag behöver därför användas till att öka genomförandet av åtgärder som leder till 

minskad tillförsel av näringsämnen till vatten från jordbruksmark, ökad retention i landskapet 

och minskad intern belastning. 

Genomförande 
Havs- och vattenmyndigheten behöver verka för att de åtgärder mot övergödning som tagits 

fram av vattenmyndigheterna genomförs i högre utsträckning, och att åtgärder utförs där de 

gör mest nytta. Därtill behöver åtgärder mot internbelastning kunna genomföras där det 

bedöms kostnadseffektivt och hållbart enligt gällande vägledning. Uppföljningen av 

genomförda LOVA-projekt behöver stärkas och utvecklas. Genom att nyttja lärdomar från 

genomförda projekt i prioriteringen vid fördelning av LOVA-bidrag kan 

kostnadseffektiviteten förbättras. 

LOVA är tillsammans med den gemensamma jordbrukspolitiken en viktig stödform för att 

genomföra de åtgärder i jordbrukslandskapet som krävs för att nå miljökvalitetsnormerna för 
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vatten. Även våtmarkssatsningen inom LONA utgör ett kompletterande stöd som kan bidra 

till minskad övergödning.  Det är därför viktigt att Havs- och vattenmyndigheten samverkar 

med Jordbruksverket och Naturvårdsverket för att säkerställa att kostnadseffektiva åtgärder 

kan finansieras och genomföras. En vägledning om vilka stödformer som är lämpliga att söka 

för olika situationer och målgrupper skulle underlätta för stödsökande och främja 

åtgärdsarbetet. 

Sammanhang 
Åtgärden är en ny åtgärd i Åtgärdsprogram 2021–2027. 

Åtgärdens genomförande stödjer åtgärderna Jordbruksverket 4,  

Havs- och vattenmyndigheten 9 och Länsstyrelserna 6 och 9. 

Åtgärdens genomförande stöds av åtgärden Havs- och vattenmyndigheten 9 och 

Jordbruksverket 4. 

Åtgärden bidrar till att miljökvalitetsnormerna för havsmiljön enligt Havs- och 

vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:18) om vad som kännetecknar god miljöstatus 

samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön kan följas.  

Denna åtgärd bidrar till samhällets klimatanpassning genom att anlägga tvåstegsdiken, 

dammar och våtmarker som agerar som biologiska skydd med buffrande effekt mot 

översvämning och kusterosion. 

Miljömål och globala hållbarhetsmål 
Åtgärden stödjer särskilt generationsmålet och miljömålen 7. Ingen övergödning, 8. Levande 

sjöar och vattendrag, 10. Hav i balans samt levande kust och skärgård, 11. Myllrande 

våtmarker och 13. Ett rikt odlingslandskap. 

Åtgärden bidrar särskilt till att uppnå globala hållbarhetsmålen 2. Ingen hunger, 6. Rent 

vatten och sanitet, 14. Hav och marina resurser, 15. Ekosystem och biologisk mångfald, 

16. Fredliga och inkluderande samhällen och 17. Genomförande och globalt partnerskap. 

 

Havs- och vattenmyndigheten, åtgärd 8: 

Egenkontroll vattenverksamhet och vattenuttag 

Havs- och vattenmyndigheten ska utveckla sin tillsynsvägledning för länsstyrelser och 

kommuner i deras tillsyn av vattenverksamhet och vattenuttag och vägleda dessa 

verksamheter i deras egenkontrollarbete.  

Åtgärden ska leda till att påverkan från vattenverksamhet och vattenuttag minskar, så att 

den bidrar till att miljökvalitetsnormer för vatten följs. 

Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras löpande. 

Motivering 
Enligt (miljöbalk (1998:808) (MB) ) 5 kap. 7 § ska regeringen eller den eller de myndigheter eller 

kommuner som regeringen bestämmer upprätta ett förslag till åtgärdsprogram, om det 

behövs för att följa en miljökvalitetsnorm. Enligt (vattenförvaltningsförordning) (2004:660) 
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(VFF) 5 § 6 pkt. ska ett åtgärdsprogram för vattendistrikten bland annat innehålla åtgärder för 

att motverka betydande negativa konsekvenser för vattenmiljön. Detta gäller särskilt de 

åtgärder som behövs gällande hydromorfologiska förhållanden, så att god ekologisk status 

eller god ekologisk potential ska kunna nås.  

Ett flertal vattenverksamheter bidrar i dagsläget till att god vattenstatus inte uppnås eller 

riskerar att försämras. Vattenverksamheterna det rör sig om är bland annat: vattenkraftverk 

och dammar, sjöregleringar, broar och vägtrummor, markavvattningsföretag, vattenuttag, 

flottleder, hamnar och farleder. Dessa typer av vattenverksamheter kan ofta förorsaka fysiska 

förändringar av vattenmiljön i form av vandringshinder, flödesförändringar och morfologiska 

förändringar i form och struktur hos sjöar, vattendrag, kustvattensträckor och bottnar. 

Påverkan från vattenverksamheter kan även påverka läckage och transport av olika typer av 

miljögifter. Exempel på detta är ökat läckage av metaller från mark vid dikning av sura 

sulfatjordar och spridning av föroreningar vid muddring och dumpning. 

Vattenuttag är en vattenverksamhet enligt MB 11 kap. 3 § och är då en verksamhet där tillsyn 

ska utövas. Denna tillsyn är idag eftersatt. Vattenuttag kan ha negativ påverkan på 

vattenmiljön i form av bland annat flödesförändringar och kvantitativa förändringar. 

Tillsynen över vattenuttag behöver prioriteras och för att detta ska kunna ske krävs 

tillsynsvägledning.  

Framtida klimatförändringar, till exempel ökad eller förändrad nederbörd, torka och 

översvämningar, förväntas leda till högre behov och krav på tillsyn över vattenverksamhet 

och vattenuttag på vattenförekomster. Tillsynen av vattenverksamhet och vattenuttag 

behöver därför utvecklas för att bidra till att miljökvalitetsnormerna för vatten följs. 

Genomförande 
Enligt (miljötillsynsförordning (2011:13) ) 3 kap. 5 § 4 pkt ska Havs- och vattenmyndigheten ge 

tillsynsvägledning i frågor om vattenverksamhet enligt MB 11 kap. Vattenmyndigheten 

bedömer att Havs- och vattenmyndigheten bör se över möjligheten att utveckla en 

systematisk och prioriterad egeninitierad tillsyn av vattenverksamhet och vattenuttag, i syfte 

att identifiera områden och verksamheter där det kan finnas anledning att ställa krav på 

exempelvis återställnings- eller förbättringsåtgärder för att förbättra möjligheterna till att 

miljökvalitetsnormerna för vatten följs. 

Åtgärden syftar till att öka antalet tillsynsinsatser. Tillsynsinsatserna ska också planeras och 

prioriteras så att en ökad hänsyn tas till behovet av förebyggande och miljöförbättrande 

åtgärder i anslutning till vattenförekomster där det finns risk för att miljökvalitetsnormerna 

för vatten inte följs. Som underlag för prioritering och planering av tillsyn bör 

vattenmyndigheternas kartläggning av påverkan på vatten påverkade av vattenverksamhet 

och vattenuttag samt bedömningen av risk för att vattenförekomsterna inte når utsatt 

kvalitetskrav användas. 

Havs- och vattenmyndigheten ska ge tillsynsvägledning till länsstyrelser och kommuner i 

frågor om vattenverksamhet och vattenuttag.  

Sammanhang 
Åtgärden är en ny åtgärd i åtgärdsprogrammet 2021–2027. 

Åtgärdens genomförande stödjer åtgärderna: Länsstyrelserna 2 och 4, kommunerna 2, 

Försvarsinspektören för hälsa och miljö 1, Havs- och vattenmyndigheten 4 och 

Naturvårdsverket 2. 



 

40 

Åtgärden bidrar till att Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30)  

kan följas.  

Denna åtgärd bidrar till samhällets klimatanpassning genom att begränsa vattenverksamhet 

och vattenuttag vid förändrade vattentillgångar och torka. 

Miljömål och globala hållbarhetsmål 
Åtgärden stödjer särskilt generationsmålet och miljömålen 8. Levande sjöar och vattendrag 

och 9. Grundvatten av god kvalitet. 

Åtgärden bidrar särskilt till att uppnå globala hållbarhetsmålen 6. Rent vatten och sanitet, 

15. Ekosystem och biologisk mångfald och 16. Fredliga och inkluderande samhällen. 

 

Havs- och vattenmyndigheten, åtgärd 9: 

Stödfunktion för åtgärdssamordnare 

Havs- och vattenmyndigheten ska behålla och vidareutveckla sin stödfunktion för det 

lokala åtgärdsarbete mot övergödning som bedrivs genom åtgärdssamordnare. Havs- och 

vattenmyndigheten ska även fortsatt verka för att bredda uppdraget för 

åtgärdssamordnarna så att ekologisk status tas hänsyn till i sin helhet. 

Åtgärden ska bidra till att miljökvalitetsnormer för vatten följs. 

Åtgärden ska genomföras i samverkan med Jordbruksverket, Lantbrukarnas riksförbund, 

vattenmyndigheterna och länsstyrelserna. 

Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras kontinuerligt. 

Motivering 
Under 2018 inrättades inom ramen för regeringsuppdragen ”Förstärkt lokalt åtgärdsarbete 

mot övergödning” och ”Pilotområden mot övergödning” 20 pilotområden, där 

åtgärdssamordnare inom ramen för projektet Lokalt engagemang för vatten (LEVA) fick 

uppdraget att i samverkan med verksamhetsutövare öka genomförandet av åtgärder mot 

övergödning (Havs- och vattenmyndigheten, 2019b; 2018). Havs- och vattenmyndigheten har 

sedan 2018 haft en koordinerande roll och stödfunktion för åtgärdssamordnarna. 

Arbetsformen med åtgärdssamordnare är värdefull eftersom den kombinerar informativa och 

ekonomiska styrmedel, samtidigt som den aktivt involverar verksamhetsutövarna. Vikten av 

att fortsätta arbetsformen med åtgärdssamordnare understryks också i den statliga 

utredningen ”Stärkt lokalt åtgärdsarbete – att nå målet Ingen övergödning” (SOU 2020:10).  

Genomförande 
Havs- och vattenmyndigheten har fungerat som stöd för åtgärdssamordnarna inom LEVA-

projektet, där det skapats en plattform för samordning, information och erfarenhetsutbyte.  

Havs- och vattenmyndigheten har också haft en koordinerande roll i den LEVA-projektgrupp 

där Jordbruksverket, vattenmyndigheterna och Lantbrukarnas riksförbund (LRF) deltar. 

Arbetet och kunskapsutbytet i projektgruppen bör fortsätta, men involverandet och utbytet 
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med länsstyrelserna bör utvecklas, så att deras roll att stödja åtgärdsarbetet på regional nivå 

kan samordnas med den nationella stödfunktionen. 

Arbetssättet med åtgärdssamordnare erbjuder, utöver nuvarande arbete som är inriktat mot 

åtgärder mot övergödning, en möjlighet att ta fram kostnadseffektiva åtgärder för att förbättra 

den övergripande ekologiska statusen. Detta arbete bör utvecklas. Åtgärder mot fysisk 

påverkan på jordbruksvatten inom jordbruket vore särskilt lämpliga att hantera inom denna 

arbetsform, då det finns både synergier och konflikter med åtgärder mot övergödning.  

Sammanhang 
Åtgärden är ny i Åtgärdsprogram 2021–2027. 

Åtgärdens genomförande stödjer åtgärden Havs- och Vattenmyndigheten 7, Jordbruksverket 

1–4 och Länsstyrelserna 6, 8 och 9. 

Åtgärden bidrar till att miljökvalitetsnormerna för havsmiljön enligt Havs- och 

vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:18) om vad som kännetecknar god miljöstatus 

samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön kan följas. 

Denna åtgärd bidrar till samhällets klimatanpassning genom att anlägga tvåstegsdiken, 

dammar och våtmarker som agerar som biologiska skydd med buffrande effekt mot 

översvämning och kusterosion. 

Miljömål och globala hållbarhetsmål 
Åtgärden stödjer särskilt generationsmålet och miljömålen 7. Ingen övergödning, 8. Levande 

sjöar och vattendrag, 10. Hav i balans samt levande kust och skärgård, 11. Myllrande 

våtmarker och 13. Ett rikt odlingslandskap. 

Åtgärden bidrar särskilt till att uppnå globala hållbarhetsmålen 2. Ingen hunger, 6. Rent 

vatten och sanitet, 14. Hav och marina resurser, 15. Ekosystem och biologisk mångfald, 

16. Fredliga och inkluderande samhällen och 17. Genomförande och globalt partnerskap.  
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2.5 Jordbruksverket 

Jordbruksverket, åtgärd 1: 

Rådgivning om näringsläckage 

Jordbruksverket ska utveckla kompetensutvecklings- och rådgivningsverksamheten 

riktad till jordbruks- och trädgårdsföretag, för att minska näringsläckage till områden där 

det finns risk att miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten inte följs på grund av 

sådan påverkan. Jordbruksverket behöver också verka för att öka kännedomen om 

tillgängliga stödformer för miljöåtgärder. 

Åtgärden ska genomföras i samverkan med länsstyrelserna och Havs- och 

vattenmyndigheten. 

Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras löpande. 

Motivering 
Höga halter av näringsämnen är en av de främsta orsakerna till att god ekologisk status inte 

nås i vattendrag, sjöar och kustvatten. 

I Västerhavets vattendistrikt finns 363 vattenförekomster med betydande påverkan från 

jordbruk i sådan utsträckning att miljökvalitetsnormerna för vatten inte följs eller riskerar att 

inte följas med avseende på övergödning. 

Åtgärder som leder till minskad tillförsel av näringsämnen till vatten från jordbruksmark, 

betesmark samt rasthagar, och ökad retention i landskapet behöver därför genomföras. 

Kompetensutveckling och rådgivning behövs för att behovsanpassa användningen av 

växtnäring för växtodling och få till stånd lämpliga åtgärder inom jordbruket för att minska 

övergödningen. Den behövs också för att öka anslutningen till miljöförbättrande ersättningar 

och för att bidra till att åtgärder genomförs så att de får bästa möjliga effekt. Den fosforenkät 

som genomfördes inom Greppa näringen 2018 (Malgeryd, 2018) visade att en majoritet av 

lantbrukarna inte kände till de stöd som är möjliga att söka för att genomföra åtgärder mot 

övergödning. Det behövs därför en ökad informationsspridning riktad till lantbrukare om 

dessa stöd. 

Kompetensutveckling och rådgivning är viktig eftersom växtnäringsfrågorna inom jordbruket 

är komplexa då det ofta rör sig om diffusa utsläpp och förutsättningarna mellan olika regioner 

och gårdar varierar, till exempel vad gäller jordart, klimat och produktionsinriktning. Därmed 

kan också de åtgärder som är mest kostnadseffektiva variera mellan olika regioner och olika 

gårdar. Den enskilde lantbrukaren har också goda kunskaper om lokala förutsättningar på 

gården vilka kan tas till vara i rådgivningen.  

Genomförande 
Jordbruksverket behöver säkerställa att rådgivningen ska ha som mål att åtgärder genomförs 

på rätt plats och att de mest kostnadseffektiva åtgärderna används i första hand. Som grund 

till detta har vattenmyndigheterna tagit fram ett underlag med förslag på möjliga 

kostnadseffektiva åtgärder för att nå god ekologisk status med avseende på övergödning. Det 

är viktigt att utgångspunkten för kompetensutvecklings- och rådgivningsverksamheten ligger 
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i att följa miljökvalitetsnormerna för vatten inklusive förbudet mot försämring av statusen och 

att avrinningsområdesperspektivet beaktas.  

Jordbruksverket ska fortsatt bistå Havs- och vattenmyndigheten i dess stödfunktion för lokala 

åtgärdssamordnare som inrättats inom LEVA-projektet (Havs- och vattenmyndigheten, 2018; 

Havs- och vattenmyndigheten, 2019b). 

För att öka kännedomen om stödformer för åtgärdsgenomförande bör övervägas att 

genomföra generellt ökade informationsinsatser i samverkan med Länsstyrelserna och 

lantbruksnäringen. 

Åtgärden ska leda till minskad tillförsel av näringsämnen framför allt fosfor, men också 

kväve, till ytvattenförekomster för att bidra till att miljökvalitetsnormerna för vatten följs.  

Sammanhang 
Åtgärden är en revidering av Jordbruksverkets åtgärd 3 Åtgärdsprogram 2016-2021. 

Åtgärdens genomförande stödjer åtgärderna Havs- och vattenmyndigheten 9 och 

Länsstyrelserna 6, 8 och 9. 

Åtgärden bidrar till att miljökvalitetsnormerna för havsmiljön enligt Havs- och 

vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:18) om vad som kännetecknar god miljöstatus 

samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön kan följas. 

Denna åtgärd bidrar till samhällets klimatanpassning genom att minska näringsläckage vid 

ökad nederbörd och översvämning. 

Miljömål och globala hållbarhetsmål 
Åtgärden stödjer särskilt generationsmålet och miljömålen 7. Ingen övergödning, 8. Levande 

sjöar och vattendrag, 9. Grundvatten av god kvalitet, 10. Hav i balans samt levande kust och 

skärgård och 13. Ett rikt odlingslandskap 

Åtgärden bidrar särskilt till att uppnå globala hållbarhetsmålen 2. Ingen hunger, 6. Rent 

vatten och sanitet, 14. Hav och marina resurser, 15. Ekosystem och biologisk mångfald och 

16. Fredliga och inkluderande samhällen. 

 

Jordbruksverket, åtgärd 2: 

Rådgivning om växtskyddsmedel 

Jordbruksverket ska utveckla kompetensutvecklings- och rådgivningsverksamheten, för 

att minska påverkan från användning av växtskyddsmedel i områden där det finns risk 

att miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten inte följs på grund av sådan påverkan. 

Åtgärden ska genomföras i samverkan med länsstyrelserna och Havs- och 

vattenmyndigheten. 

Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras löpande. 
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Motivering 
Många av de i växtskyddsmedel ingående ämnena, som har bidragit till en sänkt vattenkvalité 

är idag förbjudna, men även godkända växtskyddsmedel kan orsaka att god ekologisk status 

inte nås i sjöar och vattendrag, samt att god kemisk status inte nås i grundvatten.  

I Västerhavets vattendistrikt finns sex ytvattenförekomster som har bedömts påverkade av 

jordbruk och/eller trädgårdsföretag i sådan utsträckning att miljökvalitetsnormerna för vatten 

med avseende på växtskyddsmedel inte kan följas utan åtgärder, samt ytterligare 226 

vattenförekomster som bedöms vara möjligt påverkade men som saknar tillförlitliga mätdata. 

Därtill finns 42 grundvattenförekomster där miljökvalitetsnormerna för vatten med avseende 

på växtskyddsmedel riskerar att inte följas. 

Rådgivning och kompetensutveckling är viktig för att få till stånd de åtgärder som behövs för 

att anpassa användningen av och minska påverkan från växtskyddsmedel inom jordbruket, 

och behöver därför utvecklas för att minska tillförseln av växtskyddsmedel till vatten för att 

bidra till att miljökvalitetsnormerna följs. 

Genomförande 
Jordbruksverket behöver säkerställa att kompetensutvecklingen och rådgivningen har som 

mål att åtgärder genomförs på rätt plats och att de mest kostnadseffektiva åtgärderna används 

i första hand. Åtgärden ska genomföras med utgångspunkt i den nationella handlingsplanen 

för hållbar användning av växtskyddsmedel 2019–2022 (Sveriges nationella handlingsplan för 

hållbar användning av växtskyddsmedel för perioden 2019-2022, 2019b).  

Jordbruksverket ska fortsatt bistå Havs- och vattenmyndigheten i dess stödfunktion för lokala 

åtgärdssamordnare som inrättats inom LEVA-projektet (Havs- och vattenmyndigheten, 2018; 

Havs- och vattenmyndigheten, 2019b). 

Åtgärden ska leda till minskad tillförsel av växtskyddsmedel från jordbruksmark och växthus 

till yt- och grundvatten för att bidra till att miljökvalitetsnormerna följs, inklusive ta hänsyn 

till förbudet mot försämring av vattenkvalitén (miljöbalk (1998:808) (MB))5 kap. 4 §). 

Sammanhang 
Åtgärden är en revidering av Jordbruksverkets åtgärd 2 Åtgärdsprogram 2016–2021. 

Åtgärdens genomförande stödjer åtgärderna Havs- och vattenmyndigheten 9 och 

Länsstyrelserna 6. 

Denna åtgärd bidrar till samhällets klimatanpassning genom att minska utsläpp av 

växtskyddsmedel vid ökad nederbörd och översvämning. 

Miljömål och globala hållbarhetsmål 
Åtgärden stödjer särskilt generationsmålet och miljömålen 4. Giftfri miljö, 8. Levande sjöar 

och vattendrag, 9. Grundvatten av god kvalitet och 10. Hav i balans samt levande kust och 

skärgård. 

Åtgärden bidrar särskilt till att uppnå globala hållbarhetsmålen 2. Ingen hunger, 3. Hälsa och 

välbefinnande, 6. Rent vatten och sanitet, 12. Hållbar konsumtion och produktion, 14. Hav och 

marina resurser, 15. Ekosystem och biologisk mångfald och 16. Fredliga och inkluderande 

samhällen. 
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Jordbruksverket, åtgärd 3: 

Rådgivning om fysisk påverkan 

Jordbruksverket ska utveckla kompetensutvecklings- och rådgivningsverksamhet för att 

minska negativ påverkan från vattenverksamhet i jordbrukslandskapet, såsom 

markavvattning, underhåll av markavvattningsanläggningar, uttag av bevattningsvatten 

och anläggning av dammar och våtmarker. Åtgärden ska även inkludera påverkan från 

sura sulfatjordar. Åtgärden ska genomföras så att den bidrar till att miljökvalitetsnormer 

för vatten följs.  

Åtgärden ska genomföras i samverkan med länsstyrelserna och Havs- och 

vattenmyndigheten. 

Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras löpande. 

Motivering 
Fysiska förändringar som orsakas av vattenverksamhet i jordbrukslandskapet är ett 

betydande miljöproblem i framför allt i vattendrag.  

I Västerhavets vattendistrikt finns 387 vattenförekomster som har bedömts påverkade av 

jordbruk i sådan utsträckning att miljökvalitetsnormerna för vatten med avseende på 

hydrologisk regim eller morfologiskt tillstånd inte kan följas utan åtgärder. 

Denna fysiska förändring kan påverka livsförhållanden för bland annat fisk och bottenfauna 

så att god ekologisk status inte uppnås.  

I Västerhavets vattendistrikt finns sex grundvattenförekomster med risk för sänkta 

grundvattennivåer på grund av påverkan från jordbrukets vattenuttag.  

Mer än hälften av Sveriges åkermark är beroende av markavvattningsläggningar för att kunna 

odlas. För att uppfylla livsmedelsstrategins mål om en hållbar, ökad livsmedelsproduktion 

behöver en betydande del av anläggningarna underhållas och förnyas. Klimatförändringar 

leder dessutom till ett sannolikt ökat behov av bevattning. Eftersom åtgärder för att förbättra 

dräneringen och ökade vattenuttag riskerar att påverka livsmiljöerna i vattendragen negativt 

är det viktigt att Jordbruksverkets rådgivande verksamhet inkluderar dessa aspekter. Viktiga 

åtgärder för att nå miljökvalitetsnormerna i berörda vattendrag kan bland annat vara 

miljövänligt dikesunderhåll, att lämna trädbevuxna kantzoner och tillåta strukturer såsom 

ved och stenar i vattendragen där det är lämpligt.  

Kompetensutveckling och rådgivning är viktig eftersom fysisk påverkan på vatten berör olika 

typer av påverkansfaktorer, som kan leda till att god ekologisk status inte uppnås. Därutöver 

är förutsättningarna mellan olika regioner och gårdar varierande, varför de åtgärder som är 

mest lämpade varierar mellan olika regioner och olika gårdar. 

Genomförande 
Jordbruksverket behöver säkerställa att kompetensutvecklingen och rådgivningen ska ha som 

mål att vattenverksamhet och vattenuttag kopplade till jordbruket utförs på så sätt att 

negativa effekter på vattenmiljöerna undviks i möjligaste mån. Jordbruksverket ska fortsatt 

bistå Havs- och vattenmyndigheten i dess stödfunktion för lokala åtgärdssamordnare som 

inrättats inom LEVA-projektet (Havs- och vattenmyndigheten, 2018; Havs- och 

vattenmyndigheten, 2019b). 
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Åtgärden ska leda till att minska negativ påverkan på hydrologisk regim och morfologiskt 

tillstånd för att bidra till att miljökvalitetsnormerna följs, inklusive ta hänsyn till förbudet mot 

försämring av vattenkvalitén (miljöbalk (1998:808) (MB))kap. 5 4 §). 

Sammanhang 
Åtgärden är en revidering av Jordbruksverkets åtgärd 3 Åtgärdsprogram 2016–2021.  

Åtgärdens genomförande stödjer åtgärderna Havs- och vattenmyndigheten 9, 

Naturvårdsverket 6 och Länsstyrelserna 6.  

Denna åtgärd bidrar till samhällets klimatanpassning genom att reglera vattenuttag för att 

skydda mot vattenbrist vid torka, samt anlägga buffrande dammar och våtmarker med 

buffrande effekt mot översvämning och kusterosion. 

Miljömål och globala hållbarhetsmål 
Åtgärden stödjer särskilt generationsmålet och miljömålen 7. Ingen övergödning, 8. Levande 

sjöar och vattendrag, 9. Grundvatten av god kvalitet, 10. Hav i balans samt levande kust och 

skärgård, 13. Ett rikt odlingslandskap och 16. Ett rikt växt- och djurliv. 

Åtgärden bidrar särskilt till att uppnå globala hållbarhetsmålen 2. Ingen hunger, 6. Rent 

vatten och sanitet, 13. Bekämpa klimatförändring, 14. Hav och marina resurser, 15. Ekosystem 

och biologisk mångfald, 16. Fredliga och inkluderande samhällen och 17. Genomförande och 

globalt partnerskap. 

 

Jordbruksverket, åtgärd 4: 

Prioritering av jordbruksåtgärder 

Jordbruksverket ska inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken och andra 

eventuella anslag prioritera nedanstående åtgärder i jordbrukslandskapet och aktivt verka 

för ett ökat genomförande av dessa åtgärder i samverkan med länsstyrelser, rådgivare, 

åtgärdssamordnare och lantbrukare: 

• Strukturkalkning  

• Kalkfilterdike  

• Anpassad skyddszon  

• Skyddszon 

• Fosfordamm/Våtmark 

• Tvåstegsdike 

• Vårbearbetning 

• Fånggröda  

Åtgärden ska bidra till att miljökvalitetsnormer för vatten följs.  

Åtgärden ska genomföras i samverkan med Havs- och vattenmyndigheten, för att 

tillgodose att den gemensamma jordbrukspolitiken kompletterar stöden i LOVA, och 

Naturvårdsverket, för att tillgodose att den gemensamma jordbrukspolitiken 

kompletterar LONA, och i samverkan med länsstyrelserna. 

Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras kontinuerligt. 
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Motivering 
Höga halter av näringsämnen är en av de främsta orsakerna till att god ekologisk status inte 

nås i vattendrag, sjöar och kustvatten. 

I Västerhavets vattendistrikt finns 363 vattenförekomster med betydande påverkan från 

jordbruk i sådan utsträckning att miljökvalitetsnormerna för vatten inte följs eller riskerar att 

inte följas med avseende på övergödning. Därtill finns 86 grundvattenförekomster som 

riskerar att inte följa miljökvalitetsnormen med avseende på nitrat och/eller ammoniak på 

grund av påverkan från jordbruk. 

Nationellt bidrar jordbruket till knappt 60% av den antropogena tillförseln av fosfor och 50% 

av den antropogena belastningen av kväve (SMED, 2020).  Åtgärder som leder till minskad 

tillförsel av näringsämnen till vatten från jordbruksmark och ökad retention i landskapet 

behöver därför genomföras. För att nyttja finansieringen inom den gemensamma 

jordbrukspolitiken optimalt behövs en högre grad av prioritering till vilka områden där 

åtgärderna gör störst effekt för att nå miljökvalitetsnormen för vatten.  

Genomförande 
Jordbruksverket behöver verka för att de åtgärder som tagits fram av vattenmyndigheterna 

genomförs i högre utsträckning och att de placeras där de gör mest nytta. Faktorer som 

hindrar en hög anslutningsgrad till relevanta, befintliga stödformer i den gemensamma 

jordbrukspolitiken behöver identifieras och åtgärdas. Detta inkluderar att se över villkor och 

ersättningsformer i den gemensamma jordbrukspolitiken tillsammans med andra eventuella 

anslag för att minska övergödningen.  

Den gemensamma jordbrukspolitiken är tillsammans med LOVA en viktig stödform för att 

genomföra de åtgärder i jordbrukslandskapet som krävs för att nå miljökvalitetsnormerna för 

vatten. Även våtmarkssatsningen inom LONA utgör ett kompletterande stöd som kan bidra 

till minskad övergödning.  Det är därför viktigt att Jordbruksverket samverkar med Havs- och 

vattenmyndigheten och Naturvårdsverket för att säkerställa att kostnadseffektiva åtgärder 

kan finansieras och genomföras. En vägledning om vilka stödformer som är lämpliga att söka 

för olika situationer och målgrupper skulle underlätta för stödsökande och främja 

åtgärdsarbetet. 

Åtgärden ska leda till minskad tillförsel av näringsämnen till yt- och kustvattenförekomster 

för att bidra till att miljökvalitetsnormerna för vatten följs. 

Sammanhang 
Åtgärden är en revidering av Jordbruksverkets åtgärd 4 Åtgärdsprogram 2016–2021.  

Åtgärdens genomförande stödjer åtgärderna Havs- och Vattenmyndigheten 7 och 9 och 

Länsstyrelserna 6 och 8. 

Åtgärden bidrar till att miljökvalitetsnormerna för havsmiljön enligt Havs- och 

vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:18) om vad som kännetecknar god miljöstatus 

samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön kan följas. 

Denna åtgärd bidrar till samhällets klimatanpassning genom att anlägga tvåstegsdiken, 

dammar, skyddszoner våtmarker och andra biologiska skydd med buffrande effekt mot 

översvämning och kusterosion. 
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Miljömål och globala hållbarhetsmål 
Åtgärden stödjer särskilt generationsmålet och miljömålen 7. Ingen övergödning, 8. Levande 

sjöar och vattendrag, 9. Grundvatten av god kvalitet, 10. Hav i balans samt levande kust och 

skärgård, 13. Ett rikt odlingslandskap. 

Åtgärden bidrar särskilt till att uppnå globala hållbarhetsmålen 2. Ingen hunger, 6. Rent 

vatten och sanitet, 14. Hav och marina resurser, 15. Ekosystem och biologisk mångfald, 16. 

Fredliga och inkluderande samhällen och 17. Genomförande och globalt partnerskap. 

 

Jordbruksverket, åtgärd 5: 

Utredning av styrmedel för åtgärder mot fysisk påverkan 

Jordbruksverket ska utreda prioriterade styrmedel för åtgärder mot fysisk påverkan i 

jordbrukslandskapet för att följa miljökvalitetsnormerna för vatten. Detta inkluderar 

anläggande av kantzoner med träd och buskar mot sjöar och vattendrag, och 

biotopvårdande åtgärder i vattendragsfåran och svämplanet.  

Åtgärden ska genomföras i samverkan med Havs- och vattenmyndigheten, 

Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket och vattenmyndigheterna.  

Åtgärden ska vara vidtagen senast tre år efter åtgärdsprogrammets fastställande.  

Motivering 
Fysiska förändringar som orsakas av vattenverksamhet i jordbrukslandskapet är ett 

betydande miljöproblem i framför allt i vattendrag.  

I Västerhavets vattendistrikt finns 387 vattenförekomster som har bedömts påverkade av 

jordbruk i sådan utsträckning att miljökvalitetsnormerna för vatten med avseende på 

hydrologisk regim eller morfologiskt tillstånd inte kan följas utan åtgärder. 

Kantzoner med naturlig vegetation, och biotopvårdande åtgärder i vattenfåran, till exempel 

tillförsel av död ved eller block och lekgrus, kan vara viktiga åtgärder för att nå 

miljökvalitetsnormen för dessa vatten. Målkonflikter med exempelvis livsmedelsstrategin gör 

dock att åtgärderna inte kan tillämpas fullt ut i jordbrukslandskapet. I dagsläget saknas också 

styrmedel och finansiering för att utföra dessa åtgärder i jordbrukslandskapet. 

Jordbruksverket behöver därför utreda hur dessa åtgärder ska finansieras och genomföras så 

att miljökvalitetsnormerna för vatten följs. 

Genomförande 
Jordbruksverket behöver utreda om finansiering av anläggande av kantzoner med naturlig 

vegetation och biotopvårdande åtgärder i vattendragsfåran och svämplanet kan ske genom 

befintliga stödsystem, och vilka stödformer och villkor som i så fall är lämpliga. 

Jordbruksverket ska även ta fram underlag om hur åtgärderna påverkar 

jordbruksproduktionen. 

Arbetet ska ske i samverkan med vattenmyndigheterna, som parallellt tar fram ett underlag 

för att förklara vattenförekomster som kraftigt modifierade på grund av 

markavvattningsanläggningar I och med att vissa jordbruksvatten förklaras som kraftigt 

modifierade kommer också det nationella behovet av åtgärder mot fysisk påverkan i 
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jordbrukslandskapet att tas fram. Åtgärden ska även genomföras i samverkan med Havs- och 

vattenmyndigheten i egenskap av vägledande myndighet för vattenförvaltningen, med 

Naturvårdsverket i egenskap av vägledande myndighet för markavvattning och 

Skogsstyrelsen i frågor om gemensamma åtgärdsbehov för jordbruks- och skogssektorn.  

Sammanhang 
Åtgärden är en ny åtgärd i Åtgärdsprogram 2021–2027. 

Åtgärdens genomförande stödjer åtgärderna Jordbruksverket 3 och 4, och  

Naturvårdsverket 6. 

Denna åtgärd bidrar till samhällets klimatanpassning genom att anlägga kantzoner med träd 

och buskar mot sjöar och vattendrag och andra biotopvårdande åtgärder med buffrande effekt 

mot översvämning och kusterosion. Funktionella kantzoner bidrar också med skuggning av 

vattendraget, vilket motverkar ökade vattentemperaturer till följd av ett varmare klimat, som 

kan vara skadliga för vattenlevande organismer. 

Miljömål och globala hållbarhetsmål 
Åtgärden stödjer särskilt generationsmålet och miljömålen 8. Levande sjöar och vattendrag, 

13. Ett rikt odlingslandskap och 16. Ett rikt växt- och djurliv. 

Åtgärden bidrar särskilt till att uppnå globala hållbarhetsmålen 6. Rent vatten och sanitet, 

14. Hav och marina resurser, 15. Ekosystem och biologisk mångfald och 17. Genomförande 

och globalt partnerskap. 

 

Jordbruksverket, åtgärd 6: 

Tillsynsvägledning och vägledning om egenkontroll 

Jordbruksverket ska vidareutveckla sin tillsynsvägledning för länsstyrelser och 

kommuner i deras tillsyn av djurhållande verksamheter, jordbruks- och trädgårdsföretag. 

Jordbruksverket ska även vägleda dessa verksamheter i deras egenkontrollarbete 

Åtgärden ska leda till att växtnäringsförluster till och påverkan från användning av 

växtskyddsmedel på vattenförekomster minskar, så att den bidrar till att 

miljökvalitetsnormer för yt- och grundvatten följs.  

Åtgärden ska genomföras löpande. 

Motivering 
Jordbruket påverkar vatten på olika sätt.  

I Västerhavets vattendistrikt finns 590 ytvattenförekomster och 94 grundvattenförekomster 

med påverkan från jordbruk som riskerar att inte följa miljökvalitetsnormerna för vatten. 

Påverkan på vatten inkluderar förhöjda halter av näringsämnen, förekomst av 

växtskyddsmedel samt fysisk påverkan som påverkar de biologiska livsmiljöerna negativt.  

Tillsyn och egenkontroll av verksamheter som bidrar till läckage av växtnäring och 

växtskyddsmedel till vatten är viktiga verktyg för att minska jordbrukets påverkan på vatten. 
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Hantering och förvaring av stallgödsel samt tidpunkt och skyddsavstånd till vatten vid 

spridning av gödsel och växtskyddsmedel är exempel där tillsyn och egenkontroll kan bidra 

till ett miljövänligare jordbruk.  

Tillsyn av jordbruksverksamhet är komplext eftersom det ofta rör sig om diffusa utsläpp och 

förutsättningarna mellan olika regioner och gårdar varierar, till exempel vad gäller jordart, 

klimat, produktionsinriktning. En utvecklad tillsynsvägledning är därför nödvändig för att ge 

länsstyrelser och kommuner möjlighet att bedriva en effektiv tillsyn.  

Genomförande 

Jordbruksverket ska ge tillsynsvägledning i frågor om djurhållande verksamheter och 

verksamheter inom jordbruks- och trädgårdsområdet. Tillsynen av sådant som kan orsaka 

förluster av fosfor och kväve från växtodling kräver mycket kompetens hos inspektören. 

Vägledningen behöver därför utvecklas särskilt kring hur tillsynsmyndigheterna kan bedriva 

en ändamålsenlig tillsyn med avseende på växtnäringsförluster från jordbruks- och 

trädgårdsmark åkermark.  

Hästgårdar kan lokalt vara en betydande källa till läckage av näringsämnen genom 

exempelvis upptrampade betes- och rasthagar. Vägledningen för tillsyn på hästgårdar 

behöver förstärkas. Läckage från växthus kan vara en betydande källa till att vi hittar 

växtskyddsmedel i vatten. Vissa av de verksamma ämnena i växtskyddsmedel som är 

förbjudna för användning utomhus är tillåtna för användning i växthus. Jordbruksverket 

behöver därför särskilt fokusera på vägledning av för tillsyn på dessa verksamheter.    

Jordbruksverket ska även ge vägledning om tillämpningen av reglerna för egenkontroll på 

verksamheter inom jordbruks- och trädgårdsområdet. 

Åtgärden ska bidra till minskad tillförsel av näringsämnen och växtskyddsmedel till 

ytvattenförekomsterna och minskade nitrathalter i grundvatten för att bidra till att 

miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas, inklusive ta hänsyn till förbudet mot försämring 

av vattenkvalitén (miljöbalk (1998:808) (MB))kap. 5 4 §). 

Sammanhang 
Åtgärden är en revidering av Jordbruksverkets åtgärder 5 och 6 i Åtgärdsprogram 2016–2021.  

Åtgärdens genomförande stödjer åtgärderna Länsstyrelserna 2, 4 och 6 och Kommunerna 2. 

Åtgärden bidrar till att miljökvalitetsnormerna för havsmiljön enligt (HVMFS 2012:18 )  

kan följas. 

Miljömål och globala hållbarhetsmål 
Åtgärden stödjer särskilt generationsmålet och miljömålen 4. Giftfri miljö, 7. Ingen 

övergödning, 8. Levande sjöar och vattendrag, 9. Grundvatten av god kvalitet, 10. Hav i 

balans samt levande kust och skärgård och 13. Ett rikt odlingslandskap. 

Åtgärden bidrar särskilt till att uppnå globala hållbarhetsmålen 2. Ingen hunger, 6. Rent 

vatten och sanitet, 12. Hållbar konsumtion och produktion, 14. Hav och marina resurser, 

15. Ekosystem och biologisk mångfald, och 16. Fredliga och inkluderande samhällen.  
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2.6 Kammarkollegiet 

Kammarkollegiet, åtgärd 1: 

Egenkontroll vattenkraft 

Kammarkollegiet ska stödja länsstyrelserna i deras tillsyn av vattenverksamheter och i 

arbetet med att föra talan i tillstånds- och omprövningsmål för vattenverksamheter, på ett 

sådant sätt att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas. 

Kammarkollegiet ska genom sitt stöd särskilt: 

      a) tillgodose att egenkontrollen från vattenkraftsverksamheter innehåller sådana 

uppgifter som effektiviserar tillsyn och processföring i tillstånd- och 

omprövningsmål 

      b) samverka med berörda myndigheter i juridiska frågor om operativa tillsynsåtgärder 

och tillstånds- och omprövningsmål, inklusive hantering av 

vattenkraftsverksamheter som bedrivs utan gällande miljötillstånd. 

Åtgärden ska genomföras i samverkan med länsstyrelserna som har tillsyn av 

vattenkraftsverksamhet och dammar. 

Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras kontinuerligt. Detta för att underlätta 

genomförandet av den nationella planen för moderna miljövillkor för vattenkraften. 

Motivering 
Vattenkraftverk och dammar har en negativ påverkan på den ekologiska statusen i våra 

vatten. Påverkan från dessa verksamheter består framförallt i att de kan utgöra 

vandringshinder för fisk och andra vattenlevande organismer och att de kan förorsaka 

flödesförändringar och morfologiska förändringar. Dessa påverkanstryck medför ofta en 

sådan försämring i vattenförekomsterna att god ekologisk status inte uppnås.  

För att miljökvalitetsnormerna för dessa vattenförekomster ska kunna följas behövs det i 

många fall fysiska förbättringsåtgärder vid de berörda vattenkraftverken och dammarna, i 

form av till exempel fisk- och faunapassager, miljöanpassade flöden och återställning. Ett stort 

antal vattenkraftverk och dammar har i dag föråldrade tillstånd som kan behöva omprövas 

eller eventuellt återkallas för att kunna genomföra de fysiska förbättringsåtgärder som krävs 

för att följa miljökvalitetsnormerna. För att domstolar i tillstånds- och omprövningsmål ska 

kunna göra skäliga bedömningar av vilka förebyggande och förbättrande åtgärder som 

behövs vid de berörda verksamheterna, behövs att underlaget från verksamhetsutövarna 

visar vilken miljöpåverkan anläggningen har kopplat till sin drift. 

Det åligger verksamhetsutövarna att kontrollera sina verksamheter och arbeta förebyggande, 

så att inga skador eller olägenheter uppkommer för människors hälsa eller miljön (miljöbalk 

(1998:808) (MB))26 kap. 19 §). Som tillsynsmyndighet ska länsstyrelsen granska 

verksamhetsutövarnas egenkontroll och se till att eventuella brister åtgärdas. En utveckling av 

egenkontrollen som berör recipientförhållanden är nödvändig för att tydliggöra, för både 

verksamhetsutövare och tillsynsmyndigheter, hur olika verksamheter påverkar 

vattenförekomsternas status. Egenkontrollen av verksamheters påverkan på recipienten 

(recipientkontroll) br syfta till att visa hur olika verksamheter påverkar förutsättningarna att 

följa miljökvalitetsnormerna för vatten, MB:s allmänna hänsynsregler jämte föreskrivna 
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tillståndsvillkor. På detta sätt kan arbetet med egenkontroll samordnas med 

vattenförvaltning.  

En utveckling av egenkontrollen på det ovanbeskrivna sättet kommer såväl 

verksamhetsutövare som tillsynsmyndigheter till godo under genomförandet av den 

nationella plan för moderna miljövillkor för vattenkraften, som beslutades av regeringen 25 

juni 2020 (Regeringskansliet, 2020). Från 1 januari 2019 gäller ett krav på att verksamheter 

med koppling till vattenkraft ska ha moderna miljövillkor (MB 11 kap. 27 §). Detta ska uppnås 

genom att verksamhetsutövarna ansöker om omprövning av sina tillstånd. Den nationella 

planen anger en nationell helhetssyn så att dessa omprövningar sker på ett samordnat sätt 

(MB 11 kap. 28 §). Tidsplanen för när ansökningarna senast ska lämnas in till mark- och 

miljödomstolarna framgår av bilagan till (förordning (1998:1388) om vattenverksamheter). 

Genomförande 
Enligt MB 26 kap 19 § och (förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll)ska 

verksamhetsutövare med vattenkraft fortlöpande kontrollera och undersöka verksamhetens 

påverkan på miljön. Verksamhetsutövare ska också planera och genomföra 

vattenkraftsdriften på ett sätt som motverkar och förebygger negativ påverkan på 

naturmiljön. Enligt MB 26 kap. 21–22 §§ har länsstyrelsen, i egenskap av tillsynsmyndighet, 

möjlighet att kräva in underlag. Länsstyrelserna behöver ställa tydliga krav på 

verksamhetsutövares egenkontroll och kontrollera utformningen av och innehållet i denna. 

Kammarkollegiet bör samordna och stödja tillsynsmyndigheterna i frågan om vilken typ av 

underlag som behövs och hur det ska hanteras så att det effektiviserar de planerade 

omprövningsprocesserna enligt den nationella plan för moderna miljövillkor för vattenkraften 

och underlättar för myndigheternas möjligheter att föra talan i situationer som faller utanför 

den nationella planen. Vid omprövningar behövs även en kartläggning av verksamheternas 

nuvarande tillstånd och de villkor som har angivits i dessa. Kammarkollegiet behöver i tät 

samverkan med berörda länsstyrelser inventera och dokumentera vilka typer av tillstånd och 

villkor som verksamheterna har i dag för att de planerade omprövningarna ska kunna utgå 

från ett fullständigt underlag och fortlöpa enligt den beslutade tidplanen. 

Den nationella planen för moderna miljövillkor för vattenkraften ska inte innebära att annat 

åtgärdsarbete, såsom att bedriva tillsyn eller ställa krav vid tillståndsprövningar mot 

anläggningar som inte omfattas av den nationella planen, ska nedprioriteras. 

Kammarkollegiet behöver därför löpande stötta länsstyrelsernas arbete med att initiera och 

följa upp tillsynsinsatser mot sådana anläggningar och utföra andra rättsliga åtgärder där det 

är motiverat för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas.  

Det som eftersträvas är bättre förutsättningar att efterleva miljökvalitetsnormerna för vatten. 

Sammanhang 
Åtgärden är en ny åtgärd i Åtgärdsprogram 2021–2027. 

Åtgärdens genomförande stöds av och stödjer åtgärderna Havs- och vattenmyndigheten 3 och 

4, och Länsstyrelserna 2, 3 och 5. 

Denna åtgärd bidrar till samhällets klimatanpassning genom att anlägga fisk- och 

faunapassager, miljöanpassade flöden och morfologiska återställningsåtgärder för 

vandringsleder blockerade av vattenkraftverken och dammarna vid torka och minskade 

vattennivåer. 
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Miljömål och globala hållbarhetsmål 
Åtgärden stödjer särskilt generationsmålet och miljömålen 8. Levande sjöar och vattendrag 

och 13. Ett rikt odlingslandskap. 

Åtgärden bidrar särskilt till att uppnå globala hållbarhetsmålen 6. Rent vatten och sanitet, 

9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, 15. Ekosystem och biologisk mångfald och 

16. Fredliga och inkluderande samhällen. 
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2.7 Kemikalieinspektionen 

Kemikalieinspektionen, åtgärd 1:  

Förebyggande åtgärder för att minska utsläpp och spridning 

Kemikalieinspektionen ska, inom sitt ansvarsområde, identifiera vilka åtgärder som 

behöver vidtas för att negativ påverkan på vattenmiljön av prioriterade och särskilda 

förorenande ämnen minimeras och initiera genomförandet av sådana åtgärder. 

Särskilt fokus ska läggas på åtgärder som bidrar till att: 

• gradvis minska förorening från prioriterade ämnen, 

• utsläpp av prioriterade farliga ämnen upphör,  

• minska spridningen av andra långlivade, bioackumulerande och toxiska ämnen 

(PBT-ämnen). 

Åtgärden ska genomföras så att den bidrar till att miljökvalitetsnormerna för yt – och 

grundvatten ska kunna följas. 

Åtgärden ska genomföras i samverkan med Naturvårdsverket, Havs- och 

vattenmyndigheten och andra myndigheter där det är relevant. 

Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras kontinuerligt. 

Motivering 
I Västerhavets vattendistrikt finns 88 ytvattenförekomster med betydande påverkan från 

prioriterade och/eller särskilda förorenande ämnen i sådan utsträckning att 

miljökvalitetsnormerna för vatten inte följs eller riskerar att inte följas, om kvicksilver och 

PBDE utesluts från analysen. I ytterligare 601 ytvattenförekomster finns en utpekad trolig 

betydande påverkan från prioriterade (exklusive kvicksilver och PBDE) och särskilda 

förorenande ämnen, där ytterligare kunskap behövs för att bedöma behovet av åtgärder.  

För grundvatten riskerar 171 vattenförekomster att inte följa miljökvalitetsnormerna för 

grundvatten på grund av påverkan från grundvattnets kemiska status.  

Kemikalieinspektionens åtgärd är en förebyggande åtgärd, som ska bidra till att ytterligare 

påverkan minimeras, så att miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten ska kunna följas. 

Kemikalieinspektionen är enligt(förordning (2009:947) med instruktion för 

Kemikalieinspektionen)en förvaltningsmyndighet för ärenden om hälso- och miljörisker med 

bland annat kemiska produkter och varor med innehåll eller egenskaper som gör att de 

behöver regleras som kemiska produkter. Inom ramen för detta uppdrag ska 

kemikalieinspektionen bland annat följa utvecklingen och vid behov föreslå åtgärder i fråga 

om sådana produkter och varor och deras hälso- och miljörisker samt pröva frågor om 

godkännande av bekämpningsmedel. Kemikalieinspektionen ska också bidra med kunskap 

för att främja forsknings- och utvecklingssamarbete som har särskild betydelse för att kunna 

nå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. 
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Genomförande 
Inom ramen för sitt arbete behöver Kemikalieinspektionen väga in att kemiska produkter, 

varor och ämnen riskerar att bidra till att miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten inte 

kan följas. 

Det kan innebära att kemikalieinspektionen inom sitt ansvarsområde identifierar och 

prioriterar åtgärder som bidrar till att miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas genom att 

till exempel 

• utvärdera vilka styrmedel eller justeringar av styrmedel som skulle behövas 

internationellt såväl som nationellt för att ytterligare begränsa utsläpp av prioriterade 

ämnena och särskilda förorenande ämnen med syfte att miljökvalitetsnormerna för 

yt- och grundvatten ska kunna följas, 

• initiera åtgärder, som till exempel informationskampanjer, tillsynsinsatser, utveckling 

av vägledning eller ändrade användningsvillkor som bidrar till att 

miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten ska kunna följas, 

• initiera och bidra i arbete kring registrering, utvärdering, godkännande och 

begränsning av kemikalier (enligt (Reach) (1907/2006)) med fokus på prioriterade 

farliga ämnen enligt (vattendirektivet ) och andra ämnen som bidrar till att 

miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten riskerar att inte följas, 

• initiera och bidra i arbete kring utvärdering, godkännande och begränsning av 

verksamma ämnen i växtskyddsmedel och biocidprodukter (enligt EU:s 

växtskyddsmedelsförordning ()(1107/2009) och biocidförordning ()(528/2012)), med 

fokus på prioriterade farliga ämnen enligt (vattendirektivet ) och andra ämnen som 

bidrar till att miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten riskerar att inte följas, 

• utveckla de miljöriskbedömningar och effektivitetsbedömningar som används vid 

produktgodkännanden av biocidinnehållande båtbottenfärger, samt arbeta med 

utveckling av användarvillkor för sådana färger. 

Åtgärden ska bidra till minskade diffusa utsläpp och läckage av prioriterade och särskilda 

förorenande ämnen och därigenom bidra till att miljökvalitetsnormerna för yt- och 

grundvatten kan följas. 

Det är viktigt att ta hänsyn till försiktighetsprincipen då kunskapsnivån kring 

påverkanskällor är låg för många prioriterade ämnen och särskilda förorenande ämnen. 

Sammanhang 
Åtgärden är en revidering av Kemikalieinspektionens åtgärd 1 i Åtgärdsprogram 2016–2021. 

Åtgärdens genomförande stödjer åtgärderna Naturvårdsverket 1 och 2, Jordbruksverket 2 och 

6, Länsstyrelserna 2 och Kommunerna 2.  

Åtgärden bidrar till att miljökvalitetsnormerna för havsmiljön enligt Havs- och 

vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:18) om vad som kännetecknar god miljöstatus 

samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön kan följas. Åtgärden 

stödjer också genomförandet av åtgärd 41 (ÅPH 41) i Havs- och vattenmyndighetens 

åtgärdsprogram för havet. 

Åtgärden bidrar till att Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30)  

kan följas.  
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Miljömål 
Åtgärden stödjer särskilt generationsmålet och miljömålen 4. Giftfri miljö, 8. Levande sjöar 

och vattendrag 9. Grundvatten av god kvalitet och 10. Hav i balans samt levande kust  

och skärgård. 

Åtgärden bidrar särskilt till att uppnå globala hållbarhetsmålen 3. Hälsa och välbefinnande, 

6. Rent vatten och sanitet, 12. Hållbar konsumtion och produktion, 14. Hav och marina 

resurser, 15. Ekosystem och biologisk mångfald.  
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2.8 Läkemedelsverket 

Läkemedelsverket, åtgärd 1: 

Påverkan från läkemedelssubstanser 

Läkemedelsverket ska arbeta för att minska risken för negativ påverkan från 

läkemedelssubstanser på vattenmiljön, med fokus på särskilda förorenande ämnen, som 

påverkar förutsättningarna för att följa miljökvalitetsnormerna för vatten. 

Åtgärden ska genomföras i samverkan med berörda myndigheter. 

Åtgärden ska vara vidtagen senast tre år efter åtgärdsprogrammets fastställande. 

Motivering 
I Västerhavets vattendistrikt finns 16 ytvattenförekomster finns en utpekad betydande 

påverkan av diklofenak från avloppsreningsverk och13 vattenförekomster för alfa-

etinylöstradiol och 17-beta-östradiol, där ytterligare kunskap behövs för att bedöma behovet 

av åtgärder. 2 ytvattenförekomster riskerar att inte följa miljökvalitetsnormerna för ytvatten 

avseende diklofenak.  

Samhällets användning av läkemedel leder till att läkemedelsrester hamnar i vatten. Ett 

läkemedel som har tillförts människa eller djur, lämnar kroppen via avföring och urin medan 

substanser som appliceras på hud kan hamna i bad- och tvättvatten vid avsköljning. Efter 

användning av läkemedel hos människa kommer aktiv substans eller metaboliter i huvudsak 

till små avlopp eller till avloppsreningsverk. Reningsverkens förmåga att rena olika 

läkemedelssubstanser varierar, men flera aktiva substanser som används i läkemedel återfinns 

i slam och utgående vatten från reningsverk. Utsläpp via små avlopp och felaktig hantering 

av kasserade läkemedel är andra vägar till spridning. Aktiva substanser och metaboliter från 

djurläkemedel kan efter användning hamna bland annat direkt i vatten vid akvakultur, på 

betesmarker eller åkermarker med risk att nå yt- och grundvatten. Utsläpp av 

läkemedelssubstanser kan även ske i samband med produktion av läkemedel.  

Läkemedelssubstansernas påverkan på miljön utreds av Europeiska kommissionen och åtta 

ämnen ingår från och med 2018 på bevakningslistan för prioriterade ämnen inom EU. Havs- 

och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2019:25) om klassificering och 

miljökvalitetsnormer avseende ytvatten listar fem läkemedel som särskilda förorenande 

ämnen. Dessa ingår därmed i klassificeringen av ekologisk status. Analysen av miljöpåverkan 

som genomfördes 2018 av vattenmyndigheterna omfattade läkemedel som var klassificerade 

enligt Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2013:19) om klassificering och 

miljökvalitetsnormer avseende ytvatten, det vill säga diklofenak, 17-alfa-etinylöstradiol och 

17-beta-östradiol. Användning av imidakloprid undersöktes, men enbart som 

bekämpningsmedel i växthusodling.  

Övervakning genom screeningsanalyser har visat att läkemedel förekommer i vattenmiljöer 

där de bland annat kan ge upphov till hormonella störningar hos vattenlevande djur och 

organismer. Effekterna uppstår långsamt, både för enskilda substanser, men sannolikt även 

genom kombinationseffekter av de enskilda substanserna. Effekterna verkar långsiktigt och 

det är därför viktigt att ta hänsyn till försiktighetsprincipen för ämnen där kunskapsnivån  

är låg. 
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Genomförande 
Läkemedelsverket bör verka för att minska risken för negativ påverkan från 

läkemedelssubstanser på vattenmiljön. Fokus bör ligga på sådana ämnen som påverkar 

förutsättningarna för att följa miljökvalitetsnormerna för vatten. Arbetet bör inkludera både 

humanläkemedel och läkemedel som används inom veterinärmedicin.  

Läkemedelsverket bör fortsatt arbeta internationellt, till exempel när det gäller EU-lagstiftning 

kring ökad miljöhänsyn vid tillverkning och godkännande av läkemedel, förbättrad 

miljöriskbedömning och tillgängliggörande av läkemedels miljöriskinformation. 

Läkemedelsverket kan med kunskap, samverkan och erfarenhetsutbyten, till exempel genom 

att stödja forskning och innovation, som kan leda till mindre belastning på miljön, stödja 

initiativ som underlättar för förskrivare inom hälso- och sjukvården. Läkemedelsverket kan 

också främja bättre användning av läkemedel inom den receptfria handeln. Arbetet kan också 

omfatta att verka för andra riskminskningsåtgärder. 

Läkemedelsverket kan även bidra till att rikta åtgärdsarbetet som ska minska risk för 

miljöpåverkan från läkemedelsanvändning. Som exempel vore det önskvärt om 

Läkemedelsverket kunde sammanställa försäljning av några läkemedelssubstanser, med fokus 

på särskilda förorenande ämnen. Sådant underlag kan av vattenmyndigheterna och andra 

intressenter komplettera nuvarande beräkning och modellering. Detta underlag kunde 

därefter användas till exempel för att rikta miljöövervakningsinsatser till att även inkludera 

platser där mätdata saknas och risk att inte nå god status kan misstänkas. 

Samverkan bör ske med flera av intressenterna som deltar i Rådet för styrning med kunskap 

och Nationella läkemedelsstrategin och andra myndigheter som berörs av åtgärdens 

genomförande. Det är bland annat Naturvårdsverket, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, 

Upphandlingsmyndigheten, och Tand- och läkemedelsförmånsverket och Sveriges 

kommuner och regioner, Jordbruksverket och regionerna. 

Sammanhang 
Åtgärden är en revidering av Läkemedelsverkets åtgärd 1 Åtgärdsprogram 2016–2021. 

Åtgärdens genomförande stödjer åtgärderna Naturvårdsverket 1, Länsstyrelserna 2 och 

Kommunerna 2. 

Åtgärden bidrar till att miljökvalitetsnormerna för havsmiljön enligt Havs- och 

vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:18, 2012) om vad som kännetecknar god 

miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön kan följas. 

Åtgärden bidrar till att Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30)  

kan följas. 

Miljömål och globala hållbarhetsmål 
Åtgärden stödjer särskilt generationsmålet och miljömålen 4. Giftfri miljö, 8. Levande sjöar 

och vattendrag och 9. Grundvatten av god kvalitet och 10. Hav i balans samt levande kust  

och skärgård. 

Åtgärden bidrar särskilt till att uppnå globala hållbarhetsmålen 3. Hälsa och välbefinnande, 

6. Rent vatten och sanitet, 12. Hållbar konsumtion och produktion, 14. Hav och marina 

resurser och 15. Ekosystem och biologisk mångfald.  
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2.9 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, åtgärd 1: 

Utveckling och rådgivning, brandsläckning utan PFAS 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska: 

      a) fortsätta driva på utvecklingen av nya släckmetoder utan användning av 

tillsatsmedel med innehåll av högfluorerade ämnen (PFAS-ämnen),  

      b) utveckla metoder som kräver minsta mängd släckmedel vid insatser,   

      c) fortsätta informations-, rådgivnings- och utbildningsinsatser om släckmetoder utan 

användande av tillsatsmedel med innehåll av högfluorerade ämnen (PFAS-ämnen) 

med avsikt att minimera påverkan på vattenmiljön från PFAS-haltiga tillsatsmedel så att 

miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten kan följas.   

Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras kontinuerligt. 

Motivering 
Det är väl känt att högfluorerade ämnen (PFAS-ämnen) inklusive PFOS från 

brandsläckningsskum har förorenat grundvatten i närheten av brandövningsplatser. Detta 

gäller både militära och civila brandövningsplatser. Dessa förorenade områden läcker även 

PFAS till ytvatten. Även släckning av bränder vid räddningsinsatser kan leda till föroreningar 

som är så omfattande att det finns risk att miljökvalitetsnormer för vatten inte kan följas.   

Sedan 2008 är det förbjudet med PFOS som tillsatsmedel i vatten för att bilda 

brandsläckningsskum och inga gamla lager får användas sedan 2011, men fortfarande 

förekommer användning av tillsatsmedel med innehåll av andra PFAS-ämnen än PFOS både 

vid övning och släckning av bränder vid räddningsinsatser. Detta riskerar att leda till 

ytterligare förorening av mark med påföljande läckage till yt- och grundvatten.    

I Västerhavets vattendistrikt finns 16 ytvattenförekomster med betydande påverkan från 

PFOS i sådan utsträckning att miljökvalitetsnormerna för vatten inte följs eller riskerar att inte 

följas. I ytterligare 160 ytvattenförekomster finns en utpekad trolig betydande påverkan från 

PFOS, där ytterligare kunskap behövs för att bedöma behovet av åtgärder. För grundvatten 

riskerar 50 vattenförekomster att inte följa miljökvalitetsnormerna för grundvatten på grund 

av påverkan från PFAS (summa 11).  

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) åtgärd är en förebyggande åtgärd, 

som ska förebygga ytterligare påverkan på yt- och grundvattenförekomster från PFAS-ämnen 

från brandsläckningsskum, så att miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten ska  

kunna följas. 

Genomförande 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap behöver bidra till att användningen av 

släckmedel med högfluorerade ämnen fasas ut och till att alternativ utvecklas. Myndigheten 

behöver även utveckla metoder som kräver så liten mängd tillsatsmedel som möjligt vid 

räddningsinsatser.  
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Arbetet behöver ske på sådant sätt att det medför stöd till länsstyrelser och kommuner så att 

de genom sin myndighetsutövning kan tillse att åtgärder är vidtagna senast den 22 december 

2024, för att bidra till att MKN följs 2027. 

Detta kan ske till exempel genom att MSB: 

• Fortsätter och vid behov utökar sitt arbete med information om miljöeffekter av 

användningen av tillsatsmedel till räddningstjänster och allmänhet.  

• I samarbete med Naturvårdsverket ger information/vägledning till räddningstjänster 

(och miljöinspektörer) om hur man bör hantera skumrester och förorenat släckvatten.   

• Fortsätter att ge utbildning av och information till räddningstjänstpersonal med 

tonvikt på räddningsledare avseende miljöansvar vid räddningsinsatser  

• Ser över och, vid behov, anpassar momenten i sina utbildningar för 

räddningstjänsten så att släckning med skum bara sker vid sådana bränder där inga 

andra släckmetoder finns tillgängliga. 

Sammanhang 
Åtgärden är en revidering av MSBs åtgärd 1 i kompletterande åtgärdsprogram 2018-2021. 

Åtgärdens genomförande stöds av Kemikalieinspektionen 1. Åtgärdens genomförande stödjer 

åtgärderna Kemikalieinspektionen 1, Naturvårdsverket 2, Länsstyrelserna 1 och 2 och 

Kommunerna 1 och 2.  

Miljömål och globala hållbarhetsmål 
Åtgärden stödjer särskilt generationsmålet och miljömålen 4. Giftfri miljö, 8. Levande sjöar 

och vattendrag och 9. Grundvatten av god kvalitet 

Åtgärden bidrar särskilt till att uppnå globala hållbarhetsmålen 3. Hälsa och välbefinnande, 

6. Rent vatten och sanitet, 12. Hållbar konsumtion och produktion, 14. Hav och marina 

resurser, 15. Ekosystem och biologisk mångfald och 16. Fredliga och inkluderande samhällen. 
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2.10 Naturvårdsverket 

Naturvårdsverket, åtgärd 1:  

Tillsynsvägledning avloppsreningsverk 

Naturvårdsverket ska identifiera behov av ökad tillämpning och ändring av befintliga 

styrmedel, och utveckla vägledning, i syfte att förbättra förutsättningarna för att minska 

utsläppen av fosfor, kväve och prioriterade och särskilda förorenande ämnen via 

avloppsreningsverk och avloppsledningsnät så att miljökvalitetsnormerna för vatten ska 

kunna följas. 

Naturvårdsverket ska också särskilt stödja länsstyrelserna i sitt arbete med 

tillsynsvägledning till kommunerna. 

Åtgärden ska genomföras i samverkan med Havs- och vattenmyndigheten, 

Kemikalieinspektionen och andra berörda centrala myndigheter och med länsstyrelser 

och kommuner. 

Åtgärden ska genomföras så att den bidrar till att de åtgärder vidtas som behövs för att 

miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas. 

Åtgärden ska påbörjas omgående och sedan genomföras löpande. 

Motivering 
I Västerhavets vattendistrikt riskerar 77 ytvattenförekomster att inte följa 

miljökvalitetsnormerna för ytvatten för övergödning på grund av påverkan från 

avloppsreningsverk. 30 ytvattenförekomster riskerar att inte följa miljökvalitetsnormerna för 

ytvatten på grund av miljögiftspåverkan. Det berör bland annat ämnena nitrat, ammoniak, 

koppar och zink. I ytterligare 59 ytvattenförekomster finns en utpekad betydande påverkan 

från avloppsreningsverk avseende miljögifter, där ytterligare kunskap behövs för att bedöma 

behovet av åtgärder.  

Avloppsreningsverk kan vara en spridningsväg av både näringsämnen och prioriterade och 

särskilda förorenande ämnen, eller mikropartiklar som de även kallas. Reningsgraden för 

fosfor och biokemiskt nedbrytbar organisk substans (BOD7) under det senaste decenniet legat 

kring 96 procent för avloppsreningsverk större än 2000 personekvivalenter (SCB, 2020b). För 

kväve är reningsgraden lägre, men har under senare tid förbättrats för större reningsverk med 

kvävekänsliga recipienter. Den genomsnittliga reningsgraden för kväve hos de största 

avloppsreningsverken (över 100 000 personekvivalenter) var 74 procent år 2018. När det gäller 

fosfor har 10 procent av landets B-verk en reningsgrad närmare än 98 procent, baserat på 

utsläppsdata för år 2016-2018 från miljörapporteringen (Svenska Miljörapporteringsportalen). 

Utsläppen av kväve och fosfor reduceras påtagligt genom retention (avskiljning av 

näringsämnen och andra substanser genom naturliga biogeokemiska processer) i mark, sjöar 

och vattendrag under sin väg till havet. Detta medför att endast en del av den angivna 

utsläppsmängden inom ett avrinningsområde når havet. Hur stora utsläppen blir påverkas 

också av bräddning av avloppsvatten som kan ske vid avloppsreningsverket och i 

ledningsnätet. Mängden ovidkommande vatten i ledningsnätet kan påverka dels om 

bräddning sker, men även verkets förmåga att rena inkommande vatten.  
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Behov av åtgärder vid reningsverken som minskar belastning av näringsämnen finns fortsatt. 

Både B-anläggningar och C-anläggningar bidrar till betydande påverkan av näringsämnen i 

kust, sjöar och vattendrag. Lokalt kan reningsverk dominera bland påverkanskällor men 

reningsverk kan också bara utgöra en mindre del av belastningen. Hur stor del av påverkan 

som reningsverk utgör behöver också ses i ett avrinningsområdesperspektiv. Behovet av 

åtgärder vid ett verk beror också på reningsverkets nuvarande prestanda och hur stora 

utsläppsminskningar som kan åstadkommas med ytterligare skyddsåtgärder. Hur stora 

utsläppen blir påverkas också av bräddning av avloppsvatten som kan ske vid 

avloppsreningsverket och i ledningsnätet. Mängden ovidkommande vatten i ledningsnätet 

kan påverka dels om bräddning sker men även verkets förmåga att rena inkommande vatten.  

När det gäller prioriterade och särskilda förorenande ämnen är det ämnen som hittills inte 

varit föremål för några särskilda åtgärder för ökad rening. Avloppsreningsverk är därför 

vanligen inte utformade för att bryta ner mikroföroreningar, inklusive prioriterade ämnen och 

särskilda förorenande ämnen. Det finns idag tekniker för så kallad avancerad rening som kan 

implementeras som ett komplement till befintliga reningssteg. Nya, lovande tekniker är också 

under utveckling. De åtgärder som förekommer är uppströmsåtgärder som syftar till att 

hindra att ämnen hamnar i avloppsvattnet. Det handlar till exempel om att leda dagvatten och 

avloppsvatten i separata ledningar i stället för samlat i en ledning. En problematik när det 

gäller särskilda förorenande och prioriterade ämnen är att det kan vara många 

påverkanskällor lokalt vid en vattenförekomst och ytterligare påverkanskällor i det större 

avrinningsområdet.  

Naturvårdsverket ansvarar för tillsynsvägledning för tillämpningen av (miljöbalk (1998:808) 

(MB)) och föreskrifter meddelade med stöd av MB, enligt (miljötillsynsförordning (2011:13))3 

kap. 1 §. Det inkluderar tillsynsvägledning utifrån avloppsdirektivet, bland annat i syfte att 

minska utsläpp av fosfor och kväve från avloppsreningsverk. Naturvårdsverket behöver ge 

länsstyrelser och kommuner vägledning för att kunna utöva tillsyn och tillståndsprövning av 

avloppsreningsverk och avloppsledningsnät med utsläpp av fosfor, kväve och prioriterade 

och särskilda förorenande ämnen. 

Åtgärdens syftar både till att minska utsläpp och spill av näringsämnen, prioriterade ämnen, 

särskilda förorenande ämnen och andra ämnen från miljöfarliga verksamheter upphör eller 

begränsas i sådan omfattning att det bidrar till att miljökvalitetsnormerna för yt- och 

grundvatten kan följas. Detta gäller särskilt för prioriterade farliga ämnen där utsläpp och 

spill enligt direktiv 2013/39/EU ska upphöra eller stegvis elimineras. 

Naturvårdsverket tillsynsvägleder tillsynsmyndigheterna utifrån (avloppsvattendirektivet ) 

(91/271/EEG), bland annat i syfte att minska utsläpp av fosfor och kväve från 

avloppsreningsverk. Åtgärden behöver därtill genomföras utifrån det krav Sverige har att, 

enligt artikel 11.3 g i (vattendirektivet ), se över tillstånd och eventuella åtgärder som finns att 

vidta också genomförs för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas. 

Genomförande 
Naturvårdsverket ska övergripande identifiera behov av och möjligheter till ett förstärkt 

åtgärdsarbete. Översynen behöver omfatta möjliga åtgärder som syftar till att förbättra 

reningen vid verken liksom åtgärder som syftar till minskade utsläpp genom 

uppströmsarbete och hantering av tillskottsvattenproblematik.  
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När det gäller näringsämnen, särskilda förorenande och prioriterade ämnen ser 

Vattenmyndigheten ett behov av utveckling inom följande områden: 

• Naturvårdsverket behöver ge vägledning om hur länsstyrelser och kommuner kan 

arbeta med tillsynsplanering så att tillsynen blir behovsstyrd utifrån ett 

avrinningsområdesperspektiv.  

• Naturvårdsverket behöver ge vägledning om hur länsstyrelser och kommuner i tillsynen 

kan bedöma vilka skyddsåtgärder, begränsningar eller andra försiktighetsmått som 

behöver ställas för verksamhetens påverkan, där flera påverkanskällor bidrar till samma 

typ av förorening i samma vattenförekomst. Hänsyn behöver tas till de särskilda 

förutsättningar som gäller för tillsyn och prövning av anmälningspliktig och 

tillståndspliktig verksamhet. Den kumulativa effekten kan bli att miljökvalitetsnormerna 

inte följs och metod för att ta fram bördefördelning behövs i dessa fall. Sådan vägledning 

bör utarbetas i samverkan med Havs- och vattenmyndigheten, utifrån deras ansvar för 

tillsynsvägledning i frågor om miljökvalitetsnormer enligt MB 5 kap. 

• Naturvårdsverket behöver också ge vägledning om hur tillsynsmyndigheter ska kunna 

säkerställa att kravet om icke-försämring för miljöfarliga varsamheter följs.  

När det gäller särskilda förorenande och prioriterade ämnen ser Vattenmyndigheten 

dessutom ett behov av utveckling inom följande områden: 

• Naturvårdsverket behöver ge vägledning om hur persistenta, bioackumulerande och 

toxiska ämnen (PBT-ämnen) och prioriterade farliga ämnen, där utsläpp och spill stegvis 

ska upphöra eller stegvis elimineras (vattendirektivet), artikel 4) ska hanteras i tillsyn och 

prövning. För sådana ämnen kan det behövas ställas särskilda krav, för att säkerställa att 

utsläpp inte leder till försämring av statusen i närliggande och nedströms 

vattenförekomster. 

Naturvårdsverket kan dessutom driva frågor kring tillämpning av MKN inom ramen för 

prövningar. Resultat av tillståndsprövning, särskilt praxis från MÖD, kan sedan ligga till 

grund för vägledning. NV kan också driva frågor inom ramen för prövning. 

Naturvårdsverket ska arbeta aktivt för att främja utvecklingen av avancerad rening. 

Avloppsreningsverk är vanligen inte utformade för att bryta ner mikroföroreningar, inklusive 

prioriterade ämnen och särskilda förorenande ämnen. Det finns idag tekniker för så kallad 

avancerad rening som kan implementeras som ett komplement till befintliga reningssteg. 

Nya, lovande tekniker är också under utveckling. Naturvårdsverket har sedan 2018 fördelat 

investeringsbidrag för installation av teknik för rening av läkemedelsrester och andra 

mikroföroreningar på svenska avloppsreningsverk på regeringens uppdrag, liksom till 

kunskapshöjande insatser. Givet att Naturvårdsverket får fortsatt uppdrag och finansiering av 

regeringen så fortsätter detta arbete. Naturvårdsverket bör även fortsätta verka för utveckling 

av avancerad rening i samband med tillståndsprövning av avloppsreningsverk, när frågan 

aktualiseras. Naturvårdsverket följer även utvecklingen av eventuella nya ämnen i 

avloppsdirektivet, som är under utveckling. 

Naturvårdsverket ska utreda åtgärder för att förbättra förutsättningarna för att nå minskade 

utsläpp genom uppströmsarbete och tillskottsvattenproblematik.  

Naturvårdsverket ska också vägleda länsstyrelserna och kommunerna när det gäller tillsynen 

av verksamhetsutövares egenkontroll (inklusive recipientkontroll). Målet med 

kontrollprogrammet är att de ska möjliggöra bedömningar av verksamheternas påverkan på 

ekologisk, kemisk och kvantitativ vattenstatus och säkerställa att verksamhetsutövarnas 

egenkontroll ger underlag för bedömningar av vilka förebyggande eller förbättrande åtgärder 
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som behövs för att undvika att verksamheterna leder till att miljökvalitetsnormerna för vatten 

inte följs. Hantering i kontrollprogram av ämnen som inte regleras genom utsläppsvillkor i 

verksamheters tillstånd och/eller ämnen där miljörapport inte krävs enligt föreskrift, men som 

ändå påverkar eller riskerar att påverka statusen i vattenförekomster behöver ingå i 

vägledningen. Särskilt fokus behöver läggas på hanteringen av ackumulerande ämnen och 

prioriterade farliga ämnen, som enligt (tilläggsdirektiv till prioämnesdirektivet ) ska fasas ut. 

Sammanhang 
Åtgärden en revidering av Naturvårdsverkets åtgärd 1 i Åtgärdsprogram 2016–2021. 

Åtgärdens genomförande stödjer åtgärderna Läkemedelsverket 1, Kemikalieinspektionen 1, 

Länsstyrelserna 2 och 4 och Kommunerna 2. 

Genomförandet av denna åtgärd behöver samordnas med Naturvårdsverkets åtgärd 2, som 

rör tillsynsvägledning för miljöfarlig verksamhet och Naturvårdsverket åtgärd 7, som rör 

dagvattenhantering, eftersom åtgärderna är delvis överlappande. 

Åtgärden bidrar till att miljökvalitetsnormerna för havsmiljön enligt Havs- och 

vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:18, 2012) om vad som kännetecknar god 

miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön kan följas. 

Den del av åtgärden som omfattar att minska tillskottsvatten bidrar till att 

avloppsreningsverken står bättre rustade att upprätthålla fungerande reningsprocesser i ett 

förändrat klimat. 

Miljömål och globala hållbarhetsmål 
Åtgärden stödjer särskilt generationsmålet och miljömålen 4. Giftfri miljö, 7. Ingen 

övergödning, 8. Levande sjöar och vattendrag, 10. Hav i balans samt levande kust och 

skärgård och 15. God bebyggd miljö. 

Åtgärden bidrar särskilt till att uppnå globala hållbarhetsmålen 3. Hälsa och välbefinnande, 

6. Rent vatten och sanitet, 11. Hållbara städer och samhällen, 14. Hav och marina resurser, 

15. Ekosystem och biologisk mångfald och 16. Fredliga och inkluderande samhällen. 

 

Naturvårdsverket, åtgärd 2: 

Tillsynsvägledning miljöfarlig verksamhet 

Naturvårdsverket ska vägleda länsstyrelserna och kommunerna i deras tillsyn, prövning 

och omprövning av miljöfarliga verksamheter i syfte att minska utsläppen till vatten av 

prioriterade ämnen, särskilda förorenande ämnen och andra ämnen i sådan omfattning att 

det bidrar till att miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten kan följas. 

Åtgärden ska genomföras i samverkan med Havs- och vattenmyndigheten, 

Kemikalieinspektionen och andra centrala myndigheter, samt med länsstyrelser och 

kommuner vid behov.  

Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras löpande. 
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Motivering 
Enligt Vattenmyndighetens bedömningar påverkas en stor del av vattendistriktets yt- och 

grundvattenförekomster av miljöfarliga verksamheter som bidrar till att god vattenstatus inte 

uppnås eller riskerar att försämras.  

I Västerhavets vattendistrikt finns 46 ytvattenförekomster med betydande påverkan av 

prioriterade ämnen (exklusive kvicksilver och PBDE) och/eller särskilda förorenande ämnen 

från miljöfarliga verksamheter i sådan utsträckning att miljökvalitetsnormerna för vatten inte 

följs eller riskerar att inte följas. I ytterligare 202 ytvattenförekomster finns en utpekad trolig 

betydande påverkan av prioriterade ämnen (exklusive kvicksilver och PBDE) och/eller 

särskilda förorenande ämnen från miljöfarliga verksamheter, där ytterligare kunskap behövs 

för att bedöma behovet av åtgärder. I dessa fall kan till exempel kontrollprogram behöva 

utvecklas för att möjliggöra bedömningar av verksamheternas påverkan på ekologisk, kemisk 

och kvantitativ vattenstatus. 

För grundvatten riskerar 41 vattenförekomster att inte följa miljökvalitetsnormerna för 

grundvatten på grund av påverkan från miljöfarliga verksamheter på grundvattnets kemiska 

status.  

I Vattenmyndighetens påverkansanalys pekas bland annat industrier, deponier, 

fritidsbåtshamnar/båtuppläggningsplatser, växthus och avloppsreningsverk ut som 

betydande påverkanskällor i vattendistriktet. 

Naturvårdsverket ansvarar för tillsynsvägledning för tillämpningen av (miljöbalk (1998:808) 

(MB)) samt föreskrifter meddelade med stöd av MB och EU-förordningar, enligt 

(miljötillsynsförordning (2011:13)) 3 kap. 1 §. Naturvårdsverket ska enlig (förordning (2012:989) 

med instruktion för Naturvårdsverket ) särskilt samverka med länsstyrelserna för att 

åstadkomma ett effektivt tillsynsarbete och ge stöd till länsstyrelsernas tillsynsvägledning till 

kommunerna (miljötillsynsförordning (2011:13)). 

Åtgärdens syfte är att utsläpp och spill av prioriterade ämnen, särskilda förorenande ämnen 

och andra ämnen från miljöfarliga verksamheter upphör eller begränsas i sådan omfattning 

att det bidrar till att miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten kan följas. Detta gäller 

särskilt för prioriterade farliga ämnen där utsläpp och spill ska upphöra eller stegvis 

elimineras (tilläggsdirektiv till prioämnesdirektivet) (2013/39/EU)). 

Genomförande 
Genom arbete med tillsynsvägledning och prövning av miljöfarliga verksamheter bidrar 

Naturvårdsverket aktivt till att minska utsläpp av prioriterade och särskilda förorenande 

ämnen till vatten från bland annat gruvdrift, deponier, växthus och industrier. 

Naturvårdsverket ska även utveckla arbetet med tillsynsvägledning i samarbete med berörda 

myndigheter. Ett exempel på område som behöver utvecklas är tillsynsvägledning av 

hantering av släckskum.   

Naturvårdsverkets arbete bidrar till att MB tillämpas på ett effektivt, rättssäkert och likvärdigt 

sätt. I samverkan med övriga centrala myndigheter som vägleder enligt MB, samt genom 

dialog med länsstyrelser och kommuner identifieras de vägledningsområden som särskilt 

behöver prioriteras. Nationellt prioriterade insatser för tillsyn tas fram inom ramen för det 

myndighetsgemensamma arbetet med att ta fram en nationell strategi för tillsynen enligt MB. 

Urvalet av prioriterade insatser bygger bland annat på gällande åtgärdsprogram och befintlig 

kunskap om vattenförekomster.  
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I tillsynsvägledningen av miljöfarliga verksamheter är det viktigt att tillsynsmyndigheten får 

den vägledning som behövs så att man tillsammans med verksamhetsutövaren kan identifiera 

vilka ämnen och spridningsvägar som riskerar att bidra till att miljökvalitetsnormerna för 

vatten inte följs. Detta behövs för att det ska vara möjligt att avgöra behovet av vilken 

information som behövs och vilka och krav som behöver ställas för att minska belastningen på 

vattenförekomsten. Detta kan innebära att verksamheter bland annat behöver fasa ut 

prioriterade ämnen och begränsa spridningen av särskilda förorenande ämnen.  

Vägledningsområden där Vattenmyndigheten ser ett särskilt behov av utveckling är: 

• Naturvårdsverket behöver ge vägledning om hur länsstyrelser och kommuner kan 

arbeta med tillsynsplanering så att tillsynen blir behovsstyrd utifrån ett 

avrinningsområdesperspektiv. 

• Naturvårdsverket behöver ge vägledning om hur länsstyrelser och kommuner i 

tillsynen kan bedöma vilka och krav som behöver ställas för verksamhetens 

påverkan, där flera påverkanskällor bidrar till samma typ av förorening i samma 

vattenförekomst. Den kumulativa effekten kan bli att miljökvalitetsnormerna inte 

följs och metod för att ta fram bördefördelning behövs i dessa fall. Sådan vägledning 

bör utarbetas i samverkan med Havs- och vattenmyndigheten, utifrån deras ansvar 

för tillsynsvägledning i frågor om miljökvalitetsnormer enligt MB 5 kap. 

• Naturvårdsverket behöver ge vägledning om hur persistenta, bioackumulerande och 

toxiska ämnen (PBT-ämnen) och prioriterade farliga ämnen, där utsläpp och spill ska 

upphöra eller stegvis elimineras (vattendirektivet ), artikel 4) ska hanteras i tillsyn och 

prövning. För sådana ämnen kan det behövas ställas särskilda krav, för att säkerställa 

att utsläpp inte leder till försämring av statusen i närliggande och nedströms 

vattenförekomster. 

• Naturvårdsverket behöver också ge vägledning om hur tillsynsmyndigheter ska 

kunna säkerställa att kravet om icke-försämring för miljöfarliga varsamheter följs.  

Många bestämmelser rörande utsläpp till vatten är en följd av EU-arbetet inom ramen för 

Industriutsläppsdirektivet (IED). Naturvårdsverket behöver fortsatt delta i EU-arbetet med att 

ta fram nya, skärpta bestämmelser för de branscher som är av vikt för Sverige.  

Naturvårdsverket ska också vägleda länsstyrelserna och kommunerna när det gäller tillsynen 

av verksamhetsutövares egenkontroll (inklusive recipientkontroll). Målet med 

kontrollprogrammet är att de ska möjliggöra bedömningar av verksamheternas påverkan på 

ekologisk, kemisk och kvantitativ vattenstatus och säkerställa att verksamhetsutövarnas 

egenkontroll ger underlag för bedömningar av vilka förebyggande eller förbättrande åtgärder 

som behövs för att undvika att verksamheterna leder till att miljökvalitetsnormerna för vatten 

inte följs. Hantering i kontrollprogram av ämnen som inte regleras genom utsläppsvillkor i 

verksamheters tillstånd och/eller ämnen där miljörapport inte krävs enligt föreskrift, men som 

ändå påverkar eller riskerar att påverka statusen i vattenförekomster behöver ingå i 

vägledningen. Särskilt fokus behöver läggas på hanteringen av ackumulerande ämnen och 

prioriterade farliga ämnen, som enligt (tilläggsdirektiv till prioämnesdirektivet ) ska fasas ut. 
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Sammanhang 
Åtgärden är en revidering av åtgärd 2 i Åtgärdsprogram 2016 2021. 

Åtgärdens genomförande stödjer åtgärderna Försvarsinspektören för hälsa och miljö 1, 

Kemikalieinspektionen 1, Naturvårdsverket 1 och 5, Länsstyrelserna 2, och 4 och 

Kommunerna 2. 

Genomförandet av denna åtgärd behöver samordnas med Naturvårdsverkets åtgärd 1, som 

rör tillsynsvägledning för avloppsreningsverk, Naturvårdsverkets åtgärd 3, som rör 

tillsynsvägledning för förorenade områden, Naturvårdsverkets åtgärd 5, som rör 

tillsynsvägledning gällande utsläpp till luft och Naturvårdsverkets åtgärd 7, som rör 

dagvattenhantering, eftersom åtgärderna är delvis överlappande. 

Åtgärden bidrar till att miljökvalitetsnormerna för havsmiljön enligt Havs- och 

vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:18, 2012) om vad som kännetecknar god 

miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön kan följas. 

Åtgärden bidrar till att Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30)  

kan följas. 

Miljömål och globala hållbarhetsmål 
Åtgärden stödjer särskilt generationsmålet och miljömålen 4. Giftfri miljö, 8. Levande sjöar 

och vattendrag 9. Grundvatten av god kvalitet och 10. Hav i balans samt levande kust och 

skärgård. 

Åtgärden bidrar särskilt till att uppnå globala hållbarhetsmålen 3 Hälsa och välbefinnande, 6 

Rent vatten och sanitet, 11 Hållbara städer och samhällen, 12 Hållbar konsumtion och 

produktion, 14 Hav och marina resurser, 15 Ekosystem och biologisk mångfald och 16 

Fredliga och inkluderande samhällen. 

 

Naturvårdsverket åtgärd, 3: 

Tillsynsvägledning förorenade områden 

Naturvårdsverket ska vägleda om hur avhjälpandeåtgärder av förorenade områden bör 

utföras för att bidra till att miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten kan följas. 

Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras löpande. 

I Västerhavets vattendistrikt finns 43 ytvattenförekomster med betydande påverkan av 

prioriterade ämnen (exklusive kvicksilver och PBDE) och/eller särskilda förorenande ämnen 

från förorenade områden i sådan utsträckning att miljökvalitetsnormerna för vatten inte följs 

eller riskerar att inte följas. I ytterligare 280 ytvattenförekomster finns en utpekad trolig 

betydande påverkan av prioriterade ämnen (exklusive kvicksilver och PBDE) och/eller 

särskilda förorenande ämnen från förorenade områden, där ytterligare kunskap behövs för att 

bedöma behovet av åtgärder  

För grundvatten riskerar 122 vattenförekomster att inte följa miljökvalitetsnormerna för 

grundvatten på grund av påverkan från förorenade områden på grundvattnets kemiska 

status.  
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Naturvårdsverket ansvarar för att vägleda de myndigheter som bedriver tillsyn enligt 

(miljöbalk (1998:808) (MB)). Inom sakområdet förorenade områden utförs vägledningen till de 

myndigheter som har tillsynsansvar enligt MB över förorenade områden (länsstyrelser, 

kommuner och försvarsinspektören för hälsa och miljö), men även till konsulter, 

verksamhetsutövare, fastighetsägare och övriga aktörer. Ett stöd i arbetet med att 

efterbehandla förorenade områden är Naturvårdsverkets vägledningsmaterial för arbetet med 

efterbehandling av förorenade områden, som färdigställdes i december 2009 

(Naturvårdsverket, 2009c). 

Naturvårdsverket har tagit fram generella riktvärden för förorenade områden med hjälp av en 

beräkningsmodell. Dessa generella riktvärden för förorenad mark anger en nivå som ger 

skydd mot hälso- och miljöeffekter vid flertalet förorenade områden i Sverige, dock inte 

samtliga. Beräkningsmodellen kan användas för att ta fram platsspecifika riktvärden för 

förorenad mark för de fall de generella riktvärdena inte är giltiga.  

Genomförande 
Vattenmyndigheten har identifierat brister i vägledningarna vad gäller hur 

miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna uppnås. Vägledningen behöver omfatta en 

metod som gör det möjligt för tillsynsmyndigheten att ställa miljömässigt motiverade krav, 

som säkerställer att miljökvalitetsnormerna kan följas.  

I vägledningen ska det ingå en beskrivning av hur man arbetar med förorenade områden så 

att det bidrar till att god status uppnås i yt- och grundvatten. Naturvårdsverket behöver 

därför ta fram vägledning så att tillsynsmyndigheter har de förutsättningar som behövs för att 

miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna uppnås. 

Vattenmyndigheten föreslår att följande områden förtydligas i vägledningen; 

• hur resultat hanteras av utförd inventering och riskklassning när det tillkommer nya 

ämnen (Prio och SFÄ) eller vid ny kunskap från vattenförvaltningsarbetet om nya eller 

etablerade branscher som bidrar till att normerna inte följs.  

• hur skydd av yt- och grundvatten värderas och bedöms, där det förorenade området 

utgör en betydande påverkan på en vattenförekomst. 

̵ Detta inkluderar skydd av grundvatten, även i de fall grundvattenförekomsten idag 

inte används för dricksvattenuttag och närmare än 200 meter till ytvattenförekomst, 

̵ För ackumulerande ämnen, där status idag är sämre än god eller där det finns en 

risk för försämring, behövs särskilda bedömningar. Beräkning av utspädning i 

vattenfasen till nivåer under jämförelse/riktvärden inte är tillräckligt för att bedöma 

åtgärdsbehovet, eftersom dessa ämnen ackumuleras i sediment och biota. 

Ackumulering riskerar också att bidra till en fortsatt försämring nedströms 

utsläppet, vilket också bidrar till en risk för att miljökvalitetsnormerna för vatten 

inte följs. Även denna risk för försämring behöver därför ingå i bedömningen av 

åtgärdsbehovet för det förorenade området.  

̵ Där flera påverkanskällor bidrar till samma typ av förorening i samma 

vattenförekomst behövs också särskilda bedömningar. Den kumulativa effekten blir 

att miljökvalitetsnormerna inte följs och metod för att ta fram bördefördelning 

behövs i dessa fall. Riskbedömningen och åtgärdsbehovet för det förorenade 

området behöver anpassas till den kumulativa påverkan som flera olika 

utsläppskällor bidrar med. 
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• hur kravet om icke-försämring kommer in i efterbehandlingsarbetet och i 

beräkningsmodellen av platsspecifika riktvärden. Icke-försämringskravet gäller för alla 

typer av miljökvalitetsnormer för vatten och gäller per kvalitetsfaktor och parameter.  

• hur utsläpp av prioriterade farliga ämnen, som enligt direktivet helt ska upphöra och på 

sikt elimineras, ska hanteras vid arbetet med förorenade områden.  

Sammanhang 
Åtgärden är en ny åtgärd i Åtgärdsprogram 2021–2027. 

Åtgärden stödjer genomförandet av Försvarsinspektören för hälsa och miljö, åtgärd 1, 

länsstyrelsernas åtgärd 2, 4 och 10 och kommunernas åtgärd 2. 

Genomförandet av denna åtgärd behöver samordnas med Naturvårdsverkets åtgärd 2, som 

rör tillsynsvägledning för miljöfarlig verksamhet, eftersom åtgärderna är delvis 

överlappande. 

Åtgärden bidrar till att miljökvalitetsnormerna för havsmiljön enligt Havs- och 

vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:18, 2012) om vad som kännetecknar god 

miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön kan följas. 

Sanering av förorenade områden i potentiella översvämningsområden bidrar till samhällets 

klimatanpassning genom att minska risken för spridning av miljögifter. 

Miljömål och globala hållbarhetsmål 
Åtgärden stödjer särskilt generationsmålet och miljömålen 4. Giftfri miljö, 8. Levande sjöar 

och vattendrag 9. Grundvatten av god kvalitet och 10. Hav i balans samt levande kust  

och skärgård. 

Åtgärden bidrar särskilt till att uppnå globala hållbarhetsmålen 3 Hälsa och välbefinnande, 6 

Rent vatten och sanitet, 14 Hav och marina resurser, 15 Ekosystem och biologisk mångfald 

och 16 Fredliga och inkluderande samhällen. 
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Naturvårdsverket, åtgärd 4:  

Europeiskt luftvårdsarbete och nationella 

luftvårdsprogrammet 

Naturvårdsverket ska inom det europeiska luftvårdsarbetet fortsatt verka för att minska 

depositionen av försurande ämnen såsom kväveföreningar och svaveldioxid och 

prioriterade och särskilda förorenande ämnen från internationella källor.  

I arbetet med att ta fram styrmedel och åtgärder inom nationella luftvårdsprogrammet 

som främst är fokuserat på att minska utsläpp av kväveoxider ska Naturvårdsverket där 

det är relevant beakta hur utsläppen av prioriterade och särskilda förorenande ämnen, 

såsom dioxiner, kan reduceras så långt möjligt. 

Åtgärden ska genomföras i samverkan med Energimyndigheten, Kemikalieinspektionen, 

Sjöfartsverket, Transportstyrelsen, Jordbruksverket och Länsstyrelserna. 

Åtgärden bidra till att de åtgärder vidtas som behövs för att miljökvalitetsnormerna för 

vatten ska kunna följas. 

Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras löpande. 

Motivering 
Enligt vattenmyndighetens bedömning bidrar atmosfärisk deposition till påverkan på 

distriktets vattenförekomster när det gäller försurning, övergödning och miljögifter. 

Deposition av kväveföreningar är också en betydande påverkanskälla för övergödning i kust 

och hav. Kvicksilver och PBDE har sämre än god status i samtliga vattenförekomster i Sverige 

och atmosfärisk deposition är en betydande påverkanskälla för dessa ämnen. Utöver 

påverkan av kvicksilver och PBDE finns det i Västerhavets vattendistrikt 1227 

ytvattenförekomster med betydande påverkan från atmosfärisk deposition av miljögifter, 

försurande ämnen eller övergödande ämnen i sådan utsträckning att miljökvalitetsnormerna 

för vatten inte följs eller riskerar att inte följas. 

En betydande del av luftburen deposition av svaveloxid, kväveoxider, härstammar från 

utländska källor; till exempel internationell sjöfart och förbränningsanläggningar. Det är 

nödvändigt att depositionen minskas till under nivån för kritisk belastning för att få en 

långsiktigt hållbar återhämtning från försurning. Naturvårdsverket har jobbat internationellt 

med luftvårdsarbete inom EU under lång tid och nedfall av försurande ämnen, partiklar och 

miljögifter har minskat. Dock ökar sjöfartens påverkan och om inte nya åtgärder införs så 

beräknas till exempel påverkan från utsläpp av kväveoxider från sjöfarten år 2020 vara lika 

stor som den från alla landbaserade källor sammantaget.  

Via luftburen deposition tillförs även prioriterade och särskilda förorenande ämnen från såväl 

inhemska som utländska källor. Av de prioriterade ämnena finns idag nationella 

klassificeringar av kvicksilver och bromerade difenyletrar (PBDE) och dioxiner och dioxinlika 

föreningar som kan kopplas till luftburen deposition.  

Atmosfärisk deposition är den huvudsakliga källan till förorening av dioxiner i Östersjön som 

helhet, även om det i kustområden kan finnas ett väsentligt bidrag från landbaserade 

punktkällor (Naturvårdsverket, 2013). Med hjälp av mätningar av dioxinhalter i luftströmmar 

och modellering dras slutsatsen att det största bidraget till dioxinförorening i många delar av 

Östersjön kommer från de östra delarna av Europa. Samarbete med dessa länder kring 
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åtgärder är därför av stor vikt. Internationellt luftvårdsarbete är avgörande för få till stånd en 

minskning av deposition av dioxiner och dioxinlika föreningar. 

För vissa av de prioriterade och särskilda förorenande ämnen är kopplingen till 

påverkanskällan otydlig, trots att klassificeringar förekommer av till exempel bly, kadmium 

och nickel, vilka likt kvicksilver kan spridas långväga. Det är viktigt att internationella källor 

uppmärksammas så att prioriterade och särskilda förorenande ämnen kan fasas ut eller så att 

användningen minskar.  

Utöver internationellt luftvårdsarbete behövs även nationell utsläppsminskning. Av de 

svenska utsläppen av dioxiner till luft 2016 kom 30 procent från avfallssektorn, 29 procent 

från allmän el- och fjärrvärmeproduktion, 25 procent från förbränning inom industrin, och 15 

procent från vedeldning i bostäder, lokaler och jord- och skogsbruksfastigheter 

(Naturvårdsverket, 2019c). Sedan 1990-talet har dioxinutsläppen från förbränning inom 

industrin och el- och fjärrvärmeproduktion minskat.  

För småskalig vedeldning däremot har utsläppen ökat på grund av den ökade användningen 

av biobränsle. Åtgärder som minskar dioxinutsläppen medför också utsläppsminskning av 

andra prioriterade ämnen (till exempel polycykliska aromatiska kolväten, PAH) skapar 

möjlighet att följa miljökvalitetsnormerna för luft. 

Genomförande 
Naturvårdsverket deltar aktivt i det luftvårdsstrategiska arbetet på EU-nivå och verkar för 

minskning av försurande ämnen och prioriterade och särskilda förorenande ämnen, vilka i 

betydande utsträckning sprids via luft. Inom ramen för detta arbete bör Naturvårdsverket se 

över behovet av BAT-slutsatser för ämnen där sådana saknas idag och bidra till att ta fram de 

kunskapsunderlag som behövs för att kunna besluta om nya BAT-slutsatser.  

Naturvårdsverket behöver fortsatt arbeta för skärpta internationella överenskommelser 

gällande kväveföreningar, svaveldioxider och prioriterade och särskilda förorenande ämnen. 

Naturvårdsverket behöver även samarbeta med parter från olika länder. Målet för samarbeten 

kan bland annat vara att sprida kunskap och öka användandet av bästa möjliga miljöteknik.  

Inom arbetet med att ta fram styrmedel och åtgärder för utsläpp av kväveoxider till luft inom 

luftvårdsprogrammet ska Naturvårdsverket där det är relevant beakta hur utsläppen av 

prioriterade och särskilda förorenande ämnen, med särskilt fokus på dioxiner, kan reduceras 

så långt möjligt.  

Sammanhang 
Åtgärden är en reviderad åtgärd baserad på Naturvårdsverkets åtgärd 4 i Åtgärdsprogram 

2016–2021 och Naturvårdsverkets åtgärd Ny E i Åtgärdsprogram 2018–2021. 

Åtgärdens genomförande stödjer åtgärderna Naturvårdsverket 5, Länsstyrelserna 2, 

Kommunerna 2 och 6. 

Miljömål och globala hållbarhetsmål 
Åtgärden stödjer särskilt generationsmålet och miljömålen 2. Frisk luft, 3. Bara naturlig 

försurning, 4. Giftfri miljö, 8. Levande sjöar och vattendrag 9. Grundvatten av god kvalitet och 

10. Hav i balans samt levande kust och skärgård.  
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Åtgärden bidrar särskilt till att uppnå globala hållbarhetsmålen 3. Hälsa och välbefinnande, 

6. Rent vatten och sanitet, 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, 12. Hållbar 

konsumtion och produktion, 14. Hav och marina resurser, 15. Ekosystem och biologisk 

mångfald och 16. Fredliga och inkluderande samhällen. 

 

Naturvårdsverket, åtgärd 5:  

Tillsynsvägledning utsläpp till luft 

Naturvårdsverket ska vägleda länsstyrelserna och kommunerna i deras tillsyn och 

prövning av miljöfarliga verksamheter, i syfte att minska utsläppen till luft av ämnen som 

påverkar vattenmiljön.  Syftet är att tydliggöra hur utsläpp till luft ska bedömas och 

hanteras i tillsyn och prövning för att bidra till en minskad påverkan på vattenmiljön så 

att miljökvalitetsnormer för vatten ska kunna följas. 

Ämnen som särskilt ska belysas är försurande ämnen såsom kväveföreningar och 

svaveldioxid, kväveföreningar som bidrar till övergödning och prioriterade och särskilda 

förorenande ämnen. 

Åtgärden ska bidra till att de åtgärder vidtas som behövs för att miljökvalitetsnormerna 

för vatten ska kunna följas. 

Åtgärden ska genomföras löpande. 

Motivering 
Utöver påverkan av kvicksilver och PBDE finns det i Västerhavets vattendistrikt 1227 

ytvattenförekomster med betydande påverkan från atmosfärisk deposition av miljögifter, 

försurande ämnen eller övergödande ämnen i sådan utsträckning att miljökvalitetsnormerna 

för vatten inte följs eller riskerar att inte följas. 

Det finns områden där deposition av svavel- och kväveoxider påverkar vattenmiljön negativt 

genom försurning. En stor del av depositionen av svavel- och kväveoxider härstammar från 

utländska källor, men det finns även deposition från källor inom Sverige och påverkan från 

dessa källor behöver minska. Det är nödvändigt att minska den totala belastningen av de 

försurande ämnena till under nivån för kritisk belastning för att erhålla en långsiktigt hållbar 

återhämtning. 

Kvävedeposition är även en viktig påverkanskälla för övergödning i kustvatten och i havet. 

Via luftburen deposition tillförs även prioriterade och särskilda förorenande ämnen från såväl 

inhemska som utländska källor. Av de prioriterade ämnena återfinns det idag nationella 

klassificeringar av kvicksilver och bromerade difenyletrar (PBDE) som kan kopplas till 

luftburen deposition. Dessutom utgör atmosfärisk deposition en betydande påverkanskälla 

för dioxiner.  

Trots stora minskningar av dioxinutsläpp från förbränning inom industrin och från el- och 

fjärrvärmeproduktionen utgör dessa sektorer fortfarande de största källorna till utsläpp av 

dioxiner till luft i Sverige. Under 2016 stod de för 25 respektive 29 procent av de totala 

svenska dioxinutsläppen till luft (Naturvårdsverket, 2019c). 
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För vissa av de prioriterade och särskilda förorenande ämnen är kopplingen till 

påverkanskällan otydligare trots att klassificeringar förekommer av till exempel bly, kadmium 

och nickel, vilka likt kvicksilver kan spridas långväga. 

Det är viktigt att ta hänsyn till försiktighetsprincipen då kunskapsnivån kring 

påverkanskällor och förekomsten för många prioriterade ämnen och särskilda förorenande 

ämnen är låg. 

Genomförande 
Naturvårdsverket har ansvar för tillsynsvägledning enligt (miljötillsynsförordning (2011:13) ) 

för tillämpningen av (miljöbalk (1998:808) (MB))och föreskrifter meddelade med stöd av MB 

och EU-förordningar, enligt (miljötillsynsförordning (2011:13))3 kap. 1 §. Naturvårdsverkets 

vägledning för tillsyn av miljöfarliga verksamheter med utsläpp till luft av försurande ämnen 

och prioriterade och särskilda förorenande ämnen kan bidra till att minska belastningen av 

dessa ämnen via deposition. Särskilt fokus kan behöva läggas på dels vägledning om 

tillämpningen av slutsatser om bästa tillgängliga teknik, dels de förordningar om olika typer 

av förbränningsanläggningar som innehåller generella bindande regler. Åtgärden behöver 

åtföljas av en ökad tillsyn från länsstyrelser och kommuner av miljöfarliga verksamheter där 

utsläpp till luft av försurande ämnen, ämnen som bidrar till övergödning och prioriterade och 

särskilda förorenande ämnen sker, för att få effekt på miljökvalitetsnormerna för vatten. 

Naturvårdsverket har i dagsläget ett flertal vägledningar som berör utsläpp till luft, men det 

saknas samlad information om luftutsläppens påverkan på vatten. Det finns därmed ett behov 

av att i vägledningar generellt förtydliga hur påverkan på vatten ska tas med i bedömningen i 

tillsyn och prövning av utsläpp till luft och hur tillsyns- och prövningsmyndigheter ska 

bedöma spridningsvägen från luftutsläpp av ämnen som kan bidra till sämre än god status i 

vatten. Särskilt fokus kan här behöva läggas på ackumulerande ämnen och på bedömning av 

kumulativa effekter, där luftutsläpp är en av flera påverkanskällor som bidrar med samma 

typ av ämnen till samma vattenförekomst. 

Naturvårdsverket behöver också utreda och identifiera eventuella behov av ytterligare 

vägledning kring påverkan från utsläpp till luft på miljökvalitetsnormerna för vatten.  

Sammanhang 
Åtgärden är en revidering av Naturvårdsverkets åtgärd 5 i Åtgärdsprogram 2016–2021 och 

åtgärd 5 i det kompletterande åtgärdsprogram 2018–2021. 

Åtgärdens genomförande stöds av åtgärden Naturvårdsverket 2 och 4, Länsstyrelserna 2 och 

4 och Kommunerna 2.  

Genomförandet av denna åtgärd behöver samordnas med Naturvårdsverkets åtgärd 2, som 

rör tillsynsvägledning för miljöfarlig verksamhet, eftersom åtgärderna är delvis 

överlappande. 

Åtgärden bidrar till att miljökvalitetsnormerna för havsmiljön enligt Havs- och 

vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:18) om vad som kännetecknar god miljöstatus 

samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön kan följas. 

Denna åtgärd bidrar till samhällets klimatanpassning genom att minska utsläpp av 

atmosfärisk deposition av försurande ämnen som ökar med högre koldioxidhalter och ökad 

nederbörd. 
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Miljömål och globala hållbarhetsmål 
Åtgärden stödjer särskilt generationsmålet och miljömålen 2. Frisk luft, 3. Bara naturlig 

försurning, 4. Giftfri miljö, 8. Levande sjöar och vattendrag och 10. Hav i balans samt levande 

kust och skärgård.Åtgärden bidrar särskilt till att uppnå globala hållbarhetsmålen 3. Hälsa 

och välbefinnande, 6. Rent vatten och sanitet, 9. Hållbar industri, innovationer och 

infrastruktur, 11. Hållbara städer och samhällen, 12. Hållbar konsumtion och produktion, 15. 

Ekosystem och biologisk mångfald och 16. Fredliga och inkluderande samhällen. 

 

Naturvårdsverket, åtgärd 6:  

Styrmedel för miljövänlig dikesrensning 

Naturvårdsverket ska utreda vilka juridiska, ekonomiska och informativa styrmedel som 

leder till att dikesunderhåll som utförs som rensning görs med minsta möjliga 

miljöpåverkan och bästa möjliga teknik, så att miljökvalitetsnormerna för vatten kan 

följas. Åtgärden ska leda till att det styrmedel eller kombinationer av styrmedel som ger 

bäst effekt identifieras. Även andra eventuella hinder för att dikesrensning sker på ett 

miljövänligt sätt ska identifieras.  

Åtgärden ska genomföras i samverkan med Havs- och vattenmyndigheten, 

Jordbruksverket och Skogsstyrelsen. 

Åtgärden ska vara vidtagen senast i december 2027. 

Fysiska förändringar som orsakas av vattenverksamhet i jordbruks- och skogslandskapen är 

ett betydande miljöproblem i framför allt i vattendrag.  

I Västerhavets vattendistrikt finns 387 vattenförekomster som har bedömts påverkade av 

jordbruk i sådan utsträckning att miljökvalitetsnormerna för vatten med avseende på 

hydrologisk regim eller morfologiskt tillstånd inte kan följas utan åtgärder. 

Det finns över 50 000 markvattningsföretag i Sverige (SOU 2014:35) och cirka 90 000 mil diken 

varav 9 000 i jordbrukslandskapet.  

Markavvattning och skyddsdikning medför att naturligt förekommande vatten i landskapet 

leds bort, vilket innebär en risk för erosion, grumling, igenslamning av bottnar och förändrad 

hydrologi miljöpåverkan i såväl sjöar som vattendrag som i närmiljön.  

Diken behöver rensas regelbundet för att upprätthålla sin funktion, vilket innebär risk för 

exempelvis erosion, förstörda bottenhabitat och näringsläckage. Miljöpåverkan vid 

dikesrensning kan minskas om rensningen utförs på ett miljöanpassat sätt, exempelvis genom 

att låta bli att gräva i hårda bottnar, att klippa vegetation istället för att gräva, att välja en 

lämplig tidpunkt för rensningen, att lämna strukturer i vattendraget och träd och buskar vid 

vattendragets närområde. Genom förebyggande åtgärder kan dessutom behovet av  

resningar minskas.  

Genomförande 
I sin roll som tillsynsvägledande myndighet har Naturvårdsverket tagit fram en vägledning 

för markavvattning och rensning (Naturvårdsverket, 2009b). Naturvårdverket behöver utreda 

vilka åtgärder som behöver vidtas för att öka efterlevnaden av rekommendationerna i 
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vägledningen. En styrmedelsanalys där juridiska, ekonomiska och informativa styrmedel 

beaktas behöver därför utföras. Exempel på juridiska styrmedel är framtagande av lagförslag 

på allmän anmälningsplikt eller framtagande av föreskrifter för dikesrensning, 

villkorsskrivningar eller vägledning om ökat behov av tillsynsinsatser. Exempel på 

ekonomiska/informativa styrmedel är bidrag för åtgärder eller tillämpning av bästa möjliga 

teknik, bidrag till myndighets eller verksamhetsutövarens arbete med ändrad förvaltning och 

organisation för att förbättra vattenmiljön (omprövning och återkallelse), eller att ta fram mer 

allmän eller riktad information om dikesrensning. 

Sammanhang 
Åtgärden är en revidering av Naturvårdsverkets åtgärd 6 i Åtgärdsprogram 2016–2021. 

Åtgärdens genomförande stödjer åtgärderna Jordbruksverket 3 och 5, Havs- och 

Vattenmyndigheten 9 och Länsstyrelserna 2  

Åtgärden bidrar till att miljökvalitetsnormerna för havsmiljön enligt Havs- och 

vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:18, 2012) om vad som kännetecknar god 

miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön kan följas 

Denna åtgärd bidrar till samhällets klimatanpassning genom att minska markavvattning och 

skyddsdikning för att skydda för erosion, grumling, igenslamning av bottnar och förändrad 

hydrologi vid ökad nederbörd och översvämning. 

Miljömål och globala hållbarhetsmål 
Åtgärden stödjer särskilt generationsmålet och miljömålen 8. Levande sjöar och vattendrag, 

13. Ett rikt odlingslandskap och 16. Ett rikt växt- och djurliv. 

Åtgärden bidrar särskilt till att uppnå globala hållbarhetsmålen 6 Rent vatten och sanitet, 14 

Hav och marina resurser, 15 Ekosystem och biologisk mångfald och 16 Fredliga och 

inkluderande samhällen. 

 

Naturvårdsverket, åtgärd 7: 

Styrmedel och tillsynsvägledning, dagvatten 

Naturvårdsverket ska identifiera behov av och föreslå nya eller utveckla befintliga 

administrativa styrmedel för en hållbar dagvattenhantering. 

Naturvårdsverket ska även utarbeta tillsynsvägledning avseende en hållbar 

dagvattenhantering till länsstyrelser och kommuner. Tillsynsvägledning ska genomföras i 

samverkan med Boverket, Havs- och vattenmyndigheten och Sveriges geologiska 

undersökning. 

Åtgärden ska genomföras löpande. 

Motivering 
I Västerhavets vattendistrikt pekas dagvatten ut som betydande påverkanskälla i 135 

ytvattenförekomster där miljökvalitetsnormerna för vatten inte följs eller riskerar att inte följas 

med avseende på övergödning eller miljögifter (prioriterade och särskilda förorenade ämnen). 
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I ytterligare 211 ytvattenförekomster finns en utpekad trolig betydande påverkan från 

dagvatten, där ytterligare kunskap behövs för att bedöma behovet av åtgärder. 

I distriktet finns också 2 grundvattenförekomster där miljökvalitetsnormerna för kemisk 

grundvattenstatus riskerar att inte följas, helt eller delvis på grund av påverkan från 

dagvatten.  

Hanteringen av dagvatten i våra tätorter är en komplex utmaning, som blir alltmer aktuell i 

ett förändrat klimat. Till följd av klimatförändringar förväntas mer extrem nederbörd och i 

kombination med en ökad andel hårdgjorda ytor, innebär detta ökade dagvattenmängder 

(Naturvårdsverket, 2019b). Förutom de flödesrelaterade utmaningarna, så kan dagvatten 

innehålla varierande koncentrationer och mängder av näringsämnen och prioriterade ämnen 

(enligt (vattendirektivet ) och Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2019:25) om 

klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten), vilka kan bidra till en betydande 

påverkan på yt- och grundvattenförekomster, så att miljökvalitetsnormerna för vatten  

inte följs. 

Inom ett avrinningsområde kan det finnas statliga, kommunala och privata aktörer som på 

olika sätt påverkar dagvattnets flöden och innehåll av föroreningar. Lagstiftningen som berör 

dagvatten regleras i olika författningar. Detta gör att det blir svårt att få en tydlig bild av vad 

som gäller vid reglering av dagvattenhantering. Dessutom saknas åtgärder för kommuner att 

verka för ett uppströmsarbete där kraven på dagvatten kan anpassas efter lokala 

förutsättningar och vid behov överföras på verksamhetsutövare och privata fastighetsägare. 

Det behövs ett förtydligande gällande ansvarsfördelningen för hanteringen av dagvatten 

mellan olika aktörer. Även inom de enskilda kommunerna behövs ett ansvarsförtydligande 

då till exempel planering och hantering av dagvatten, drift och underhåll av 

dagvattenanläggningar berör flera olika förvaltningar.  

Formulering av åtgärdspunkten har justerats för att stämma överens med formuleringar i de 

etappmålsförslag (Naturvårdsverket, 2019b), som 2019 lämnats över från Naturvårdsverket 

till regeringen. Regeringens beslut om etappmålsförslag kan komma att påverka 

vattenmyndigheternas Åtgärdsprogram 2021–2027 och innebära att denna åtgärd  

behöver justeras. 

Genomförande 
Naturvårdsverket, som arbetar med åtgärder för en hållbar dagvattenhantering på en 

övergripande nivå, fortsätter att identifiera behov av och föreslå eller utveckla befintliga eller 

nya styrmedel för en hållbar dagvattenhantering.  Åtgärden ska bidra till att insatser på 

dagvattenområdet får avsedd effekt och därigenom bidra till att miljökvalitetsnormerna kan 

följas och miljömål kan nås. Exempel på resultat kan vara en högre grad av lokal hantering av 

dagvatten för att minska flöden och föroreningar nära källan, en ökad infiltration av 

tillräckligt rent dagvatten och ett ökat nyttjande av dagvatten som en resurs. 

Sammanhang 
Åtgärden kvarstår från Åtgärdsprogram 2016–2021.  

Åtgärdens genomförande stödjer åtgärden Boverket 1, Försvarsinspektören 1, Länsstyrelsen 1, 

2, 5 och 7 samt Kommunerna 1, 2, 3 och 5. 

Denna åtgärd bör samordnas med Naturvårdsverkets åtgärd 1 rörande avloppsledningsverk 

och avloppsledningsnät. 
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Åtgärden bidrar till att miljökvalitetsnormerna för havsmiljön enligt Havs- och 

vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:18, 2012) om vad som kännetecknar god 

miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön kan följas. 

Åtgärden bidrar till att Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30)  

kan följas. 

Denna åtgärd bidrar till samhällets klimatanpassning genom att utarbeta hållbar 

dagvattenhantering vid ökad nederbörd och vattentillförsel. 

Miljömål och globala hållbarhetsmål 
Åtgärden stödjer särskilt generationsmålet och miljömålen 4. Giftfri miljö, 7. Ingen 

övergödning, 8. Levande sjöar och vattendrag, 9. Grundvatten av god kvalitet, 10. Hav i 

balans samt levande kust och skärgård och 15. God bebyggd miljö. 

Åtgärden bidrar särskilt till att uppnå globala hållbarhetsmålen 3. Hälsa och välbefinnande, 

6. Rent vatten och sanitet, 11. Hållbara städer och samhällen, 13. Bekämpa klimatförändring, 

14. Hav och marina resurser, 15. Ekosystem och biologisk mångfald och 16. Fredliga och 

inkluderande samhällen. 

 

Naturvårdsverket, åtgärd 8: 

Vägledning förorenat avfall och massor 

Naturvårdsverket ska genom vägledning förtydliga hur avfall och massor förorenade 

med organiska föroreningar får omhändertas på deponi. Särskilt fokus ska inledningsvis 

läggas på hur högfluorerade ämnen (PFAS-ämnen inklusive PFOS), samt tributyltenn 

(TBT) bör omhändertas.  

Naturvårdsverket ska utvärdera behovet av ytterligare utveckling av styrmedel till 

exempel föreskrift eller vägledning, som behövs för att miljökvalitetsnormerna för yt- och 

grundvatten ska kunna följas. 

Åtgärden ska genomföras i samverkan med berörda centrala myndigheter och med 

länsstyrelser och kommuner. Åtgärden ska genomföras så att den bidrar till att 

miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas.  

Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras löpande.  

Motivering 
Många områden i Sverige är förorenade med högfluorerade ämnen (PFAS-ämnen) inklusive 

PFOS (Riksrevisionen, 2016). En stor källa till dessa föroreningar är brandövningsplatser där 

brandskum innehållande PFAS använts vid övningar. Detta gäller både det militära försvaret 

och den civila räddningstjänsten. Andra platser där PFAS-förorening förekommer är platser 

där olycksbränder släckts. Även områden där produkter och avfall som innehåller PFAS-

ämnen förvaras kan vara förorenade. Från dessa förorenade områden kan PFAS-ämnen 

inklusive PFOS läcka till yt-och grundvatten. I de fall miljökvalitetsnormerna för vatten inte 

följs är förorenade områden en vanlig påverkanskälla. För att miljökvalitetsnormerna för 

vatten med avseende på PFAS-ämnen ska kunna följas behöver förorenade områden saneras. 

En vanlig metod vid sanering är schaktning vilket ger upphov till stora mängder massor som 
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behöver omhändertas. Även deponier och avfallshanteringsanläggningar har i sin tur 

identifierats som möjliga indirekta eller direkta PFAS-källor (Naturvårdsverket, 2016). En 

anledning till att deponier är en källa till PFAS-ämnen är att reningen av lakvatten från 

deponier och avfallshanteringsanläggningar oftast inte är utformade för att ta hand om PFAS-

ämnen (Naturvårdsverket, 2019d).  

I Västerhavets vattendistrikt finns 16 ytvattenförekomster med betydande påverkan från 

PFOS i sådan utsträckning att miljökvalitetsnormerna för vatten inte följs eller riskerar att inte 

följas. I ytterligare 160 ytvattenförekomster finns en utpekad trolig betydande påverkan från 

PFOS, där ytterligare kunskap behövs för att bedöma behovet av åtgärder. För grundvatten 

riskerar 50 vattenförekomster att inte följa miljökvalitetsnormerna för grundvatten på grund 

av påverkan från PFAS (summa 11).  

Tributyltenn (TBT) är en mycket giftig substans som tidigare användes i stor omfattning för 

bottenmålning av fartyg och småbåtar. I Västerhavets vattendistrikt finns 19 

ytvattenförekomster med betydande påverkan från TBT i sådan utsträckning att 

miljökvalitetsnormerna för vatten inte följs eller riskerar att inte följas. I ytterligare 114 

ytvattenförekomster finns en utpekad trolig betydande påverkan från TBT, där ytterligare 

kunskap behövs för att bedöma behovet av åtgärder.  

Av dessa bedöms 81 vattenförekomster i Västerhavets vattendistrikt ha en betydande 

påverkan av TBT från förorenade områden och 112 vattenförekomster orsakat av transport 

och infrastruktur där transport och infrastruktur står för påverkan från fritidsbåtar.  

I en kunskapssammanställning beställd av Transportstyrelsen, konstateras att det finns stora 

mängder koppar, zink och TBT i mark inom båtuppläggningsplatser (Relement Miljö Väst AB, 

2019). För att miljökvalitetsnormerna för vatten med avseende på TBT ska kunna följas 

behöver sådana förorenade områden också saneras. En vanlig metod vid sanering är 

schaktning och muddring vilket ger upphov till stora mängder massor som behöver 

omhändertas. 
Naturvårdsverkets föreskrifter om deponering, kriterier och förfaranden för mottagning av 

avfall vid anläggningar för deponering av avfall (NFS 2004:10) innehåller mottagningskriterier 

för avfall som deponeras. Det finns inga gränsvärden för PFAS-ämnen eller TBT i dessa 

mottagningskriterier. Dagens mottagningskriterier (NFS 2004:10) är en direkt implementering 

av ett EU-beslut. Att nationellt eventuellt uppdatera dessa mottagningskriterier kräver 

tekniska data som Sverige i dagsläget saknar. Naturvårdsverket har tagit fram en webbaserad 

vägledning om vad som gäller för PFAS och deponier samt vägledning av 

mottagningskriterier för avfall till deponi för parametrar som saknar lakkriterier.  

Om avfallet innehåller föroreningar som saknar mottagningskriterier måste dessa 

föroreningar undersökas för att det ska gå att bedöma om avfallet uppfyller kravet för aktuell 

deponiklass. Enligt (deponeringsförordning) (2001:512) 16 § ska verksamhetsutövaren innan 

avfall deponeras ha skaffat sig så goda kunskaper som möjligt om avfallets sammansättning, 

lakbarhet och dess övriga egenskaper och effekter allmänt och på lång sikt. 

Avfallsproducenten ska se till att den grundläggande karakteriseringen görs och att 

uppgifterna i dokumentationen är korrekta. Att ha kunskap om utgående PFAS-halter i 

deponins lakvatten, och att vid behov och i tillräcklig omfattning och med bästa möjliga 

teknik, rena detta lakvatten är en förutsättning för att en deponi ska kunna ta emot PFAS-

haltigt avfall. Karakteriseringen av PFAS-ämnen är problematisk på grund av att molekylerna 

är relativt vattenlösliga och rörliga, lakvatten är en komplex matris samt att det troligen 

innehåller en stor bredd av olika PFAS- ämnen (Naturvårdsverket, 2019d). Rening av 

lakvatten redan vid deponin har en stor betydelse för att miljökvalitetsnormerna för vatten 

ska kunna följas, även om lakvatten inte släpps ut direkt i recipienten utan leds till ett 
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avloppsreningsverk eftersom många reningsverk saknar anläggning för att omhänderta PFAS 

i det inkommande vattnet. Det finns i dag inte några generella riktlinjer för varken PFAS eller 

TBT om vilka krav som bör ställas på lakvatten som efter lokal behandling släpps till recipient 

respektive leds till ett avloppsreningsverk. Villkor om detta fastställs för varje enskild deponi 

inom ramen för tillståndsprövningen. 

Avfall Sverige gjorde 2018 (en studie där de sammanställde kunskapsläget om PFAS på 

avfallsanläggningar. Slutsatser från projektet var bland annat att alla vatten från 

avfallsanläggningar som var med i studien innehöll minst någon PFAS i kvantifierbar mängd, 

ofta med höga halter av något ämne. Studien visade också att både gamla och nya deponier 

kan vara problematiska. Dessutom visades att inga av anläggningarna som ingick i studien 

hade utsläppsvillkor för något PFAS-ämne och den rening som ändå fanns (anpassat för 

andra ämnen) hade ingen effekt på halterna av PFAS i lakvatten (Modin, o.a., 2018). 

I en studie (Flyhammar, 2017) på uppdrag av Statens geotekniska institut (SGI) och Avfall 

Sverige ställdes frågor i en enkät till Sveriges länsstyrelser för att kartlägga hur länsstyrelserna 

ser på hanteringen av förorenade jord- och muddringsmassor i egenskap av myndighet med 

ansvar för tillståndsprövning, tillsyn och tillsynsvägledning. Syftet med studien var att 

beskriva hur hanteringen av förorenade massor i Sverige påverkas av nuvarande vägledning 

och regler. Enkätsvaren visar att det generellt finns ett mycket stort behov av att förtydliga 

vad som gäller kring hanteringen av förorenade massor. Slutsatsen i studien vad gäller 

mottagning av massor på avfallsanläggningar är att det behövs bättre och mer tillgänglig 

information om kraven för mottagning.  

Flera länsstyrelser och kommuner har pekat på att regelverket idag är otydligt med avseende 

på vilka krav som kan ställas på deponier som tar emot massor förorenade med PFOS och 

PFAS. Idag saknas tillräcklig kontroll avseende PFAS-innehåll av de massor som skickas till 

deponi. Härmed finns en risk att massor börjar läcka PFAS på nya platser. Det är därför 

särskilt viktigt att Naturvårdsverket utreder hur sådana massor tas om hand på ett korrekt 

sätt och att det tydliggörs vilka krav på provtagning som ska gälla när det inte går att utesluta 

PFAS-förorening. 

Genomförande 
Naturvårdsverket har en grundläggande uppgift att ge vägledning till länsstyrelser och 

kommuner så att utsläpp av prioriterade och särskilda förorenande ämnen följer gällande 

regler och krav och bidrar till att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas. 

Idag är kunskapsläget lågt angående de bästa metoderna för omhändertagandet av PFAS- och 

TBT-förorenat avfall och massor. Trots det pågår arbete med att sanera förorenade områden, 

ofta genom att föroreningar schaktas bort. Frågan om omhändertagande av PFAS-förorenade 

massor är komplex och omfattar även behov av att utveckla metoder för rening av lakvatten 

från deponier och avfallshanteringsanläggningar eftersom dessa inte alltid är utformade för 

att ta hand om PFAS-ämnen. Det är viktigt att Naturvårdsverket kontinuerligt uppdaterar sin 

vägledning angående omhändertagande av PFAS och TBT-förorenade massor. Vägledningen 

ska hållas uppdaterad och spegla kunskapsläget. Naturvårdsverket behöver även utvärdera 

behovet av ytterligare utveckling av styrmedel till exempel föreskrift eller vägledning, som 

behövs för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas. 
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Detta kan göras genom att: 

• förtydliga hur avfall och massor förorenade med PFAS och TBT ska karakteriseras, hur 

de bäst kan omhändertas och hur man bedömer om och hur man eventuellt kan 

återanvända massor.  

• ta fram riktlinjer för PFAS-ämnen och TBT om hur krav på lakvatten kan ställas så att 

miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten kan följas.  identifiera ämnesgrupper 

utöver PFAS-ämnen och TBT där det idag saknas mottagningskriterier eller där det inte 

finns några generella riktlinjer om vilka krav som bör ställas på lakvatten så att 

miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten kan följas. 

Sammanhang 
Åtgärden är en revidering av Naturvårdsverkets åtgärd Ny B i vattenmyndigheternas 

kompletterande Åtgärdsprogram 2018–2021. 

Åtgärdens genomförande stödjer åtgärderna Försvarsinspektören för hälsa och miljö 1, 

Länsstyrelserna 2 och 10 och Kommunerna 2 och.  

Åtgärden bidrar till att miljökvalitetsnormerna för havsmiljön enligt Havs- och 

vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:18, 2012) om vad som kännetecknar god 

miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön kan följas. 

Miljömål och globala hållbarhetsmål 
Åtgärden stödjer särskilt generationsmålet och miljömålen 4. Giftfri miljö, 8. Levande sjöar 

och vattendrag, 9. Grundvatten av god kvalitet och 15. God bebyggd miljö. 

Åtgärden bidrar särskilt till att uppnå globala hållbarhetsmålen 3. Hälsa och välbefinnande, 

6. Rent vatten och sanitet, 11. Hållbara städer och samhällen, 12. Hållbar konsumtion och 

produktion, 15. Ekosystem och biologisk mångfald och 16. Fredliga och inkluderande 

samhällen. 

 

Naturvårdsverket, åtgärd 9: 

Insamling av utsläppsdata PFAS 

Naturvårdsverket ska utreda och föreslå och/eller besluta om ett ändamålsenligt system 

för informationsförsörjning för att samla in, förvara och tillhandahålla sådana uppgifter 

och annan information om utsläpp och spill av PFOS/PFAS till vatten som krävs för att 

kunna bedöma vilka förebyggande och förbättrande åtgärder som behövs för att minska 

påverkan från PFOS/PFAS på vattenmiljön. Informationsförsörjning ska avse information 

om både direkta och indirekta utsläpp till yt- och grundvatten, som kan medföra en 

betydande påverkan på tillståndet i vattenmiljön och är av relevans för åtgärdsarbetet. 

Åtgärden ska genomföras i samverkan med Havs- och vattenmyndigheten och Sveriges 

geologiska undersökning och bör också inkludera samverkan med Försvarsinspektören 

för hälsa och miljö, Kemikalieinspektionen och länsstyrelserna. 

Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras så att ett ändamålsenligt system för 

informationsförsörjning avseende utsläpp och spill av PFOS/PFAS till vattenmiljön kan 

finnas på plats senast 2024. 
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Motivering 
I Västerhavets vattendistrikt finns 16 ytvattenförekomster med betydande påverkan från 

PFOS i sådan utsträckning att miljökvalitetsnormerna för vatten inte följs eller riskerar att inte 

följas. I ytterligare 160 ytvattenförekomster finns en utpekad trolig betydande påverkan från 

PFOS, där ytterligare kunskap behövs för att bedöma behovet av åtgärder. För grundvatten 

riskerar 50 vattenförekomster att inte följa miljökvalitetsnormerna för grundvatten på grund 

av påverkan från PFAS (summa 11).  

Högfluorerade ämnen, så kallade PFAS-ämnen inklusive PFOS, förekommer i en stor mängd 

produkter och med vitt skilda användningsområden (Kemikalieinspektionen, 2015) och dessa 

ämnen förekommer numera vitt spridda i vattenmiljön i Sverige (Naturvårdsverket, 2016). 

Ofta finns flera potentiella påverkanskällor i samma avrinningsområde. För att kunna åtgärda 

de påverkanskällor som bidrar till att miljökvalitetsnormerna inte följs, behövs kännedom om 

utsläpp och spill från olika påverkanskällor och deras spridningsvägar. För att detta ska 

åstadkommas är det avgörande att utsläpp och spill, som kan påverka förutsättningarna att 

följa miljökvalitetsnormerna, mäts och rapporteras på ett samlat och strukturerat sätt. Syftet 

med åtgärden är alltså primärt att se till att data och annan information som krävs för att 

bedöma behovet av åtgärder för att motverka tillförsel av PFOS till vattenmiljön samlas in, 

förvaras och tillhandahålls på ett samlat och systematiskt sätt. Informationen kan också ligga 

till grund för utformningen av kommande vägledningar till berörda myndigheter och 

kommuner om hur sådana åtgärder kan genomföras. 

Genomförande 
Vattenmyndigheterna bedömer att ett ändamålsenligt system för informationsförsörjning bäst 

kan åstadkommas genom att Naturvårdsverket, inom ramen för sin roll som föreskrivande 

och vägledande myndighet, utreder vilka åtgärder som kan och bör användas för att ställa 

krav på (eller på annat sätt åstadkomma) att verksamhetsutövare med utsläpp och spill av 

PFOS till yt- eller grundvatten mäter, rapporterar och följer upp dessa. 

Det är också viktigt att insamlad information förvaras och tillhandahålls på ett sätt som gör 

den tillgänglig för till exempel tillsynsmyndigheter och andra aktörer som kan behöva den för 

att kunna ta ställning till eventuella åtgärder (såsom huvudmän för avloppsreningsverk eller 

efterbehandlingsobjekt). Naturvårdsverket behöver utreda på vilket sätt och i vilken form en 

sådan datalagring lämpligast bör ske, så att den blir både kostnadseffektiv, likvärdig över hela 

landet och tillgodoser behovet av tillgänglighet för olika aktörer. Utredningen bör utgå från 

redan utdelade registeransvar och vid behov föreslå förändringar. 

Om Naturvårdsverket väljer att använda ett tröskelvärde för vilka utsläpp som behöver 

redovisas i systemet ska ett sådant värde beräknas så att det åtminstone sker en redovisning 

av alla utsläpp som riskerar att bidra till att gränsvärdena för PFOS i ytvatten och PFAS 

(summa 11) i ytvatten som är dricksvattentäkt överskrids enligt Havs- och 

vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2013:19) om klassificering och miljökvalitetsnormer 

avseende ytvatten. Ett tröskelvärde ska även ta hänsyn till miljökvalitetsnormen för 

grundvatten avseende PFAS (summa 11). Ett eventuellt tröskelvärde för redovisning av 

utsläpp av PFOS behöver därför beräknas i samverkan med Havs- och vattenmyndigheten 

och Sveriges geologiska undersökning, med hänsyn till när ett sådant utsläpp kan anses 

medföra en betydande påverkan på yt- och grundvattenförekomster. 
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Sammanhang 
Åtgärden är en revidering av åtgärd Ny A i vattenmyndigheternas kompletterande 

Åtgärdsprogram 2018–2021. 

Åtgärdens genomförande stödjer åtgärderna Försvarsinspektören för hälsa och miljö 1, 

Naturvårdsverket 1, 2 och 3, Länsstyrelserna 2 och 10 och Kommunerna 2.   

Åtgärden bidrar till att miljökvalitetsnormerna för havsmiljön enligt Havs- och 

vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:18, 2012) om vad som kännetecknar god 

miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön kan följas. 

Miljömål och globala hållbarhetsmål 
Åtgärden stödjer särskilt generationsmålet och miljömålen 4. Giftfri miljö, 8. Levande sjöar 

och vattendrag, 9. Grundvatten av god kvalitet och 10. Hav i balans samt levande kust  

och skärgård. 

Åtgärden bidrar särskilt till att uppnå globala hållbarhetsmålen 3. Hälsa och välbefinnande, 

6. Rent vatten och sanitet, 12. Hållbar konsumtion och produktion, 15. Ekosystem och 

biologisk mångfald och 16. Fredliga och inkluderande samhällen. 
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2.11 Skogsstyrelsen 

Skogsstyrelsen, åtgärd 1: 

Tillsyn inom skogsbruket 

Skogsstyrelsen ska utveckla och prioritera sin tillsyn av skogsbruksåtgärder i anslutning 

till vattenförekomster så att miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas.  

Åtgärden ska genomföras i samverkan med berörda länsstyrelser och kommuner. 

Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras kontinuerligt. 

Motivering 
I Västerhavets vattendistrikt riskerar 906 ytvattenförekomster att inte följa 

miljökvalitetsnormerna för ytvatten till följd av påverkan från skogsbruk samt tidigare 

flottningsverksamhet och markavvattning.  

De åtgärder inom skogsbruket som riskerar att påverka vattenmiljön negativt är framförallt 

avverkning och drivning/körning i anslutning till sjöar och vattendrag, anläggande av 

skogsbilvägar, skyddsdikning, markavvattning, gödsling, dikesrensningar och 

markberedning. Effekter av dessa aktiviteter är bland annat försurning, ökad transport av 

näringsämnen, och kvicksilver till sjöar och vattendrag, samt fysisk påverkan på 

vattenmiljöer. Tillförsel av näringsämnen och slam bidrar till en påverkan på de fysikalisk-

kemiska kvalitetsfaktorerna för ekologisk status och bidrar till sänkt ekologisk status för vissa 

vattenförekomster. Tillförsel av kvicksilver till sjöar och vattendrag utgör ett generellt 

problem i Sverige och bidrar till att god kemisk ytvattenstatus inte uppnås någonstans i 

vattendistriktet. Skogsbruket behöver ta särskild hänsyn i dricksvattenförekomster, 

exempelvis vid avverkning eller andra skogsbruksåtgärder inom vattenskyddsområden 

(miljöbalk (1998:808) (MB) ) 7 kap. 21 § och (Naturvårdsverket, 2011). 

Eftersom skogsbruksåtgärder påverkar vattnet i landskapet behöver det säkerställas att god 

hänsyn tas och att förebyggande och förbättrande åtgärder genomförs så att 

miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas. Skogsstyrelsen bedriver idag tillsyn av 

skogsbruksverksamheter främst utifrån (skogsvårdslag (1979:429)), MB kapitel 2, 7, 11 och 12, 

(kulturmiljölag (1988:950)) och (artskyddsförordning (2007:845) ). En förstärkt tillsyn i samband 

med avverkningsanmälningar och anmälningar enligt MB 12 kap. 6 § avseende till exempel 

anläggande av skogsbilvägar är nödvändig för att öka kontrollen av att tillräckliga 

försiktighetsmått och skyddsåtgärder vidtas vid skogsbruksåtgärder i anslutning till 

vattenförekomster. Skogsvårdslagen 30 § förtydligar specifikt att föreskrifter om miljöhänsyn 

med avseende på mark och vatten får ges av Skogsstyrelsen. Skogsstyrelsens föreskrifter och 

allmänna råd till Skogsvårdslagstiftningen (SKSFS 2011:7) förtydligar ytterligare att sådan 

hänsyn bör tas att fastställda miljökvalitetsnormer för vatten kan följas. 

Skogsstyrelsens egen uppföljning av miljöhänsyn pekar på att tillräcklig hänsyn ej alltid tas.  

Enligt Skogsstyrelsen (Skogsstyrelsen, 2014) skattades cirka 70 procent vattenanknutna 

hänsynskrävande biotoper vara utan negativ påverkan vid föryngringsavverkning och 

funktionella kantzoner lämnas i cirka 70 procent av fallen. 
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Genomförande 
Åtgärden syftar till att prioritera Skogsstyrelsens tillsynsinsatser så att det långsiktigt leder till 

att förebyggande och miljöförbättrande åtgärder ökar i anslutning till vattenförekomster där 

det finns risk för att miljökvalitetsnormerna för vatten inte följs.   

Vattenmyndigheten bedömer att Skogsstyrelsen bör se över möjligheten att utveckla en 

systematisk och prioriterad egeninitierad tillsyn av skogsbruksåtgärder, i syfte att identifiera 

områden och verksamheter där det kan finnas anledning att ställa krav på exempelvis 

återställnings- eller förbättringsåtgärder för att förbättra möjligheterna till att 

miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas. Skogsstyrelsens behovsutredning för tillsynsplan 

skall särskilt beakta de vattenförekomster som har risk att inte följa miljökvalitetsnormerna 

för vatten till följd av påverkan från skogsbruksåtgärder. 

Sammanhang 
Åtgärden är en revidering av Skogsstyrelsens åtgärd 1 i Åtgärdsprogram 2016–2021. 

Åtgärdens genomförande stöds av åtgärderna Havs-och vattenmyndigheten 2, 

Jordbruksverket 3, Naturvårdsverket 2, 5 och 6, Trafikverket 1 och Länsstyrelserna 5. 

Åtgärden bidrar till att Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30)  

kan följas. 

Denna åtgärd bidrar övergripande till samhällets klimatanpassning genom att skydda och ge 

hållbar vattenanvändning av vattenresurserna vid förändrad nederbörd, översvämning eller 

torka. Åtgärd bidrar till samhällets klimatanpassning genom att minska utsläpp av 

näringsämnen, kvicksilver och partiklar till vattendrag vid ökad nederbörd och temperatur, 

samt upprätthålla skogsmarkens buffertförmåga mot försurning. 

Miljömål och globala hållbarhetsmål 
Åtgärden stödjer särskilt generationsmålet och miljömålen 4. Giftfri miljö, 7. Ingen 

övergödning, 8. Levande sjöar och vattendrag, 9. Grundvatten av god kvalitet, 12. Levande 

skogar och 16. Ett rikt växt- och djurliv. 

Åtgärden bidrar särskilt till att uppnå globala hållbarhetsmålen 3. Hälsa och välbefinnande, 

6. Rent vatten och sanitet för alla, 12. Hållbar konsumtion och produktion, 14. Hav och marina 

resurser och 15. Ekosystem och biologisk mångfald. 
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Skogsstyrelsen, åtgärd 2: 

Information och kunskapsförmedling 

Skogsstyrelsen ska utveckla och prioritera sitt arbete med information, 

kunskapsförmedling och återkoppling till skogsbruket och vid behov utveckla nya eller 

förändrade åtgärder på området. Åtgärden behöver särskilt fokusera på att minska 

tillförseln av näringsämnen, kvicksilver och partiklar till sjöar och vattendrag, 

upprätthålla skogsmarkens buffertförmåga mot försurning och minska den fysiska 

påverkan på vattenmiljön. 

Åtgärden ska genomföras så att den bidrar till att de åtgärder vidtas som behövs för att 

miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas. 

Åtgärden ska genomföras i samråd med länsstyrelserna, Havs- och vattenmyndigheten, 

Naturvårdsverket och Sveriges geologiska undersökning. 

Åtgärden ska vara vidtagen senast tre år efter åtgärdsprogrammets fastställande. 

Motivering 
I Västerhavets vattendistrikt riskerar 906 ytvattenförekomster att inte följa 

miljökvalitetsnormerna för ytvatten till följd av påverkan från skogsbruk samt tidigare 

flottningsverksamhet och markavvattning.  

De åtgärder inom skogsbruket som riskerar att påverka vattenmiljön negativt är framförallt 

avverkning och drivning/körning i anslutning till sjöar och vattendrag, anläggande av 

skogsbilvägar, skyddsdikning, markavvattning, gödsling, dikesrensningar och 

markberedning. Effekter av dessa aktiviteter är bland annat försurning, ökad transport av 

näringsämnen, och kvicksilver till sjöar och vattendrag, samt fysisk påverkan på 

vattenmiljöer. Tillförsel av näringsämnen och slam bidrar till en påverkan på de fysikalisk-

kemiska kvalitetsfaktorerna för ekologisk status och bidrar till sänkt ekologisk status för vissa 

vattenförekomster. Tillförsel av kvicksilver till sjöar och vattendrag utgör ett generellt 

problem i Sverige och bidrar till att god kemisk ytvattenstatus inte uppnås någonstans i 

vattendistriktet.  

Information, kunskapsförmedling och återkoppling till verksamhetsutövarna behöver därför i 

första hand adressera ovanstående problem. Skogsstyrelsen behöver i åtgärdens alla delar 

verka för att resultat och erfarenheter från utbildningar och relevanta projekt tillgängliggörs 

och används inom ramen för ett samlat forum för skogsbruket och att behovet av utökade 

studier lyfts. Åtgärden verkar förebyggande för påverkan på ekologisk och kemisk status i 

vattenförekomster och förbättrade förutsättningar för att miljökvalitetsnormerna för vatten 

kan följas. Negativa effekter av skogsbruksåtgärder behöver förhindras eller begränsas så att 

miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas. 

Genomförande 
Åtgärden syftar till ökad förebyggande kunskap om och hänsynstagande till vattenmiljöer i 

skogslandskapet och att miljökvalitetsnormerna för vatten följs, genom utvecklingsinsatser på 

följande delområden: 

1 En vidareutveckling och utökad kunskapsförmedling om hur det vid 

skogsbruksplanering och genomförande av skogsbruksåtgärder bör tas ökad hänsyn till 
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vatten. Skogsstyrelsen behöver genomföra åtgärden i dialog med skogsbruket för att 

bidra till att stärka de olika planeringsmetoder som används av olika aktörer. 

2 En fortsatt utveckling av e-tjänster för att tillhandahålla ett bra och kvalitetssäkrat 

underlag för planering, utförande och uppföljning av skogsbruksåtgärder. Relevanta 

kartunderlag och annan information behöver finnas tillgängliga för verksamhetsutövare 

inför planeringen och genomförandet av enskilda skogsbruksåtgärder. 

3 Genom kunskapsförmedling och återkoppling till verksamhetsutövare behövs det en 

kontinuerlig dialog om vilka åtgärder som behövs för att verksamhetsutövarna ska leva 

upp till sitt sektorsansvar när det gäller hänsyn till vattenmiljöerna. 

4 Metoder för miljöhänsynsuppföljning av dikesåtgärder behöver utvecklas. Skogsstyrelsen 

behöver bevaka ny kunskap och utveckling kring uppföljning av dikesåtgärder. Riktlinjer 

behöver utvecklas för när den sammanslagna effekten av bland annat dikesrensningar på 

ett vattendrag kan antas innebära att miljökvalitetsnormerna för vatten inte kan följas. 

Risker för skador till följd av dikningsåtgärder i områden med sulfidjordar kan undvikas 

eller minskas genom ökad vägledning och kunskap om sådana områden och dess 

förutsättningar, se även punkt g (nedan). 

5 En vidareutveckling av underlag, information, kunskapsförmedling och återkoppling om 

åtgärder för att minska försurningspåverkan från skogsbruket. Det kan också finnas 

behov av att utveckla ytterligare åtgärder eller arbetssätt för att åstadkomma sådana 

åtgärder. För att minska skogsbrukets försurningspåverkan behöver kunskapsunderlaget 

utvecklas angående försurningskänsliga marker i anslutning till sjöar och vattendrag. 

Forskningsresultat behöver stödja arbetet med att minska skogsbrukets 

försurningspåverkan på sjöar och vattendrag. Skogsstyrelsen behöver verka för en fortsatt 

utveckling av informations- och rådgivningsverksamhet riktad mot alla parter som är 

inblandade i arbetet med att motverka försurning på grund av skogsbruksåtgärder. Det 

gäller både markägare, privata företag, askproducenter och myndigheter. 

6 En utveckling av information, kunskapsförmedling och återkoppling om åtgärder för att 

minska läckage av kvicksilver i samband med skogsbruksåtgärder och en utvärdering, 

som vid behov kan utvecklas med nya åtgärder för att åstadkomma en sådan utveckling. 

Särskilt fokus behövs på körskador och eventuellt dikningsåtgärder i skogsmark. 

Utvärderingen av miljöhänsynsuppföljningen kommer visa på behovet av utveckling av 

eventuella ytterligare åtgärder. Skogsstyrelsens dialogarbete om god miljöhänsyn kan 

utvärderas och utvecklas med avseende på läckage av kvicksilver i samband med 

skogsbruk. Särskilt betydelsefull är utvärdering av efterlevnaden av målbilder för 

funktionella kantzoner och överfart över vattendrag vid terrängkörning, men även nya 

målbilder för god hänsyn vid dikningsåtgärder och terrängkörning ska utvecklas. 

7 Skogsstyrelsen behöver därutöver utveckla underlag, information och 

kunskapsförmedling om särskilda behov av förebyggande åtgärder och försiktighetsmått 

vid skogsbruksåtgärder i områden med sulfidjordar för att motverka att de oxiderar och 

utvecklas till sura sulfatjordar. Skogsstyrelsen behöver utveckla kunskapen och arbetet 

kring områden med sulfidjordar som redan har dränering eller torrläggning och 

sulfidjordar där markavvattning planeras. Genomförandet av åtgärden behöver 

samordnas med de insatser kring utveckling av rådgivning och tillhandahållande av 

underlag och expertkunskap som Sveriges geologiska undersökning, Havs- och 

vattenmyndigheten, Naturvårdsverket och Jordbruksverket utför. 
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Sammanhang 
Åtgärden är en revidering av åtgärd 2 i Åtgärdsprogram 2016–2021. 

Åtgärdens genomförande stöds av åtgärderna Havs-och vattenmyndigheten 2, Jord 

bruksverket 3, Naturvårdsverket 2, 5 och 6, Skogsstyrelsen 3, Trafikverket 1 och 

Länsstyrelserna 11  

Åtgärden bidrar till att miljökvalitetsnormerna för havsmiljön enligt Havs- och 

vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:18, 2012) om vad som kännetecknar god 

miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön kan följas. 

Denna åtgärd bidrar övergripande till samhällets klimatanpassning genom att skydda och ge 

hållbar vattenanvändning av vattenresurserna vid förändrad nederbörd, översvämning eller 

torka. Åtgärd bidrar till samhällets klimatanpassning genom att minska utsläpp av 

näringsämnen, kvicksilver och partiklar till vattendrag vid ökad nederbörd och temperatur, 

samt upprätthålla skogsmarkens buffertförmåga mot försurning. 

Miljömål och globala hållbarhetsmål 
Åtgärden stödjer särskilt generationsmålet och miljömålen 4. Giftfri miljö, 7. Ingen 

övergödning, 8. Levande sjöar och vattendrag, 9. Grundvatten av god kvalitet och 12. 

Levande skogar och 16. Ett rikt växt- och djurliv. 

Åtgärden bidrar särskilt till att uppnå globala hållbarhetsmålen 3. Hälsa och välbefinnande, 

6. Rent vatten och sanitet för alla, 12. Hållbar konsumtion och produktion, 14. Hav och marina 

resurser, 15. Ekosystem och biologisk mångfald, 16. Fredliga och inkluderande samhällen och 

17. Genomförande och globalt partnerskap. 

 

Skogsstyrelsen, åtgärd 3: 

Åtgärder för ekologiskfunktionella kantzoner 

Skogsstyrelsen ska förbättra tillämpningen av befintliga åtgärder och/eller föreslå nya 

åtgärder för ekologiskt funktionella kantzoner mot sjöar och vattendrag för att följa 

miljökvalitetsnormerna för vatten. 

Åtgärden ska genomföras i samråd med Havs- och vattenmyndigheten och 

Jordbruksverket. 

Åtgärden ska vara vidtagen senast tre år efter åtgärdsprogrammets fastställande. 

Motivering 
För 867 vattenförekomster i Västerhavets vattendistrikt föreslås ekologiskt funktionella 

kantzoner på skogsmark som åtgärd för att följa miljökvalitetsnormerna för vatten med 

avseende på hydromorfologiska förhållanden. Ekologiskt funktionella kantzoner på 

skogsmark har även föreslagits för att minska försurnings- och övergödningspåverkan från 

skogsbruk på 838 vattenförekomster i Västerhavets vattendistrikt.  

Skyddszoner mot vatten ska lämnas vid skötsel av skog och enligt Skogsvårdslagstiftningen 

(innefattande (skogsvårdslag (1979:429)), (skogsvårdsförordning (1993:1096)) och (SKSFS 

2011:7) Skogsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd till Skogsvårdslagen). Ekologiskt 



 

88 

funktionella kantzoner mot sjöar och vattendrag behövs för att uppnå goda 

hydromorfologiska förhållanden och biologisk mångfald både i vatten och på land.  

Skogsstyrelsens egen uppföljning av miljöhänsyn vid skogsbruksåtgärder pekar på att 

tillräcklig hänsyn ej alltid tas. Enligt Skogsstyrelsen (Skogsstyrelsen, 2014) skattades cirka 70 

procent vattenanknutna hänsynskrävande biotoper vara utan negativ påverkan vid 

föryngringsavverkning och funktionella kantzoner lämnas i cirka 70 procent av fallen. I en 

studie utförd på avverkningar 2010–2016 av skogsbrukets hänsyn med avseende på ekologiskt 

funktionella kantzoner fanns att majoriteten undersökta avverkningar hade kantzoner mot 

vatten understigande 5 meters bredd (Kuglerová, o.a., 2020).  

Ekologiskt funktionella kantzoner behövs för att minska slamtransport och erosion av 

partiklar, metaller och näringsämnen och för att motverka försurning av sjöar och vattendrag. 

Ekologiskt funktionella kantzoner är därmed en viktig åtgärd för att miljökvalitetsnormerna 

för vatten ska kunna följas. 

Genomförande 
Uppföljning av skogsbrukets efterlevnad av målbilder för funktionella kantzoner mot sjöar 

och vattendrag behöver ske genom stickprovsinventering inom ramen för Skogsstyrelsens 

miljöhänsynsuppföljning. Att överföra målbilderna till uppföljning har gjorts stegvis och de 

första resultaten från uppföljningen kommer att presenteras tidigast 2021. En analys och 

utvärdering av resultatet bör göras. Skogsstyrelsens information, kunskapsförmedling och 

återkoppling om målbilderna behöver även utvärderas.  

Om efterlevnaden av målbilder för ekologiskt funktionella kantzoner och hänsyn enligt 

Skogsvårdslagstiftningen inte anses vara tillräcklig för att följa miljökvalitetsnormerna för 

vatten behöver Skogsstyrelsen utveckla och föreslå nya åtgärder. Åtgärden behöver 

genomföras i samråd med Havs- och vattenmyndigheten och Jordbruksverket.  

Sammanhang 
Åtgärden är en revidering av Skogsstyrelsen åtgärd 4 i Åtgärdsprogram 2016–2021. 

Åtgärdens genomförande stödjer åtgärden Skogsstyrelsen 1 och 2. 

Åtgärden bidrar till att miljökvalitetsnormerna för havsmiljön enligt Havs- och 

vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:18, 2012) om vad som kännetecknar god 

miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön kan 

följas.Denna åtgärd bidrar till samhällets klimatanpassning genom att inrätta ekologiskt 

funktionella kantzoner mot sjöar och vattendrag för att minska slamtransport och erosion av 

partiklar, metaller och näringsämnen samt motverkande av försurning. Funktionella 

kantzoner bidrar också med skuggning av vattendraget, vilket motverkar ökade 

vattentemperaturer till följd av ett varmare klimat, som kan vara skadliga för vattenlevande 

organismer. 

Miljömål och globala hållbarhetsmål 
Åtgärden stödjer särskilt generationsmålet och miljömålen 4. Giftfri miljö, 7. Ingen 

övergödning, 8. Levande sjöar och vattendrag, 9. Grundvatten av god kvalitet och 12. 

Levande skogar och 16. Ett rikt växt- och djurliv.Åtgärden bidrar särskilt till att uppnå globala 

hållbarhetsmålen 3. Hälsa och välbefinnande, 6. Rent vatten och sanitet för alla, 12. Hållbar 

konsumtion och produktion, 14. Hav och marina resurser, 15. Ekosystem och biologisk 

mångfald, 16. Fredliga och inkluderande samhällen och 17. Genomförande och globalt 

partnerskap.  
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2.12 Statens geotekniska institut 

Statens geotekniska institut, åtgärd 1: 

Utvärdera metoder för sanering av förorenad mark 

Statens geotekniska institut ska ta fram kunskapsunderlag och kontinuerligt utvärdera 

metoder för sanering av mark förorenad av tributyltenn (TBT) och vägleda kring detta. 

Åtgärden ska genomföras i samverkan med Naturvårdsverket 

Åtgärden ska påbörjas omgående och genomförs kontinuerligt.  

Motivering 
Baserat på vattenmyndighetens analys av miljöpåverkan bedöms 81 vattenförekomster i 

Västerhavets vattendistrikt ha en betydande påverkan av TBT från förorenade områden och 

112 vattenförekomster orsakat av transport och infrastruktur där transport och infrastruktur 

står för påverkan från fritidsbåtar. För 145 vattenförekomster i vattendistriktet finns 

övervakningsdata som bekräftar att god status inte uppnås idag på grund av TBT. 

Tributyltenn (TBT) är en mycket giftig substans som tidigare användes i stor omfattning för 

bottenmålning av fartyg och småbåtar. TBT-baserade båtbottenfärger är, förbjudna sedan 1989 

för småbåtar. Sedan 2008 gäller totalförbud mot bottenfärger som innehåller TBT på alla 

fartyg, enligt (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 782/2003 av den 14 april 2003 

om förbud mot tennorganiska föreningar på fartyg). Trots detta påvisas TBT och dess 

nedbrytningsprodukter i sediment och vattenlevande organismer. 

I en kunskapssammanställning beställd av Transportstyrelsen, konstateras att det finns stora 

mängder koppar, zink och TBT i mark inom båtuppläggningsplatser (Relement Miljö Väst AB, 

2019). En undersökning av Statens geotekniska institut (SGI) (2018) visade att TBT-halter i 

marken vid undersökta båtuppställningsplatser generellt låg långt över riktvärdet för mindre 

känslig markanvändning. Vidare konstateras att höga halter av koppar, zink och TBT i 

marken förväntas finnas på alla platser där hantering som skrapning, slipning, blästring, 

målning med och av båtbottenfärger utförts i betydande omfattning. I samma rapport 

konstateras att sedimenten kring hamnar är fortsatt kraftigt förorenade och att det sker 

nytillförsel av TBT. Kraftigt förorenade sediment ger lokala negativa miljöeffekter och är även 

potentiella spridningsrisker (Relement Miljö Väst AB, 2019). 

Sedimentundersökningar i fritidsbåtshamnar och markundersökningar på 

båtupptagningsplatser i Västra Götaland indikerar att läckaget av TBT från pågående 

hantering vid hamnarna (upptag, spolning, underhåll) och från källor där föroreningar kan ha 

ansamlats under lång tid (mark och sediment) är betydande påverkanskällor för TBT till 

vattenmiljön. Vid vanligt underhållsarbete som slipning och skrapning frigörs stora mängder 

TBT. Om rester från slipning och skrapning inte tas om hand på rätt sätt kan detta bidra till 

ytterligare markförorening (Bengtsson & Wernersson, 2012).  

En kunskapslucka som identifierats är att alternativa metoder för sanering som 

kostnadseffektivt kan förhindra spridning av TBT och andra miljöfarliga föroreningar bör 

utredas (Relement Miljö Väst AB, 2019). En avgörande faktor för att kunna utveckla 

kostnadseffektiva alternativa saneringsmetoder är att ta fram metoder för att begränsa de 

mest betydelsefulla spridningsvägarna för TBT. Det finns flera olika spridningsvägar som 
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leder till att TBT sprids från förorenad mark på båtuppställningsplatser. Det finns idag stora 

osäkerheter i kunskapsunderlaget av utslagsgivande spridningsvägar för påverkan och 

belastning av TBT till ytvatten och sediment. En studie i Brunnsviken i Stockholm har haft till 

syfte att undersöka betydelsen av olika spridningsvägar för aktiva substanser i 

båtbottenfärger, i synnerhet tennorganiska föreningar med fokus på TBT, till och inom en 

ytvattenrecipient. Undersökningen visar att det finns stora osäkerheter i hur betydelsefull 

grundvattentillförseln respektive ytavrinning och erosion från marken är (Fröberg & 

Pettersson, 2020).  

För att miljökvalitetsnormerna för vatten med avseende på TBT ska kunna följas behöver 

förorenad mark och förorenade sediment saneras. När det gäller TBT-förorenade sediment 

finns idag ett antal lämpliga metoder beskrivna i åtgärdsportalen (Svenska Geotekniska 

Föreningen, 2020). För TBT-förorenad mark saknas däremot lämpliga åtgärder i 

åtgärdsportalen. SGI har publicerat två rapporter (SGI, 2018; SGI, 2018) som kan användas 

som stöd vid inventering, riskbedömning, åtgärder och ansvarsutredning vid 

båtuppställningsplatser och fritidsbåtshamnar. 

Genomförande 
Enligt (förordning (2009:945) med instruktion för Statens geotekniska institut ) 1 och 2 §§ är 

Statens geotekniska institut (SGI) förvaltningsmyndighet för geotekniska och 

miljögeotekniska frågor och ska inom ramen för sin verksamhet medverka till att de nationella 

miljökvalitetsmålen nås). SGI ansvarar även för forskning, utveckling av teknik och 

kunskapsuppbyggnad som rör sanering och återställning av förorenade områden (7 § 

(förordning (2009:945) med instruktion för Statens geotekniska institut). En viktig uppgift är att 

utveckla fler metoder för efterbehandling.  

SGI behöver kontinuerligt utvärdera metoder för sanering av TBT-förorenad mark och 

vägleda kring detta. För att det ska vara möjligt att utveckla saneringsmetoder som bidrar till 

att miljökvalitetsnormerna kan följas, behöver SGI även ta fram underlag för att kunna 

identifiera utslagsgivande spridningsvägar för påverkan och belastning av TBT till ytvatten 

och sediment. Detta kan göras genom bland annat att kontinuerligt uppdatera befintligt 

vägledningsmaterial, eller på annat sätt som SGI finner lämpligt. Det är önskvärt att få fram 

platsspecifika metoder eftersom avfallshantering som deponering av TBT-förorenade massor 

är problematiskt. 

Sammanhang 
Åtgärden är en ny åtgärd i Åtgärdsprogram 2021–2027. 

Åtgärdens genomförande stödjer åtgärden Naturvårdsverket 3, Försvarsinspektören för hälsa 

och miljö 1, Länsstyrelserna 2 och 10 och Kommunerna 2. 

Åtgärden bidrar till att miljökvalitetsnormerna för havsmiljön enligt Havs- och 

vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:18, 2012) om vad som kännetecknar god 

miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön kan följas. 

Sanering av förorenade områden i potentiella översvämningsområden bidrar till samhällets 

klimatanpassning genom att minska risken för spridning av miljögifter. 
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Miljömål och globala hållbarhetsmål 
Åtgärden stödjer särskilt generationsmålet och miljömålen 4. Giftfri miljö, 8. Levande sjöar 

och vattendrag, 9. Grundvatten av god kvalitet och 10. Hav i balans samt levande kust  

och skärgård. 

Åtgärden bidrar särskilt till att uppnå globala hållbarhetsmålen 3. Hälsa och välbefinnande, 

6. Rent vatten och sanitet för alla, 12. Hållbar konsumtion och produktion, 14. Hav och marina 

resurser, 15. Ekosystem och biologisk mångfald och 16. Fredliga och inkluderande samhällen. 
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2.13 Sveriges geologiska undersökning 

Sveriges geologiska undersökning, åtgärd 1: 

Rådgivning om sur sulfatjord 

Sveriges geologiska undersökning ska utveckla rådgivning och handledning till berörda 

myndigheter för att minimera miljöbelastning från sur sulfatjord så att 

miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas. 

Åtgärden ska genomföras i samverkan med Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen, 

Jordbruksverket och Länsstyrelserna. 

Åtgärden ska vara vidtagen senast tre år efter åtgärdsprogrammets fastställande. 

Motivering 
Vid dränering och syresättning av sulfidjordar så övergår jorden till så kallade sura 

sulfatjordar som orsakar surstötar till ytvatten. I områden med sur sulfatjord, som redan har 

dränering eller torrläggning, där markavvattning planeras, finns en risk för sänkt 

vattenkvalitet. Den försurnings- och metallbelastning som då skapas försämrar tydligt det 

ekologiska och kemiska tillståndet i ytvatten. Den mest påtagliga effekten är fiskdöd på grund 

av de metallutfällningar som uppstår vid lågt pH-värde. Oavsiktlig dränering eller 

syresättning av potentiellt sur sulfatjorda (sulfidjordar) kan undvikas med rätt kunskap 

(Becher, Sohlenius, & Öhrling, 2019).  

Sveriges geologiska undersökning (SGU) har inom ramen för tidigare åtgärdsarbete tagit fram 

kunskapsunderlag och kartmaterial som visar var i landskapet sur och potentiellt sur 

sulfatjord kan förekomma. Kartorna omfattar Norrlandskusten och ger förutsättningar till att 

lokalisera områden där det bör undvikas en markanvändning som leder till att potentiellt sur 

sulfatjord oxiderar och därmed påverkar vattenmiljön negativt. SGU:s tidigare arbeten har 

varit inriktade på norra Sverige men det finns flera studier som visar att dessa jordar även 

förekommer längre söderut. Exempelvis har sura sulfatjordar upptäckts i omfattande grad vid 

Mälaren, Kristianstad och i Halland (Bayard & Mood, 2014; Åsbjörnsson, Stenberg, & 

Sohlenius, 2018). I dessa områden finns denna typ av jordlager i sådan omfattning att det 

påverkar förutsättningarna att följa miljökvalitetsnormerna för vatten och bedöms ha 

betydande påverkan på möjligheterna att nå god status. I vattenmyndigheternas 

åtgärdsprogram för 2016–2021 fanns åtgärden om sulfidjordar eller sulfidhaltiga sediment 

enbart med i Bottenvikens och Bottenhavets åtgärdsprogram. Dessa undersökningar visar att 

det finns problem med sura sulfatjordar även i områden inom övriga vattendistrikt i Sverige 

därför bör åtgärden utvidgas till en nationell åtgärd. 

Genomförande 
SGU har tillgång till kartunderlag, teoretiskt kunnande och praktisk erfarenhet angående sur 

sulfatjord. Myndighetens uppdrag omfattar att tillhandahålla denna information så att den 

blir användbar i fysisk planering enligt (plan- och bygglag (2010:900) (PBL) ). Många 

myndigheter som ansvarar för tillsynsvägledning inom sina respektive områden behöver ta 

del av denna expertis. Jord- och skogsbruk är några exempel på områden som behöver ta 

miljöhänsyn till förekomsten av sur sulfatjord. Genom att basera planeringen av 

markanvändning på tillgänglig kunskap kan riskerna minskas. 
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Åtgärden behöver resultera i tillgängliggörande av information och underlag, men också 

rådgivning kring hänsynstagande miljötekniker för fysiska åtgärder som exempelvis 

restaurering i områden med sur sulfatjord. Åtgärden är viktig för att förebygga och förhindra 

försämring av ekologisk och kemisk status och för att förbättra förutsättningarna att 

miljökvalitetsnormerna för vatten följs. 

Sveriges geologiska undersökning har finansierat flera projekt som undersökt förekomsten av 

sur sulfatjord påverkan på miljön. 

Sammanhang 
Åtgärden kvarstår från Åtgärdsprogram 2016–2021. 

Åtgärdens genomförande stödjer åtgärderna Jordbruksverket 3, Naturvårdsverket 6, 

Skogsstyrelsen 1 och 2, Trafikverket 1, Boverket 1 och Länsstyrelserna 1, 2 och 3. 

Denna åtgärd bidrar till samhällets klimatanpassning genom att minska försurnings- och 

metallbelastning från sur sulfatjord vid torka. 

Miljömål och globala hållbarhetsmål 
Åtgärden stödjer särskilt generationsmålet och miljömålen 3. Bara naturlig försurning, 4. 

Giftfri miljö, 8. Levande sjöar och vattendrag, 9. Grundvatten av god kvalitet och 10. Hav i 

balans samt levande kust och skärgård. 

Åtgärden bidrar särskilt till att uppnå globala hållbarhetsmålen 3. Hälsa och välbefinnande, 

6. Rent vatten och sanitet för alla, 14. Hav och marina resurser, 15. Ekosystem och biologisk 

mångfald och 16. Fredliga och inkluderande samhällen.  
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2.14 Trafikverket 

Trafikverket, åtgärd 1: 

Kunskapsunderlag om vägars och järnvägars påverkan 

Trafikverket ska fortsätta utveckla och tillhandahålla kunskapsunderlag och information 

om möjligheten att minska vägars och järnvägars påverkan på vattenmiljön, så att 

miljökvalitetsnormen för vatten kan följas. Detta ska ske inom Trafikverkets egen 

organisation, till övriga väg- och banhållare och till entreprenörer som genomför kontroll, 

underhåll, ombyggnad och nyanläggning av vägar. Åtgärden ska: 

      a) minst omfatta väg- och järnväg över eller i anslutning till vatten, som medför 

hydromorfologisk påverkan på vattenmiljön, till exempel i form av 

vandringshinder för fisk och andra vattenlevande organismer eller påverkan på 

vattenmiljöernas form och flöde och ekologiska funktioner  

      b) förebygga för att minska olycksrisker och mildra effekterna för vattenmiljön vid 

sådana olyckor, och 

      c) minska påverkan på vattenmiljön från väg- och järnvägsavvattning, saltning och 

användning av bekämpningsmedel. 

Åtgärden ska genomföras i samverkan med berörda länsstyrelser och centrala 

myndigheter inom avrinningsområdet. 

Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras kontinuerligt. 

Motivering 
I Västerhavets vattendistrikt behöver 104 vägtrummor åtgärdas för att miljökvalitetsnormerna 

för vatten ska kunna följas. Vägtrummorna kan återfinnas i det allmänna eller det enskilda 

vägnätet. Ytterligare vattenförekomster är påverkade på grund av förändringar i morfologi. I 

12 ytvattenförekomster riskerar miljökvalitetsnormerna att inte följas på grund av att det finns 

en dagvattenpåverkan avseende ett eller flera särskilda förorenande eller prioriterade ämnen. 

I ytterligare 178 ytvattenförekomster finns en utpekad betydande påverkan från dagvatten, 

där ytterligare kunskap behövs för att bedöma behovet av åtgärder. För grundvatten riskerar 

3 ytvattenförekomster att inte följa miljökvalitetsnormerna för ytvatten på grund av 

kloridpåverkan. Påverkan kan bero på vägsaltning men även ha helt andra orsaker. För 

grundvatten finns också olycksrisk utpekat i 48 vattenförekomster. 

Väg- och järnväg över och i anslutning till vatten kan förutom genom att utgöra 

vandringshinder påverka de hydromorfologiska förhållandena i vattenmiljön på andra sätt, 

till exempel genom förändrade strömningsförhållanden och via morfologiska förändringar, 

och på så vis påverka förutsättningarna att följa miljökvalitetsnormerna för vatten. Väg- och 

järnvägsbankar i kustmiljöer kan påverka kustvattnens hydrologi och flödesdynamik och på 

så sätt bidra till att miljökvalitetsnormerna för vatten inte kan nås. Det kan till exempel handla 

om grunda havsvikar som utgör viktiga uppväxtområden för vattenlevande organismer. 

Vägar och järnvägar i anslutning till yt- och grundvattenförekomster medför också risker för 

kvaliteten på vattenmiljön till följd av risken för olyckor och tillhörande läckage av drivmedel 

och andra kemikalier till vatten. Sådana läckage riskerar att påverka kemisk yt- och 

grundvattenstatus, men kan även medföra en negativ påverkan på den ekologiska statusen i 
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ytvattenförekomster genom utsläpp av särskilda förorenande ämnen. Det gäller särskilt i 

anslutning till dricksvattenförekomster och ytvattenförekomster med höga naturvärden, 

såsom Natura 2000-områden eller vattenförekomster med hög ekologisk status. I sådana 

vattenförekomster är det angeläget att så långt som möjligt förebygga riskerna för sådana 

olyckor och säkerställa att eventuella olyckor inte medför försämringar av vattenkvaliteten. 

Det handlar till exempel om att hantera släckvatten vid eventuell brandbekämpning på ett 

sådant sätt att inte den kemiska statusen för yt-och grundvatten påverkas.  

Väg- och järnvägsnätet medför vidare en påverkan på vattenmiljön genom avrinning av 

dagvatten och vid trafiksäkerhetshöjande åtgärder som spridning av salt och användning av 

bekämpningsmedel i samband med ogräsbekämpning. Sådan påverkan medför eller riskerar 

att medföra en försämrad kemisk yt- och grundvattenstatus i närbelägna yt- och 

grundvattenförekomster. På samma sätt som vid olyckor kan påverkan även innebära en 

försämring av den ekologiska statusen i ytvattenförekomster på grund av påverkan från 

särskilda förorenande ämnen. 

Genomförande 
Trafikverket ansvarar för de statliga väg- och järnvägsnäten och kan genom utarbetande av 

kunskapsunderlag och interna riktlinjer och rutiner se till att åtgärder inom dessa 

infrastruktursystem genomförs på ett sådant sätt och i den omfattning som behövs för att 

miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas (väglag (1971:948)). Trafikverket bedriver 

redan idag ett strategiskt och omfattande arbete i detta avseende, med bland annat 

systematisk kartläggning av kontaktytor mellan vägar och järnvägar och övriga vatten. Syftet 

med kartläggningen att identifiera problem vid väg- och järnvägspassager som kan innebära 

barriärer i vattenmiljön, risk- och bristbedömningar, genomförande av förbättringsåtgärder 

och försiktighetsmått vid förnyelse- och underhållsarbeten. Trafikverket har även startat 

igång ett arbete för att kartlägga väg- och järnvägsbankars påverkan på vattenmiljöerna, men 

Trafikverket behöver undersöka vidare vilka problem och förbättringsåtgärder som kan vara 

aktuella för dessa.  

Genom vidareutvecklade interna rutiner och riktlinjer och ett förbättrat kunskapsunderlag 

skapas det förutsättningar för att förstärka detta arbete ytterligare och säkerställa att 

nödvändiga förbättrande och förebyggande åtgärder för att följa miljökvalitetsnormerna för 

vatten genomförs på de platser och i den ordning som är mest prioriterad utifrån ett 

avrinningsområdesperspektiv. Åtgärderna ska syfta till att förbättra vandringsmöjligheterna 

för fisk och livsmiljöerna för det vattenlevande organismer som innefattas av 

miljökvalitetsnormerna. Utöver vandrande fiskar och bottenfauna räknas även vattenväxter 

och växtplanktons möjlighet till spridning och etablering i vattenmiljöerna in som viktiga 

parametrar, vilka påverkar möjligheten att följa miljökvalitetsnormerna för vatten. 

Trafikverket behöver också delta i kunskapsuppbyggnaden och arbetet med åtgärder kring 

områden med sulfidjordar som redan har dränering eller torrläggning, men också sulfidjordar 

där markavvattning planeras. I detta arbete behöver Trafikverket samverka med Sveriges 

geologiska undersökning och deras insatser kring utveckling av rådgivning och 

tillhandahållande av underlag och expertkunskap. 

Andra väghållare än Trafikverket ansvarar för en stor del av vägnätet, och behöver där vidta 

nödvändiga förebyggande och förbättrande åtgärder för att minska påverkan på yt- och 

grundvattenförekomster. Andra väghållare rör sig dels om kommuner, som ansvarar för 

allmänna vägar, som inte ingår i det statliga vägnätet, dels om privata väghållare som till 

exempel ansvarar för enskilda vägar och skogsbilvägar. Vattenmyndigheten bedömer dock att 

Trafikverket inom ramen för sitt uppdrag har både möjlighet och kapacitet att tillhandahålla 
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information och kunskap även utanför sin egen organisation i samtliga de frågor som angetts 

ovan, till följd av myndighetens erfarenhet, resurser, kunskap och ledande ställning på 

infrastrukturområdet.  

För att uppnå största möjliga miljönytta av nödvändiga förbättringsåtgärder är ett samarbete 

mellan alla aktörer inom ett avrinningsområde av stor vikt. En samlad och prioriterad 

åtgärdsplanering är därför central för att säkerställa att åtgärder genomförs på ett 

kostnadseffektivt sätt. I det avseendet är det kunskapsunderlag och den information som 

Trafikverket behöver bidra med central, eftersom den kan belysa både de faktiska 

åtgärdsbehoven och ge berörda aktörer verktyg för att göra kostnadseffektiva och rimliga 

prioriteringar och avvägningar mellan till exempel hänsyn till vattenmiljön och 

trafiksäkerhetsaspekter. 

Behoven av åtgärder ser olika ut i olika delar av landet vilket gör att utformningen av 

kunskapsunderlag och informationsinsatser behöver anpassas efter detta. Det är därför viktigt 

att Trafikverket vid genomförandet av åtgärden på regional och lokal nivå samverkar med 

berörda länsstyrelser och kommuner, så att den samordnas med den åtgärdsplanering som 

genomförs av dessa aktörer. I det sammanhanget kan Trafikverket på ett tydligt sätt 

kommunicera de nationella och regionala prioriteringar och avvägningar som myndigheten 

gör avseende åtgärder i de statliga väg- och järnvägsnäten. 

Kunskapsunderlag och information enligt denna åtgärd ska avse vägars och järnvägars 

påverkan på vattenmiljön, tekniska och ekonomiska möjligheter att genomföra förbättrande 

och förebyggande skyddsåtgärder och effekterna för vattenmiljön av sådana åtgärder.  

Vid åtgärder avseende vandringshinder finns andra aspekter än rena vattenkvalitetsfaktorer 

att ta hänsyn till, såsom kulturmiljövärden och risker för skred och översvämningar. Vid 

åtgärder avseende saltning och ogräsbekämpning finns även trafiksäkerhetsaspekter att ta 

hänsyn till.  

Trafikverket samlar all information i sin GIS-plattform Stigfinnaren under databasen 

Miljöwebb Vatten. Målsättningen är att Miljöwebb Vatten ska tillgängliggöras, inom ramen 

för offentlighets- och sekretesslagstiftningen, för övriga myndigheter, kommuner och andra 

aktörer som har nytta av informationen i sitt åtgärdsarbete.   

Sammanhang 
Åtgärden är en reviderad av åtgärd från Åtgärdsprogram 2009–2015. 

Åtgärdens genomförande stöds av åtgärderna Försvarsinspektören för hälsa och miljö 3, 

Kemikalieinspektionen 1, Naturvårdsverket 2, och 7 och  

Åtgärdens genomförande stödjer genomförandet av åtgärderna Länsstyrelserna 1, 3, och 5 och 

Kommunerna 2, 3 och 5.  

Åtgärden bidrar till att Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30)  

kan följas. 

Miljömål och globala hållbarhetsmål 
Åtgärden stödjer särskilt generationsmålet och miljömålen 4. Giftfri miljö, 8. Levande sjöar 

och vattendrag, 9. Grundvatten av god kvalitet och 15. God bebyggd miljö. 

Åtgärden bidrar särskilt till att uppnå globala hållbarhetsmålen 3. Hälsa och välbefinnande, 

6. Rent vatten och sanitet för alla, 11. Hållbara städer och samhällen, 12. Hållbar konsumtion 

och produktion, 14. Hav och marina resurser, 15. Ekosystem och biologisk mångfald och 

16. Fredliga och inkluderande samhällen.  
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2.15 Länsstyrelserna 

Länsstyrelserna, åtgärd 1: 

Vattenplanering 

Länsstyrelserna ska genomföra en sektorsövergripande vattenplanering med en 

helhetssyn utifrån ett avrinningsområdesperspektiv. Vattenplaneringen ska ha fokus på 

de vattenförekomster där det behövs åtgärder för att miljökvalitetsnormerna ska kunna 

följas. Den sektorsövergripande vattenplaneringen ska säkerställa att 

miljökvalitetsnormerna beaktas i alla tillämpliga delar av länsstyrelsens verksamhet. I 

följande planer ska vattenplaneringen kunna tillämpas: 

      a) tillsynsplan och behovsutredning för miljöfarlig verksamhet, förorenade områden, 

jordbruk och vattenverksamhet (inklusive arbete med den nationella planen för 

omprövning av vattenkraft), 

      b) plan för samverkan med Trafikverket, Försvarinspektören för hälsa och miljö, 

kommunerna och andra aktörer om de åtgärder som dessa behöver vidta för att öka 

vandringsbarheten för fisk och andra vattenlevande organismer vid vägpassager 

över vatten, 

      c) tillsynsvägledningsplan till kommunerna om miljöfarlig verksamhet och förorenade 

områden, 

      d) regional vattenförsörjningsplan, 

      e) plan för rådgivning och information om växtnäring och växtskyddsmedel, 

      f) plan för vägledning av kommunernas översiktsplanering, 

      g) prioriteringslista för sanering av förorenade områden, 

      h) regional åtgärdsplan för kalkning, 

      i) plan för ersättning inom ramen för gemensamma jordbrukspolitiken för 2021 och 

framåt,  

      j) plan för prioritering av stöd till lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) inklusive 

internbelastning och 

      k) plan för skydd och restaurering av kustnära marina miljöer. 

Åtgärden ska genomföras i samverkan med berörda centrala myndigheter och 

kommuner. 

Åtgärden ska påbörjas omgående och ska sedan uppdateras kontinuerligt. 

Motivering  
Länsstyrelserna har med sina olika verksamhetsområden som berör vattenfrågor en central 

roll för att se till att många av de åtgärder som behövs för att följa miljökvalitetsnormerna för 

yt- och grundvatten kommer till stånd. Det gäller framför allt vid tillsyn och prövning av olika 

verksamheter, kalkning och restaurering av vattenmiljöer, tillsynsvägledning till 
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kommunerna samt rådgivning och olika former av investeringsstöd och miljöstöd till 

lantbruket.  

Länsstyrelserna har en helhetsbild av miljösituationen i vattnet inom länet och en bred 

samverkan med andra myndigheter och verksamhetsutövare. Därmed har länsstyrelserna en 

viktig roll i arbetet med att prioritera och få till stånd genomförandet av fysiska åtgärder.  

Länsstyrelserna har inom ramen för genomförandet av Länsstyrelserna åtgärd 5 i 

Åtgärdsprogram 2016–2021 tagit fram planer för sitt åtgärdsarbete i syfte att få till en 

förbättrad vattenkvalitet i länens sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten. Arbetet med 

dessa planer behöver fortsätta och utvecklas så att alla de verksamhetsområden inom 

länsstyrelsen som berörs av vattenfrågor inkluderas. Därmed kan ett effektivt genomförande 

av åtgärder komma till stånd så att miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas. 

Tillrinningsområde för grundvatten är ofta samma som avrinningsområdet för ytvatten men 

kan skiljas åt varför detta behöver uppmärksammas i planeringen. 

När det gäller åtgärder som avser påverkan från vattenkraftverksamheter, är en prioritering i 

åtgärdsarbetet nödvändig både inom och mellan avrinningsområden, bland annat av 

resursskäl och med hänsyn till vattenkraftens betydelse för det svenska elförsörjnings-

systemet. 

Genomförande  
I genomförandet av åtgärden är det nödvändigt att länsstyrelserna tillämpar ett tvärsektoriellt 

arbetssätt för att skapa en ökad helhetssyn i arbetet med att identifiera och prioritera yt- och 

grundvattenförekomster som är i behov av åtgärder för att miljökvalitetsnormerna för vatten 

ska kunna följas. Vattenplaneringen innebär inte nödvändigtvis ett ytterligare 

planeringsdokument utan snarare en process inom ordinarie verksamhet. Kunskapen om 

vilka åtgärder i vattenmiljön som är nödvändiga och vilka åtgärder som planeras och 

genomförs behöver förankras internt inom länsstyrelserna, så att samtliga berörda 

verksamhetsområden inom länsstyrelsen omfattas och är delaktiga i planeringen. Det 

tvärsektoriella arbetet ska verka för att prövning, tillsyn, planering, övervakning, 

samhällsutveckling och åtgärdsgenomförande samordnas. Ett exempel är att det vid 

tillämpningen av den gemensamma jordbrukspolitiken är viktigt att ta hänsyn till 

möjligheterna att både nå god vattenstatus och samtidigt stödja och stärka de gröna 

näringarna. Ett annat exempel är hur samverkan inom länsstyrelsen sker kring frågor och 

åtgärder som rör kulturmiljöer vid vatten.  

Arbetet ska också inkludera länsstyrelsernas vägledande roll för kommunerna när det gäller 

deras arbete med miljö-, vattenförsörjnings- och planeringsfrågor och länsstyrelsens 

medverkan i vattenrådens samverkansuppdrag och åtgärdsarbete.  

Åtgärden syftar även till att nå samordningsvinster i åtgärdsgenomförande, som kan omfatta 

både länsstyrelserna och kommunerna, exempelvis med kalkning och restaurering av vatten. 

Särskilda strategier för avrinningsområden som är påverkade av vattenkraft ska tas fram och 

ingå i länsstyrelsens åtgärdsplanering. Strategierna och åtgärdsplaneringen ska ligga till 

grund för länsstyrelsernas arbete med tillsyn och prövning av vattenkraftverksamhet och bör 

utformas för att underlätta genomförandet av nationell plan för moderna miljövillkor för 

vattenkraften (NAP).  

Åtgärder för att minska övergödning behöver samordnas mellan stöd utbetalat via 

gemensamma jordbrukspolitiken, LOVA och LONA. Åtgärdssamordnare för 

vattenmiljöåtgärder på länsstyrelserna behöver fortsatt stödja det lokala åtgärdsarbetet. 
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Sammanhang  
Åtgärden är en revidering av åtgärd 5 i Åtgärdsprogram 2016–2021.  

Åtgärdens genomförande stöds av åtgärderna, Boverket 1, Försvarinspektören för hälsa och 

miljö 3, Havs- och vattenmyndigheten 1–5 och 8, Jordbruksverket 1–4 och 6, Kammarkollegiet 

1, Naturvårdsverket 1–3 och 5–7, Trafikverket 1 och samtliga länsstyrelseåtgärder och 

Kommunerna 1–6.  

Åtgärden bidrar till att miljökvalitetsnormerna för havsmiljön enligt Havs- och 

vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:18, 2012) om vad som kännetecknar god 

miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön kan följas. 

Åtgärden bidrar till att Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30)  

kan följas. 

Denna åtgärd bidrar till samhällets klimatanpassning genom att ge en helhetsbild av 

miljöproblem inom avrinningsområden som genom koordinerad ansträngning bättre kan 

hantera klimatförändringar. 

Miljömål och globala hållbarhetsmål 
Åtgärden stödjer särskilt generationsmålet och miljömålen 3. Bara naturlig försurning, 4. 

Giftfri miljö, 7. Ingen övergödning, 8. Levande sjöar och vattendrag, 9. Grundvatten av god 

kvalitet och 10. Hav i balans samt levande kust och skärgård och 15. God bebyggd miljö. 

Åtgärden bidrar särskilt till att uppnå globala hållbarhetsmålen 3. Hälsa och välbefinnande, 

6. Rent vatten och sanitet, 11. Hållbara städer och samhällen, 12. Hållbar konsumtion och 

produktion, 14. Hav och marina resurser, 15. Ekosystem och biologisk mångfald och 

16. Fredliga och inkluderande samhällen. 

 

  



 

100 

Länsstyrelserna, åtgärd 2: 

Miljötillsyn 

Länsstyrelserna ska inom ramen för sin tillsyn enligt (miljöbalk (1998:808) (MB)) utöka och 

prioritera tillsyn av: 

      a) miljöfarliga verksamheter enligt MB 9 kap, 

      b) förorenade områden enligt MB 10 kap, 

      c) vattenverksamheter (inklusive nationell plan för vattenkraft) enligt MB 11 kap.  

Detta ska göras så att tillsyn, omprövning, och prövning, med hänsyn till ett 

avrinningsområdesperspektiv, inriktas på verksamheter som bidrar till att 

miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten inte följs, eller riskerar att inte följas. 

Åtgärden ska medföra att det för sådana verksamheter ställs krav på genomförande av 

åtgärder som bidrar till att miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas. 

Åtgärden ska genomföras med stöd av den sektorsövergripande vattenplanering som ska 

utarbetas enligt Länsstyrelsernas åtgärd 1. 

Åtgärden ska, när så är motiverat, genomföras i samverkan med Trafikverket, 

Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Kammarkollegiet, Försvarsinspektören 

för hälsa och miljö och berörda kommuner. 

Åtgärden ska genomföras kontinuerligt. 

Motivering  
Enligt Vattenmyndighetens bedömningar påverkas en stor del av vattendistriktets yt- och 

grundvattenförekomster av miljöfarliga verksamheter, förorenade områden och 

vattenverksamheter, som bidrar till att god vattenstatus inte uppnås eller riskerar att 

försämras.  

Länsstyrelsernas arbete med prövning och tillsyn av verksamheter som påverkar vattenmiljön 

är av stor betydelse för möjligheterna att följa miljökvalitetsnormerna för vatten. Inom ramen 

för sina egna tillståndsprövningar och i samband med deltagande som remissinstans i mål och 

ärenden enligt (miljöbalk (1998:808) (MB) ) ställer länsstyrelserna de krav på åtgärder, 

skyddsåtgärder och försiktighetsmått som behövs för att miljökvalitetsnormerna för vatten 

ska kunna följas. Hur och i vilken omfattning det ska ske följer av bestämmelserna i 

framförallt MB (1998:808) 2 och 5 kap. och den praxis som utvecklas i dessa frågor.  

Enligt vattenmyndighetens bedömningar påverkas en stor del av vattendistriktets yt- och 

grundvattenförekomster av verksamheter som bidrar till att god vattenstatus inte uppnås eller 

riskerar att försämras. Det rör sig om till exempel avloppsreningsverk med tillhörande 

ledningsnät, små avlopp, jordbruks- och djurhållande verksamheter, industrier, 

hamnverksamheter, förorenade områden, brandövningsplatser, täktverksamheter, vägar och 

dagvattenutsläpp. Dessa verksamheter bidrar med utsläpp av prioriterade och särskilda 

förorenande ämnen, näringsämnen och syretärande ämnen så att miljökvalitetsnormerna för 

vatten riskerar att inte följas. 

Länsstyrelsens arbete med prövning och tillsyn av verksamheter som påverkar vattenmiljön 

är av stor betydelse för möjligheterna att följa miljökvalitetsnormerna för vatten. Inom ramen 
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för sina egna tillståndsprövningar och i samband med deltagande som remissinstanser i mål 

och ärenden enligt MB ställer länsstyrelsen de krav på skyddsåtgärder och försiktighetsmått 

som behövs för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas.  

Tillsyn av miljöfarliga verksamheter behöver bedrivas i större omfattning, mer riktat och 

prioriterat än idag för att följa upp och säkerställa att det vid de verksamheter som påverkar 

vattenmiljön genomförs åtgärder som behövs för att följa miljökvalitetsnormerna för vatten. 

Vattenmyndigheten bedömer särskilt att länsstyrelserna i större utsträckning än hittills 

behöver genomföra tillsyn, utifrån en tillsynsplanering som utgår från ett 

avrinningsområdesperspektiv. 

Miljöfarlig verksamhet och förorenade områden 
Analysen av miljöpåverkan som ligger till grund för Vattenmyndighetens bedömningar visar 

att en av orsakerna till att god vattenstatus inte nås eller riskerar att försämras är påverkan 

från källor som ingår i ansvaret för länsstyrelsens tillsyn av miljöfarliga verksamheter och 

förorenade områden.  

Bland den miljöpåverkan som pekas ut ingår även påverkanskällor där ny kunskap om 

transportvägar och aktuella ämnen tillkommit under senare år, till exempel deponier och 

brandövningsplatser. Sådan påverkan behöver också tas hänsyn till i tillsynsplanering och 

tillsyn, även i de fall ämnen som bidrar till betydande påverkan inte är specificerade i 

verksamheters tillstånd eller då ny kunskap har tillkommit för branscher som bidrar till 

förorenade områden som inte tidigare har inventerats eller riskklassats.  

I Vattenmyndighetens analys av miljöpåverkan pekas bland annat miljöfarliga verksamheter 

som industrier, deponier, fritidsbåtshamnar/båtuppläggningsplatser, växthus och 

avloppsreningsverk ut som betydande påverkanskällor i Västerhavets vattendistrikt. 

I Västerhavets vattendistrikt finns 46 ytvattenförekomster med betydande påverkan av 

prioriterade ämnen (exklusive kvicksilver och PBDE) och/eller särskilda förorenande ämnen 

från miljöfarliga verksamheter i sådan utsträckning att miljökvalitetsnormerna för vatten inte 

följs eller riskerar att inte följas. I ytterligare 202 ytvattenförekomster finns en utpekad trolig 

betydande påverkan av prioriterade ämnen (exklusive kvicksilver och PBDE) och/eller 

särskilda förorenande ämnen från miljöfarliga verksamheter, där ytterligare kunskap behövs 

för att bedöma behovet av åtgärder I dessa fall kan till exempel kontrollprogram behöva 

utvecklas för att möjliggöra bedömningar av verksamheternas påverkan på ekologisk, kemisk 

och kvantitativ vattenstatus. 

För grundvatten riskerar 41 vattenförekomster att inte följa miljökvalitetsnormerna för 

grundvatten på grund av påverkan från miljöfarliga verksamheter på grundvattnets kemiska 

status.  

I Västerhavets vattendistrikt finns 43 ytvattenförekomster med betydande påverkan av 

prioriterade ämnen (exklusive kvicksilver och PBDE) och/eller särskilda förorenande ämnen 

från förorenade områden i sådan utsträckning att miljökvalitetsnormerna för vatten inte följs 

eller riskerar att inte följas. I ytterligare 280 ytvattenförekomster finns en utpekad trolig 

betydande påverkan av prioriterade ämnen (exklusive kvicksilver och PBDE) och/eller 

särskilda förorenande ämnen från förorenade områden, där ytterligare kunskap behövs för att 

bedöma behovet av åtgärder För grundvatten riskerar 122 vattenförekomster att inte följa 

miljökvalitetsnormerna för grundvatten på grund av påverkan från förorenade områden på 

grundvattnets kemiska status.  

I Västerhavets vattendistrikt riskerar 77 ytvattenförekomster att inte följa 

miljökvalitetsnormerna för ytvatten för övergödning på grund av påverkan från 
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avloppsreningsverk. I databasen Vatteninformationssystem Sverige (VISS) går det att se vilka 

källor som via analysen av miljöpåverkan är utpekade som betydande, per vattenförekomst. 

Jordbruk och djurhållande verksamheter 
Länsstyrelserna har tillsynsansvar för jordbruksföretag som bedriver tillståndspliktig 

djurhållning (B-verksamhet). Jordbruket påverkar vatten på olika sätt. 

I Västerhavets vattendistrikt finns 590 ytvattenförekomster och 94 grundvattenförekomster 

med påverkan från jordbruk som riskerar att inte följa miljökvalitetsnormerna för vatten. 

Påverkan på vatten inkluderar förhöjda halter av näringsämnen, förekomst av 

växtskyddsmedel samt fysisk påverkan som påverkan de biologiska livsmiljöerna negativt.  

Tillsyn av verksamheter som bidrar till läckage av växtnäring och växtskyddsmedel till vatten 

är ett viktigt verktyg för att minska jordbrukets påverkan på vatten. Hantering och förvaring 

av stallgödsel, tidpunkt och skyddsavstånd till vatten vid spridning av gödsel och 

växtskyddsmedel, och skötsel av diken och dräneringsbrunnar är exempel där tillsyn och 

egenkontroll kan bidra till ett miljövänligare jordbruk.  

Tillsyn av jordbruksverksamhet är komplext eftersom det ofta rör sig om diffusa utsläpp och 

förutsättningarna mellan olika regioner och gårdar varierar, till exempel vad gäller jordart, 

klimat, produktionsinriktning.  

Vattenverksamhet 
Med vattenverksamhet menas vattenkraftverk och dammar, sjöregleringar, broar och 

vägtrummor, markavvattningsföretag, vattenuttag, flottleder, hamnar och farleder. Dessa 

typer av verksamheter kan ofta förorsaka fysiska förändringar av vattenmiljön i form av 

vandringshinder, flödesförändringar och morfologiska förändringar (det vill säga 

förändringar i form och struktur hos sjöar, vattendrag, kustvattensträckor och bottnar). 

Påverkan från vattenverksamhet kan även påverka läckage och transport av miljögifter. 

Exempel på detta är ökat läckage av metaller från mark vid dikning av sura sulfidjordar och 

spridning av föroreningar vid muddring och dumpning Förändringar i klimatet leder till 

högre krav på tillsyn över vattenuttag på vattenförekomster. 

Påverkan från vattenkraftverk och dammar består framförallt av att de kan utgöra 

vandringshinder för fisk och andra vattenlevande organismer och att de kan förorsaka 

flödesförändringar och morfologiska förändringar. Sådana fysiska förändringar av 

vattenförekomsterna medför ofta en sådan försämring att god ekologisk status inte uppnås. 

För att miljökvalitetsnormerna för dessa vattenförekomster ska kunna följas behövs det i 

många fall fysiska förbättringsåtgärder vid de berörda vattenkraftverken och dammarna, i 

form av till exempel anläggande av fisk- och faunapassager, miljöanpassade flöden och 

morfologiska återställningsåtgärder. Det finns omkring 2 100 vattenkraftverk i Sverige (SOU 

2013:69) och det totala antalet dammar uppskattas till drygt 9 000. Av dessa är det drygt 7 000 

vattenkraftverk och dammar som saknar tillstånd enligt MB (SOU 2013:69). Det finns ett stort 

behov av riktade åtgärder i anslutning till ett stort antal av dessa vattenkraftverk och dammar, 

för att säkerställa att miljökvalitetsnormerna för vatten följs. Genom en utökad och prioriterad 

tillsyn kan länsstyrelserna kontrollera dels vilka behov av och förutsättningar för fysiska 

åtgärder det finns vid dessa verksamheter, dels vilka förutsättningarna är för att genomdriva 

krav på sådana åtgärder. 

För vattenförekomster som har sänkt status på grund av påverkan från vattenkraftverk eller 

tillhörande dammar har det därför generellt sett beslutats om förlängda tidsfrister för att nå 

god ekologisk status till 2027, 2033 eller 2039, beroende på när omprövning ska ske av 
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vattenkraftanläggningar som påverkar vattenförekomster i enlighet med den nationella 

planen för moderna miljövillkor för vattenkraften (NAP). 

Fysiska förändringar som orsakas av vattenverksamhet i jordbruks- och skogslandskapen är 

ett betydande miljöproblem i framför allt i vattendrag. Markavvattning och skyddsdikning 

medför att naturligt förekommande vatten i landskapet leds bort, vilket innebär en risk för 

erosion, grumling, igenslamning av bottnar och förändrad hydrologi miljöpåverkan i såväl 

sjöar som vattendrag som i närmiljön.  

I Västerhavets vattendistrikt finns 387 vattenförekomster som har bedömts påverkade av 

jordbruk i sådan utsträckning att miljökvalitetsnormerna för vatten med avseende på 

hydrologisk regim eller morfologiskt tillstånd inte kan följas utan åtgärder. 

Det finns över 50 000 markvattningsföretag i Sverige (SOU 2014:35) och cirka 90 000 mil diken 

varav 9 000 i jordbrukslandskapet.  

Egenkontroll 
En utveckling av egenkontrollen och verksamhetens påverkan på förhållanden i recipienten 

(recipientkontrollen) är nödvändig för att tydliggöra för både verksamhetsutövare och 

tillsynsmyndigheter hur olika verksamheter påverkar vattenförekomsternas status. Den 

kunskapen ska sedan ligga till grund för bedömningar, i tillståndsprövningar och tillsyn, av 

vilka förebyggande och förbättrande åtgärder, och uppföljning av dessa, som behövs vid de 

berörda verksamheterna, för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas. Hittills 

genomförda revideringar av recipientkontrollprogram har enligt Vattenmyndighetens 

bedömning inte medfört tillräcklig anpassning till vattenförvaltningens bedömningsgrunder, 

så att egenkontrollen gör det möjligt att bedöma hur verksamheterna påverkar 

förutsättningarna för att följa miljökvalitetsnormerna för vatten.  

Genomförande  
Tillsyn av miljöfarliga verksamheter, förorenade områden och vattenverksamheter behöver 

bedrivas utifrån tillsyns- och åtgärdsplaner som upprättas med hänsyn till ett 

avrinningsområdesperspektiv. Detta för att följa upp och säkerställa att det vid sådana 

verksamheter som påverkar vattenmiljön genomförs åtgärder som behövs för att följa 

miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten.  

Länsstyrelserna behöver planera sin tillsyn utifrån var inom ett avrinningsområde det finns 

behov av att få till stånd åtgärder i syfte att förbättra eller förebygga försämringar av 

vattenkvalitén. Det kan innebära att länsstyrelserna behöver planera och prioritera sin 

tillsynsverksamhet så att den i större utsträckning än hittills omfattar egeninitierad tillsyn, 

enligt de tillsynsplaner och behovsutredningar som länsstyrelserna årligen ska besluta.  

Vattenmyndigheternas digitala åtgärdsunderlag kan nyttjas som prioritering av tillsyn inom 

miljöfarlig verksamhet, förorenade områden och vattenverksamhet för att nå 

miljökvalitetsnormerna för vatten. 

De tillsynsinsatser som genomförs enligt denna åtgärd ska resultera i att länsstyrelserna 

ställer de krav på åtgärder, skyddsåtgärder och försiktighetsmått som behövs för att 

miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas. Om det uppstår behov av att genomföra 

omprövningar av tillstånd eller villkor, eller återkallelser av tillstånd, ska länsstyrelserna ta 

initiativ till detta. Det kan ske antingen genom att länsstyrelserna själva ansöker om 

omprövning eller återkallelse, eller att de i samverkan med Kammarkollegiet, Havs- och 

vattenmyndigheten eller Naturvårdsverket ser till att någon av dessa myndigheter gör det.  
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Miljöfarliga verksamheter och förorenade områden  
Länsstyrelserna behöver i sitt arbete med miljöfarliga verksamheter och förorenade områden 

planera och prioritera så att det i större utsträckning än hittills syftar till att 

miljökvalitetsnormer för vatten ska kunna följas. I tillsynen av miljöfarliga verksamheter och 

förorenade områden är det viktigt att tillsammans med verksamhetsutövaren identifiera vilka 

ämnen och spridningsvägar som riskerar att bidra till att miljökvalitetsnormerna för vatten 

inte följs. Därefter är det möjligt att avgöra behovet av vilken information som behövs och 

vilka och krav som behöver ställas för att minska belastningen på vattenförekomsten. Detta 

kan innebära att verksamheter bland annat behöver fasa ut prioriterade ämnen och begränsa 

spridningen av särskilda förorenande ämnen.  

Särskilt fokus bör enligt (vattendirektivet ), artikel 4, läggas på persistenta, bioackumulerande 

och toxiska ämnen (PBT-ämnen) och prioriterade farliga ämnen, där utsläpp och spill ska 

upphöra eller stegvis elimineras. För sådana ämnen kan det behövas ställas särskilda krav, för 

att säkerställa att utsläpp inte leder till försämring av statusen i närliggande och nedströms 

vattenförekomster. 

Det innebär bland annat att 

• skyddet för yt- och grundvattenförekomster ska ingå i arbetet med miljöfarliga 

verksamheter och förorenade områden i den omfattning som behövs för att 

miljökvalitetsnormerna ska kunna följas 

• skyddet för yt- och grundvattenförekomster tas hänsyn till vid efterbehandlingsfrågor i 

fysisk planering i den omfattning som behövs för att miljökvalitetsnormerna ska kunna 

följas 

• inventering genomförs av förorenade områden där sådan saknas, eller revidering av 

riskklassningen, för verksamheter där länsstyrelsen har tillsynsansvar och där ny 

kunskap tillkommit. Exempel på områden där vattenmyndigheten ser att särskilt behov 

av revidering är brandövningsplatser, deponier, plantskolor och växthus, men även 

andra verksamheter som bidrar till att miljökvalitetsnormerna för vatten inte följs eller 

riskerar att inte följas.  

Miljösamverkan Sverige har i ett tillsynsprojekt tagit fram ett handläggarstöd som kan 

användas som stöd i tillsynen gentemot miljökvalitetsnormerna för vatten (Miljösamverkan 

Sverige, 2020). 

Tillsynen av sådant som kan orsaka förluster av fosfor och kväve från växtodling kräver 

mycket kompetens hos inspektören. Det är därför viktigt att ta del av vägledning från 

länsstyrelser och Jordbruksverket i dessa frågor, så att ändamålsenlig tillsyn med avseende på 

växtnäringsförluster och läckage av växtskyddsmedel från jordbruksmark och växthus kan 

bedrivas. Jordbruksverket har tagit fram checklistor för tillsyn i fält, växtnäringstillsyn och 

tillsyn på hästgårdar som bör användas (Jordbruksverket, 2020a).  

Hästgårdar kan lokalt vara en betydande källa till läckage av näringsämnen genom 

exempelvis upptrampade betes- och rasthagar, där det råder ett underskott på genomförd 

tillsyn (Vattenmyndigheterna, 2020a). Läckage från växthus kan vara en betydande källa till 

att vi hittar växtskyddsmedel i vatten. Vissa av de verksamma ämnena i växtskyddsmedel 

som är förbjudna för användning utomhus är tillåtna för användning i växthus. Kommunerna 

behöver därför särskilt fokusera på tillsyn av dessa verksamheter.  

Åtgärden ska bidra till minskad tillförsel av fosfor, kväve och växtskyddsmedel till 

ytvattenförekomsterna, samt minskade nitrathalter i grundvatten för att bidra till att 

miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas, inklusive förbudet mot försämring av statusen. 
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Vattenverksamhet 
Länsstyrelserna ska utöka och prioritera sin tillsyn av vattenkraftverk och dammar i syfte att 

få till stånd ett effektivt och ändamålsenligt genomförande av åtgärder avseende förbättrad 

konnektivitet, morfologi, hydrologi och biologiska förhållanden.  

Genom att använda sig av lämpliga rättsliga åtgärder i enlighet med MB, kan länsstyrelserna 

se till att det ställs krav på verksamhetsutövarna att genomföra fysiska åtgärder. Enligt MB 11 

kap, 27 § första stycket, ska den som bedriver en tillståndspliktig vattenverksamhet för 

produktion av vattenkraftsel se till att verksamheten har moderna miljövillkor från och med 

den 1 januari 2019. Om verksamheten omfattas av NAP, eller om verksamhetsutövaren själv 

ansökt om tillstånd eller omprövning för att förse verksamheten med moderna miljövillkor 

direkt hos domstolen får verksamheten som huvudregel fortsätta att bedrivas till dess 

omprövningen är klar. Länsstyrelsen kan förelägga de verksamhetsutövare som vill fortsätta 

bedriva sin verksamhet och som omfattas av kravet på moderna miljövillkor, men som varken 

anmält sig till NAP eller lämnat in en ansökan hos mark- och miljödomstolen att ansöka om 

omprövning för moderna miljövillkor. Vid anläggningar utan tillstånd där det inte längre 

bedrivs verksamhet kan det finnas möjlighet att förelägga den som ansvarar för anläggningen 

att ansöka om åtgärder för att möjliggöra upp- och nedströmspassage. Länsstyrelsen bör 

därför fokusera sin tillsyn på de verksamhetsutövare som omfattas av skyldigheten att ha 

moderna miljövillkor, men som varken anmält sig till NAP eller påbörjat en egen ansökan om 

prövning eller omprövning, och de anläggningar där det inte längre bedrivs verksamhet. 

Utöver detta kan länsstyrelsen, oavsett om en verksamhet anmält sig till NAP eller inte, 

bedriva tillsyn över verksamheten med stöd av bestämmelserna i MB 26 kap. och kan 

exempelvis kontrollera att verksamhetsutövaren utför egenkontroll enligt MB 26 kap. 19 § och 

följer villkoren i meddelat tillstånd. Sådan tillsyn bör prioriteras utefter tidplanen för 

omprövning enligt NAP. Åtgärden ska genomföras med utgångpunkt i de åtgärdsplaner som 

tas fram i enlighet med åtgärderna Länsstyrelserna 1 och Kammarkollegiet 1. 

Länsstyrelsen ansvarar för tillsyn av muddring. Genom deltagande som remissinstanser i mål 

och ärenden enligt MB är det viktigt att länsstyrelserna ställer de krav på skyddsåtgärder och 

försiktighetsmått som behövs för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas. I 

ärenden där lokala avvikelser som utgår från Naturvårdsverkets tillståndsbaserade 

bedömningsgrunder tillämpas, där det finns risk för att vattenverksamheten bidrar till att 

miljökvalitetsnormerna för vatten riskerar att inte följas för vattenförekomsten i stort, bör 

Länsstyrelsen särskilt ställa krav på att de åtgärdsnivåer som fastställs är tillräckliga för att 

miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas. Länsstyrelsen bör också ställa krav på 

tillräckliga skyddsåtgärder och försiktighetsmått där de föroreningar som förekommer är 

ackumulerande ämnen. 

I tillsynen av markavvattning är det viktigt att Länsstyrelsen ställer krav på tillräckliga 

skyddsåtgärder och försiktighetsmått, så att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna 

uppnås. Tillsyn av markavvattningsanläggningar är att svårt att planera då tillsynsbehovet är 

störst vid underhållstillfällen, och dessa sker vanligtvis oregelbundet och är ej 

anmälningspliktiga. Det kan dessutom vara svårt att hitta rätt adressat för tillsynen, och att 

göra avvägningar mellan allmänna och enskilda intressen. Vägledning för tillsyn av 

markavvattningsanläggningar har tagits fram av Miljösamverkan Sverige (2015). 
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Egenkontroll 
Länsstyrelserna ska utveckla och utöka sin tillsyn av verksamhetsutövares egenkontroll 

(inklusive recipientkontroll), för att möjliggöra bedömningar av verksamheternas påverkan 

på ekologisk, kemisk och kvantitativ status. Tillsynsinsatserna ska säkerställa att 

verksamhetsutövarnas egenkontroll ger underlag för bedömningar av vilka förebyggande 

eller förbättrande åtgärder som behövs för att undvika att verksamheterna leder till att 

miljökvalitetsnormerna för vatten inte följs. 

Länsstyrelserna behöver ställa tydliga krav på verksamhetsutövares egenkontroll och 

kontrollera utformningen av, och innehållet i, kontrollprogram. Detta är särskilt angeläget för 

verksamheter som typiskt sett har stor påverkan på vattenmiljön, exempelvis 

avloppsreningsverk, pappers- och massabruk, gruv- och metallindustri, kemisk industri, 

avfallsanläggningar, fiskodlingar, flygplatser, hamnar, vattenkraftverksamheter och 

markavvattningsföretag. 

Sammanhang  
Åtgärden är en revidering av Länsstyrelsernas åtgärd 1 i Åtgärdsprogram 2009–2016. 

Åtgärdens genomförande stöds av åtgärderna Havs- och vattenmyndigheten 1, 3, 4 och 8, 

Jordbruksverket 6, Kammarkollegiet 1, Kemikalieinspektionen 1, Naturvårdsverket 1, 2, 3, 5, 

6, 7 och 8, Sveriges geologiska undersökning 1, Statens geotekniska institut 1, Trafikverket 1, 

och Länsstyrelserna 1. 

Åtgärdens genomförande stödjer åtgärden Länsstyrelserna 4 och Kommunerna 2.  

Åtgärden bidrar till att miljökvalitetsnormerna för havsmiljön enligt Havs- och 

vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:18, 2012) om vad som kännetecknar god 

miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön kan följas. 

Åtgärden bidrar till att Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30)  

kan följas. 

Denna åtgärd bidrar till samhällets klimatanpassning genom att ge tillsyn och ta fram 

åtgärdsplaner av negativa fysiska förändringar av vattenmiljön, dammar och markavvattning. 

Sanering av förorenade områden i potentiella översvämningsområden bidrar till samhällets 

klimatanpassning genom att minska risken för spridning av miljögifter. 

Miljömål och globala hållbarhetsmål 
Åtgärden stödjer särskilt generationsmålet och miljömålen 4. Giftfri miljö, 8. Levande sjöar 

och vattendrag, 9. Grundvatten av god kvalitet och 10. Hav i balans samt levande kust  

och skärgård. 

Åtgärden bidrar särskilt till att uppnå globala hållbarhetsmålen 3. Hälsa och välbefinnande, 

6. Rent vatten och sanitet, 11. Hållbara städer och samhällen, 12. Hållbar konsumtion och 

produktion, 14. Hav och marina resurser och 15. Ekosystem och biologisk mångfald. 
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Länsstyrelserna, åtgärd 3: 

Tillsyn av väg- och järnvägsnätet – fysisk påverkan 

Länsstyrelserna ska, inom ramen för sitt tillsynsuppdrag, kontrollera och följa upp att 

Trafikverket vidtar de åtgärder i det allmänna väg- och järnvägsnätet kopplat till fysisk 

påverkan som behövs för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas. 

Åtgärden ska genomföras kontinuerligt. 

Motivering  
Väg- och järnvägspassager över vatten kan påverka de hydromorfologiska förhållandena i 

vattenmiljön på olika sätt, till exempel genom förändrade strömningsförhållanden och genom 

morfologiska förändringar Genomförda statusbedömningar och annat inventeringsunderlag 

visar att upp till en tredjedel av alla vägpassager i Sverige utgör definitiva eller partiella 

vandringshinder för fisk och andra vattenlevande organismer. Omläggning/ byte av 

vägtrumma är en åtgärd som kan möjliggöra upp- och nedströmspassage för vattenlevande 

organismer. I Västerhavets vattendistrikt finns behov av omläggning/byte av 104 vägtrummor 

för att kunna nå miljökvalitetsnormerna för vatten.  

Det finns ett stort behov av att utföra tillsyn på den fysiska påverkan väg- och järnvägsnätet 

har på vattenmiljöer. Länsstyrelserna bör i dialog med trafikverket identifiera var behoven 

finns och säkerställa att åtgärder kopplat till vägar och järnvägars fysiska påverkan på 

vattenmiljön genomförs. Då åtgärdsbehovet för denna åtgärd är stort bör tillsynen prioriteras. 

Genomförande  
Länsstyrelserna ska genomföra åtgärden genom att i samverkan med Trafikverket årligen 

följa upp och kontrollera att Trafikverket genomför tillräckliga och prioriterade åtgärder för 

att förebygga eller motverka negativa effekter för vattenmiljön från allmänna vägar och 

järnvägar. Länsstyrelserna ska i det sammanhanget ta hänsyn till de nationella och regionala 

planer och prioriteringar för sitt åtgärdsarbete som Trafikverket upprättar, och de 

åtgärdsplaner som länsstyrelserna ska upprätta enligt Länsstyrelsernas åtgärd 1. 

Sammanhang  
Åtgärden är ny i Åtgärdsprogram 2016–2021. 

Åtgärdens genomförande stöds av åtgärderna Trafikverket 1 och Länsstyrelserna 1 och 5. 

Denna åtgärd bidrar till samhällets klimatanpassning genom att undanröja vandringshinder 

och skydda grunda havsvikar vid torka och kusterosion. 

Miljömål och globala hållbarhetsmål 
Åtgärden stödjer särskilt generationsmålet och miljömålen 4. Giftfri miljö, 8. Levande sjöar 

och vattendrag, 9. Grundvatten av god kvalitet, 15. God bebyggd miljö och 16. Ett rikt växt- 

och djurliv. 

Åtgärden bidrar särskilt till att uppnå globala hållbarhetsmålen 3. Hälsa och välbefinnande, 

6. Rent vatten och sanitet, 11. Hållbara städer och samhällen, och 15. Ekosystem och biologisk 

mångfald.  
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Länsstyrelserna, åtgärd 4: 

Tillsynsvägledning till kommuner 

Länsstyrelserna ska vidareutveckla sin vägledning och tillsynsvägledning till 

kommunerna i deras tillsyn, prövning och egenkontrollarbete av: 

      a) miljöfarliga verksamheter enligt (miljöbalk (1998:808) (MB) ) 9 kap. 

      b) förorenade områden enligt MB 10 kap 

      c) djurhållande verksamheter, jordbruks- och trädgårdsföretag enligt MB 12 kap. 

      d) andra verksamheter som påverkar vattenmiljön. 

Åtgärden ska medföra att det för verksamheter med ovan nämnda påverkan ställs krav 

på genomförande av åtgärder som bidrar till att miljökvalitetsnormerna för yt- och 

grundvatten kan följas. 

Åtgärden ska genomföras löpande.  

Motivering  

Miljöfarlig verksamhet och förorenade områden 
Enligt Vattenmyndighetens bedömningar påverkas en stor del av vattendistriktets yt- och 

grundvattenförekomster av miljöfarliga verksamheter och förorenande områden, vilka bidrar 

till att god vattenstatus inte uppnås eller riskerar att försämras. Analysen av miljöpåverkan, 

som ligger till grund för Vattenmyndighetens bedömningar visar att en av orsakerna till att 

god vattenstatus inte nås är påverkan från källor som ingår i ansvaret för den kommunala 

tillsynen.  

VH: I Vattenmyndighetens analys av miljöpåverkan pekas bland annat miljöfarliga 

verksamheter som industrier, deponier, fritidsbåtshamnar/båtuppläggningsplatser, växthus 

och avloppsreningsverk ut som betydande påverkanskällor i Västerhavets vattendistrikt. 

I Västerhavets vattendistrikt finns 46 ytvattenförekomster med betydande påverkan av 

prioriterade ämnen (exklusive kvicksilver och PBDE) och/eller särskilda förorenande ämnen 

från miljöfarliga verksamheter i sådan utsträckning att miljökvalitetsnormerna för vatten inte 

följs eller riskerar att inte följas. I ytterligare 202 ytvattenförekomster finns en utpekad trolig 

betydande påverkan av prioriterade ämnen (exklusive kvicksilver och PBDE) och/eller 

särskilda förorenande ämnen från miljöfarliga verksamheter, där ytterligare kunskap behövs 

för att bedöma behovet av åtgärder I dessa fall kan till exempel kontrollprogram behöva 

utvecklas för att möjliggöra bedömningar av verksamheternas påverkan på ekologisk, kemisk 

och kvantitativ vattenstatus. 

För grundvatten riskerar 41 vattenförekomster att inte följa miljökvalitetsnormerna för 

grundvatten på grund av påverkan från miljöfarliga verksamheter på grundvattnets kemiska 

status.  

I Västerhavets vattendistrikt finns 43 ytvattenförekomster med betydande påverkan av 

prioriterade ämnen (exklusive kvicksilver och PBDE) och/eller särskilda förorenande ämnen 

från förorenade områden i sådan utsträckning att miljökvalitetsnormerna för vatten inte följs 

eller riskerar att inte följas. I ytterligare 280 ytvattenförekomster finns en utpekad trolig 

betydande påverkan av prioriterade ämnen (exklusive kvicksilver och PBDE) och/eller 
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särskilda förorenande ämnen från förorenade områden, där ytterligare kunskap behövs för att 

bedöma behovet av åtgärder. 

För grundvatten riskerar 122 vattenförekomster att inte följa miljökvalitetsnormerna för 

grundvatten på grund av påverkan från förorenade områden på grundvattnets kemiska 

status. 

I Västerhavets vattendistrikt riskerar 77 ytvattenförekomster att inte följa 

miljökvalitetsnormerna för ytvatten för övergödning på grund av påverkan från 

avloppsreningsverk. 

Länsstyrelsen har ansvar att vägleda kommunerna i den tillsyn de gör enligt (miljöbalk 

(1998:808) (MB)). Ansvar för länsstyrelsernas tillsynsvägledning av kommunerna framgår av 

(miljötillsynsförordning (2011:13))3 kap. 16 § I denna framgår att länsstyrelserna ska ge 

kommunerna i det egna länet stöd för att utveckla tillsynen. Länsstyrelserna har ansvar för 

tillsynsvägledningen i länet med undantag för den tillsyn som utövas av Försvarsinspektören 

för hälsa och miljö eller Skogsstyrelsen. 

Det är de centrala myndigheterna som delar på tillsynsvägledningsansvaret på nationell nivå 

där de ska inom sitt vägledningsområde särskilt ge stöd till länsstyrelsernas 

tillsynsvägledning till kommunerna, enligt miljötillsynsförordning 3 kap. De 

tillsynsvägledande myndigheterna ska aktivt verka för samordning och samverkan i frågor 

om tillsynsvägledning. Länsstyrelsen har en betydelsefull roll att föra fram de centrala 

myndigheternas vägledning via länsstyrelsen till de kommunala tillsynsmyndigheterna. 

Länsstyrelsen ansvarar för tillsynsvägledning i fråga om tillämpning av MB inom sitt län.  

När det gäller tillsyn av miljöfarliga verksamheter enligt MB 9 kap. och förorenade områden 

enligt 10 kap. efterfrågas av många kommuner en mer riktad tillsynsvägledning. 

Kommunerna behöver stöd med att utveckla tillsynen av miljöfarliga verksamheter och vid 

förorenade områden, där det finns en risk för att miljökvalitetsnormerna för vatten inte kan 

följas på grund av påverkan från dessa verksamheter.  

Små avlopp 
I Västerhavets vattendistrikt riskerar 354 ytvattenförekomster att inte följa 

miljökvalitetsnormerna för ytvatten med avseende på övergödning. 8 ytvattenförekomster 

riskerar att inte följa miljökvalitetsnormerna för ytvatten med avseende på miljögifter. För 

grundvatten riskerar 3 vattenförekomst att inte följa miljökvalitetsnormerna för grundvatten 

på grund av påverkan från små avlopp.  

Tillsynstakten är generellt för låg hos kommunerna för att säkerställa att fastighetsägares små 

avloppsanläggningar upprätthåller sin funktion över tid. Resultatet av återrapporteringen av 

åtgärdsgenomförande från kommunerna till vattenmyndigheterna, det vill säga planerad 

jämfört med utförd tillsyn, visar att tillsynstakten är omkring hälften så hög som den behöver 

vara (Vattenmyndigheterna, 2020a). Enligt vattenmyndigheternas enkät till kommunerna om 

genomförda åtgärder, som skickades ut hösten 2019 (Vattenmyndigheterna, 2019a), är det en 

stor skillnad mellan kommuner när det kommer till åtgärdade avloppsanläggningar i de 

vattenförekomster där det finns en påverkan från små avlopp. I Sverige som helhet behöver 

tillsynstakten därför öka, men behovet varierar mellan kommuner. Havs- och 

vattenmyndigheten ger vägledning nationellt kring prövning och tillsyn av små avlopp, 

riktad till kommunerna. På grund av regionala skillnader finns det dock olika förutsättningar 

för kommunerna att arbeta med tillsyn av små avlopp. Det är därför viktigt att länsstyrelserna 

utifrån Havs- och vattenmyndighetens olika vägledningsinsatser samordnar och stöttar 

kommunerna i detta arbete. 
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Växtnäring och växtskyddsmedel 
Jordbruket påverkar vatten på olika sätt.  

I Västerhavets vattendistrikt finns 590 ytvattenförekomster och 94 grundvattenförekomster 

med påverkan från jordbruk som riskerar att inte följa miljökvalitetsnormerna för vatten. 

Påverkan på vatten inkluderar förhöjda halter av näringsämnen, förekomst av 

växtskyddsmedel samt fysisk påverkan som påverkan de biologiska livsmiljöerna negativt.  

Tillsyn av verksamheter som bidrar till läckage av växtnäring och växtskyddsmedel till vatten 

är ett viktigt verktyg för att minska jordbrukets påverkan på vatten. Hantering och förvaring 

av stallgödsel, tidpunkt och skyddsavstånd till vatten vid spridning av gödsel och 

växtskyddsmedel, och skötsel av diken och dräneringsbrunnar är exempel där tillsyn och 

egenkontroll kan bidra till ett miljövänligare jordbruk.   

Tillsyn av jordbruksverksamhet är komplext eftersom det ofta rör sig om diffusa utsläpp och 

förutsättningarna mellan olika regioner och gårdar varierar, till exempel vad gäller jordart, 

klimat, produktionsinriktning. En utvecklad tillsynsvägledning är därför nödvändig för att ge 

kommunerna möjlighet att bedriva en effektiv tillsyn. 

Genomförande  

Miljöfarlig verksamhet och förorenade områden 
För anmälningspliktiga verksamheter och för verksamheter där kommunen tagit över 

tillsynen ska länsstyrelserna vägleda kommunerna i sin tillsyn enligt MB. 

Länsstyrelsen tillsynsvägledning ska utgå från Naturvårdsverkets nationella 

vägledningsarbete om tillämpningen av MB. Länsstyrelsen har ansvaret att ge riktad 

vägledning baserat på de behov som finns hos kommunerna i länet (miljötillsynsförordning 

(2011:13)) 3 kap. 16 §). De åtgärdsplaner för avrinningsområden som tas fram inom ramen för 

Länsstyrelsernas åtgärd 1 ska då användas som riktlinjer och stöd vid planeringen av 

vägledningsarbetet. Länsstyrelsen ska i och med åtgärd 1 och de åtgärdsplaner som ingår i 

detta arbete kunna delge en samlad överblick av påverkan för hela avrinningsområdet och 

därmed samordna behovet av åtgärder inom tillsynsvägledningen över exempelvis 

kommungränser. Dessa planer ska utgöra ett stöd för att identifiera och prioritera 

vattenförekomster som är i behov av åtgärder, även där påverkan är komplex, som till 

exempel från uppströms- eller kumulativ påverkan. 

Åtgärden ska ge kommunerna stöd för att avgöra, sett utifrån kommunernas behov, var inom 

ett avrinningsområde det är prioriterat att genomföra tillsyn i syfte att förbättra eller 

förebygga försämringar av vattenstatusen. Länsstyrelsen behöver genom tillsynsvägledningen 

förmedla det underlag och den kunskap som finns i åtgärdsplanerna till kommunerna för att 

de i sin tur ska genomföra planering av tillsyns-, informations- och utbildningsinsatser så att 

miljökvalitetsnormerna ska kunna följas. 

Åtgärden ska ge kommunerna vägledning där ny kunskap har kommit fram om 

påverkanskällor som bidrar till att god vattenstatus inte uppnås eller riskerar att försämras, 

från både ämnen och nya och etablerade branscher. Vägledning bör även prioriteras i de fall 

där ämnen som idag inte ingår i verksamheters tillstånd bidrar till att status inte är god eller 

riskerar att försämras. Åtgärden syftar på så vis till att säkerställa att utsläpp och spill av 

prioriterade ämnen och särskilda förorenande ämnen från miljöfarliga verksamheter upphör 

eller begränsas i sådan omfattning att miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas. Det är 

viktigt att ta hänsyn till försiktighetsprincipen då kunskapsnivån kring påverkanskällor är låg 

för många prioriterade ämnen och särskilda förorenande ämnen. Detta gäller särskilt för 
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ackumulerande ämnen och för prioriterade farliga ämnen som enligt(tilläggsdirektiv till 

prioämnesdirektivet)(2013/39/EU) ska fasas ut. 

Som stöd för framtagande av regionala planer för tillsynsvägledning finns Miljösamverkan 

Sveriges handläggarstöd på webben för miljökvalitetsnormer för vatten i tillsyn av miljöfarlig 

verksamhet (Miljösamverkan Sverige, 2020). Där finns exempel på hur olika länsstyrelser har 

arbetat och arbetar med att inkludera miljökvalitetsnormerna för vatten i tillsyn av 

miljöfarliga verksamheter. Handläggarstödet kan också användas som stöd i 

vägledningsarbetet. 

Länsstyrelsen ska inom sin tillsynsvägledning till kommunerna ge råd och stöd i arbetet med 

att inrätta och bedriva tillsyn i skyddade marina områden. 

Små avlopp 
Havs- och vattenmyndigheten ger vägledning nationellt kring prövning och tillsyn av små 

avlopp. Länsstyrelserna ska bidra med ett regionalt perspektiv och samordna arbetet inom 

länen. Enligt(miljötillsynsförordning (2011:13))3 kap. 16 § ska länsstyrelserna ge 

tillsynsvägledning till kommunerna i länet. Vägledningen ska leda till att kommunerna har en 

effektivare tillsyn av små avlopp vilket kan bidra till en höjd åtgärdstakt. 

Växtnäring och växtskyddsmedel 
Länsstyrelsernas tillsynsvägledning till kommunerna i frågor om djurhållande verksamheter 

och verksamheter inom jordbruks- och trädgårdsområdet behöver öka i omfattning och ska 

utvecklas så att den blir ändamålsenlig för kommunerna och att den leder till minskad 

miljöpåverkan från berörda verksamheter. Det tillkommer fortlöpande ny kunskap och nya 

krav vilket innebär att vägledningen behöver uppdateras och utvecklas kontinuerligt. 

Tillsynen av sådant som kan orsaka förluster av fosfor och kväve från växtodling kräver 

mycket kompetens hos inspektören. Vägledningen behöver därför utvecklas särskilt kring hur 

tillsynsmyndigheterna kan bedriva en ändamålsenlig tillsyn med avseende på 

växtnäringsförluster och läckage av växtskyddsmedel från jordbruksmark och växthus.  

Hästgårdar kan lokalt vara en betydande källa till läckage av näringsämnen genom 

exempelvis upptrampade betes- och rasthagar. Den regionala vägledningen för tillsyn på 

hästgårdar behöver förstärkas.  

Läckage från växthus kan vara en betydande källa till att vi hittar växtskyddsmedel i vatten. 

Vissa av de verksamma ämnena i växtskyddsmedel som är förbjudna för användning 

utomhus är tillåtna för användning i växthus. Länsstyrelserna behöver därför särskilt 

fokusera på vägledning för tillsyn på dessa verksamheter. 

Åtgärden ska bidra till minskad tillförsel av fosfor, kväve och växtskyddsmedel till 

ytvattenförekomsterna, samt minskade nitrathalter i grundvatten för att bidra till att 

miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas, inklusive förbudet mot försämring av statusen. 

Egenkontroll 
Länsstyrelserna behöver också vägleda kommunerna i tillsynen av egenkontroll och 

recipientkontroll. Länsstyrelserna behöver ge kommunerna stöd när det gäller vilka krav som 

kan och börs ställas på verksamhetsutövares egenkontroll och utformningen av och innehållet 

i recipientkontrollprogram, så att dessa möjliggör bedömningar av verksamheternas påverkan 

på ekologisk, kemisk och kvantitativ vattenstatus. Tillsynsinsatserna ska säkerställa att 

verksamhetsutövarnas egenkontroll ger underlag för bedömningar av vilka förebyggande 

eller förbättrande åtgärder som behövs för att undvika att verksamheterna leder till att 

miljökvalitetsnormerna för vatten inte följs. 



 

112 

Sammanhang  
Åtgärden är en revidering av åtgärderna Länsstyrelserna 3, 7 och 8 från Åtgärdsprogram 

2016–2021. 

Åtgärdens genomförande stöds av åtgärderna Naturvårdsverket 1–3, 5, 8 och 9, Havs- och 

vattenmyndighetens åtgärd 1, Jordbruksverket 6, Länsstyrelserna 1 och Länsstyrelserna 4. 

Åtgärdens genomförande stödjer åtgärderna Kommunerna 1 och 2. 

Åtgärden bidrar till att miljökvalitetsnormerna för havsmiljön enligt Havs- och 

vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:18, 2012) om vad som kännetecknar god 

miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön kan följas. 

Miljömål och globala hållbarhetsmål 
Åtgärden stödjer särskilt generationsmålet och miljömålen 4. Giftfri miljö, 8. Levande sjöar 

och vattendrag, 9. Grundvatten av god kvalitet och 10. Hav i balans samt levande kust  

och skärgård. 

Åtgärden bidrar särskilt till att uppnå globala hållbarhetsmålen 3. Hälsa och välbefinnande, 

6. Rent vatten och sanitet, 11. Hållbara städer och samhällen, 12. Hållbar konsumtion och 

produktion, 14. Hav och marina resurser, 15. Ekosystem och biologisk mångfald och 16. 

Fredliga och inkluderande samhällen. 

 

Länsstyrelserna, åtgärd 5: 

Långsiktigt skydd av vattentäkter 

Länsstyrelserna ska prioritera arbetet med långsiktigt skydd av vattentäkter. 

Länsstyrelserna behöver särskilt: 

      a) förstärka arbetet med inrättande av vattenskyddsområden och förkorta 

handläggningstiderna vid inrättande av vattenskyddsområden,  

      b) genomföra systematisk och regelbunden tillsyn av vattenskyddsområden med 

tillhörande föreskrifter,  

      c) inom sin tillsynsvägledning till kommunerna ge råd och stöd i arbetet med att 

inrätta och bedriva tillsyn i vattenskyddsområden,  

      d) utarbeta regionala vattenförsörjningsplaner i samverkan med kommunerna,  

      e) genom tillsyn, kontrollera att tillståndspliktiga vattenuttag i grund- och ytvatten har 

tillstånd, särskilt i områden med återkommande vattenbrist. 

Åtgärden ska genomföras kontinuerligt. 

Motivering  
Åtgärdsprogrammet ska enligt  (vattenförvaltningsförordning ) 6 kap. 5 § innehålla åtgärder för 

inrättande av vattenskyddsområden eller åtgärder för att på annat sätt skydda dricksvatten. 

Alla vattenuttag är inte vattenförekomster, som används till dricksvattenuttag, men alla måste 
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tas med i ett sammanhang. För att långsiktigt säkerställa vattenförsörjningen behöver 

länsstyrelsen arbeta med vattenskydd inom flera av sina ansvarsområden:  

Vattenskyddsområden med tillhörande föreskrifter är effektiva och konkreta verktyg för att 

skydda dricksvatten. Föreskrifterna kan innebära inskränkningar, exempelvis krav på 

anmälan, tillståndsplikt eller förbud, för verksamheter som kan ha en sådan betydande 

påverkan på yt- och grundvattenförekomsterna att miljökvalitetsnormerna och kraven för 

dricksvattenkvalitet riskerar att inte följas. Föreskrifterna reglerar exempelvis hantering av 

bekämpningsmedel, växtskydds- och växtnäringsämnen, petroleumprodukter och andra 

kemikalier, infiltration av avloppsvatten och avfallshantering. Av de 260 kommuner som 

svarat på årsrapporteringen 2019 finns det i Sverige finns 1590 allmänna vattentäkter varav 32 

procent saknar vattenskyddsområde (Vattenmyndigheterna, 2020a). Därutöver finns ett stort 

antal äldre vattenskyddsområden som behöver revideras då skyddsföreskrifterna och 

utbredningen av vattenskyddsområdet är otillräckliga eller nya oreglerade risker identifierats. 

Enligt 2019 års rapportering till vattenmyndigheterna av genomförda åtgärder svarar 130 

kommuner (av 260 svarande) att de har vattenskyddsområden som bedöms ha ett 

otillfredsställande skydd. Av rapporteringen framgår att arbetet med att inrätta 

vattenskyddsområden går sakta. Flera kommuner svarar att ansökningar om 

vattenskyddsområden har lämnats till länsstyrelsen för beslut men att långa 

handläggningstider försvårar genomförandet av åtgärden.  

För att säkerställa att syftet med vattenskyddsområdet uppnås är tillsyn en förutsättning. 

Tillsynen omfattar kontroll av att föreskrifter, tillstånd och dispenser inom 

vattenskyddsområden följs. Tillsyn av vattenskyddsområden bedrivs i begränsad omfattning 

och behöver förstärkas.  

Länsstyrelsen behöver stödja och vägleda kommunerna i det arbetet så att skyddet av 

vattentäkten kan anpassas till de lokala och regionala förutsättningarna. Det måste även 

utföras avvägningar mellan livsmedelsproduktion och vattenskydd för att säkerställa en 

tillräcklig vattenförsörjning.  

Samhällsplaneringen är ett viktigt verktyg för att långsiktigt säkerställa vattenförsörjningen. 

Regionala vattenförsörjningsplaner är betydelsefulla underlag för kommunernas arbete med 

översiktsplanering. De synliggör viktiga yt- och grundvattenförekomster. Med de regionala 

vattenförsörjningsplanerna tas mer hänsyn till skydd av vattentäkter i den fysiska 

planeringen. Markanvändning och verksamheter som innebär betydande påverkan på yt- och 

grundvattenförekomster kan då undvikas eller anpassas så att miljökvalitetsnormerna för 

vatten och kraven på dricksvattenkvalitet följs. Klimatförändringarna kan komma att få stor 

påverkan på vattenförsörjningen i framtiden och är därför en viktig del av 

samhällsplaneringen. 

Tillgången på vatten är generellt god i stora delar av Sverige, men problem med 

vattentillgång till följd av låga grundvattennivåer har blivit allt vanligare. Vattenuttag sker 

bland annat inom jordbruket, industrin och för allmän eller enskild dricksvattenförsörjning. 

Med ökad konkurrens om vatten är det viktigt att verksamhetsutövaren har tillstånd för 

vattenuttag. Enligt 2019 års rapportering till vattenmyndigheten av genomförda åtgärder idag 

saknar mer än 46 procent av de allmänna vattentäkterna tillstånd till vattenuttag. Tillsyn av 

vattenuttag bedrivs i begränsad omfattning och behöver förstärkas, särskilt prioriterat är 

områden med grundvattenförekomster som riskerar att inte uppnå god kvantitativ status till 

2027. Länsstyrelsens åtgärder till skydd av vatten är nödvändiga för att förebygga försämring 

av status i yt- och grundvattenförekomster. Åtgärderna förväntas leda till att kunna förebygga 

påverkan och åtgärda existerande problem så att miljökvalitetsnormerna följs. För påverkan 
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på ytvatten är det de prioriterade ämnena och de särskilda förorenande ämnena som behöver 

åtgärdas.  För grundvatten är det de ämnen som påverkar grundvattnets kemiska status.  

Genomförande  
Vattenskyddsområden med tillhörande föreskrifter beslutas med stöd av MB 7 kap. För att 

åtgärdstakten ska öka är det nödvändigt att länsstyrelserna prioriterar arbetet med att 

fastställa vattenskyddsområden.  

Länsstyrelserna behöver inom ramen för sitt tillsynsansvar bedriva systematisk och 

regelbunden tillsyn av vattenskyddsområden för att säkerställa att syftet med skyddet 

uppnås.  

Länsstyrelserna ansvarar för tillsynsvägledning inom MB tillämpningsområde i länet. 

Länsstyrelserna behöver ge råd och stöd till kommunala nämnder och förvaltningar i länet 

som ansvarar för tillsynen av vattenskyddsområden. Dagens bestämmelser medger att både 

länsstyrelser och kommuner beslutar om vattenskyddsområden (MB 7 kap 21 §). En förstärkt 

vägledning till kommunerna om hur de själva kan arbeta med inrättande av 

vattenskyddsområden kan bidra till en bättre ansvarsfördelning mellan länsstyrelser och 

kommuner i frågan.  

Länsstyrelsen har uppsikt i länet över hushållningen med mark- och vattenområden och har 

enligt MB 3 kap. 12 § ett ansvar att ställa samman utredningar, program och annat 

planeringsunderlag, som har betydelse för hushållningen med mark och vatten i länet och 

som finns hos statliga myndigheter. Regionala vattenförsörjningsplaner ska tas fram i 

samverkan med kommunerna och underlaget ska användas av kommunerna i 

översiktsplaneringen (se kommunernas åtgärd 7).  

Bortledande av grund- och ytvatten är en vattenverksamhet enligt MB 11 kap., vilket enligt 

huvudregel kräver tillstånd. Länsstyrelsen ansvarar för den operativa tillsynen men den kan 

delegeras till kommunerna. Om vattenuttag sker utan tillstånd och den kontroll som följer 

med tillstånd, finns risk för betydande påverkan på vattnets mängd eller kvalitet.  

Sammanhang  
Åtgärden är reviderad från åtgärden Länsstyrelserna 4 i Åtgärdsprogram 2016–2021. 

Åtgärdens genomförande stöds av åtgärderna Boverket 1, Försvarinspektören för hälsa och 

miljö 2, Havs- och vattenmyndigheten 5 och 8 och Länsstyrelserna 1. 

Åtgärdens genomförande stödjer åtgärderna Kommunerna 1, 3 och 5. 

Åtgärden bidrar till att Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30)  

kan följas. 

Denna åtgärd bidrar till samhällets klimatanpassning genom att skydda dricksvatten och 

framtida dricksvattensvattenförekomster från förändrad nederbörd, översvämning eller torka. 

Miljömål och globala hållbarhetsmål 
Åtgärden stödjer särskilt generationsmålet och miljömålen 8. Levande sjöar och vattendrag 

och 9. Grundvatten av god kvalitet. 

Åtgärden bidrar särskilt till att uppnå globala hållbarhetsmålen 3. Hälsa och välbefinnande, 

6. Rent vatten och sanitet, 11. Hållbara städer och samhällen och 15. Ekosystem och biologisk 

mångfald. 
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Länsstyrelserna, åtgärd 6: 

Rådgivningsverksamhet växtnäring och växtskyddsmedel 

Länsstyrelserna ska prioritera och utveckla sin informations- och rådgivningsverksamhet 

för att minska växtnäringsförluster och förluster av växtskyddsmedel till yt- och 

grundvattenförekomster där det finns en risk för att miljökvalitetsnormerna för vatten 

inte kan följas på grund av sådan påverkan. Informationsinsatser behövs till de 

verksamheter som inte täcks in av pågående rådgivning. 

Länsstyrelserna ska även på regional nivå stödja det lokala åtgärdsarbete mot 

övergödning som bedrivs genom åtgärdssamordnare.  

Åtgärden ska genomföras i samverkan med Havs- och vattenmyndigheten och 

Jordbruksverket. 

Åtgärden ska genomföras kontinuerligt. 

Motivering  
I Västerhavets vattendistrikt finns 590 ytvattenförekomster och 94 grundvattenförekomster 

med påverkan från jordbruk som riskerar att inte följa miljökvalitetsnormerna för vatten. 

Jordbruket är den enskilt största källan och åtgärder som leder till minskad tillförsel av 

näringsämnen till vatten från jordbruksmark och ökad retention i landskapet behöver därför 

genomföras i stor omfattning. Rådgivning behövs för att få till stånd lämpliga åtgärder inom 

jordbruket för att minska övergödningen. Den behövs också för att öka anslutningen till 

miljöförbättrande ersättningar och för att bidra till att åtgärder genomförs, så att de får bästa 

möjliga effekt. Rådgivning är viktig eftersom växtnäringsfrågorna inom jordbruket ofta rör sig 

om diffusa utsläpp. Förutsättningarna mellan olika regioner och gårdar varierar därför, till 

exempel vad gäller jordart, klimat och produktionsinriktning. Därmed kan också de åtgärder 

som är mest kostnadseffektiva variera mellan olika regioner och olika gårdar. 

Rådgivning behöver också utvecklas för att få till stånd de åtgärder som behövs för att minska 

påverkan på vattenförekomster från användningen av växtskyddsmedel inom jordbruket. De 

åtgärdssamordnare som finns bland annat inom projektet ”Lokalt engagemang för vatten” 

(LEVA) är viktiga för att motivera och prioritera rätt åtgärd på rätt plats. 

Genomförande  
Länsstyrelserna ska verka för ett effektivt regionalt genomförande av den gemensamma 

jordbrukspolitiken. Åtgärden är inriktad mot den gemensamma jordbrukspolitikens 

(Landsbygdsprogrammets) fokusområde 4B, förbättra vattenförvaltningen och hanteringen av 

gödsel- och växtskyddsmedel. 

Rådgivningen ska ha som mål att åtgärder genomförs på rätt plats och att de mest 

kostnadseffektiva åtgärderna används i första hand. Som grund till detta har 

vattenmyndigheterna tagit fram ett underlag som behöver tas hänsyn till, med förslag på 

möjliga kostnadseffektiva åtgärder för att nå god ekologisk status med avseende på 

övergödning. Det är viktigt att rådgivningen till såväl enskilda lantbrukare som 

åtgärdssamordnare leder till en ökad insikt om problemen, men också till kunskap om vilka 

risker som finns och vilka åtgärder som behöver vidtas för att minska förlusterna av fosfor 

och kväve till vatten från jordbruksmark och åtgärder för att öka retentionen i landskapet. 
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Genom kontinuerlig utbildning och rådgivning till lantbruksföretag i säker hantering av 

växtskyddsmedel kan förlusterna av växtskyddsmedelsrester minska och därmed påverkan 

på vattenmiljön. Eftersom det utvecklas nya preparat, ny kunskap, nya krav och regler 

behöver rådgivningen uppdateras och riktas brett till verksamhetsutövare som använder 

växtskyddsmedel.  

Det är viktigt att utgångspunkten för rådgivningen ligger i att följa miljökvalitetsnormerna för 

vatten inklusive att förbudet mot försämring av status tas hänsyn till, så väl som att det tas 

hänsyn till avrinningsområdesperspektivet vid planeringen av rådgivningsverksamheten. 

Länsstyrelserna har på regional nivå en viktig roll i att stödja åtgärdsarbetet som bedrivs 

genom lokala åtgärdssamordnare. Denna roll är en förutsättning för den samlade 

åtgärdssamordningen och behöver samordnas med den nationella stödfunktionen som 

tillhandahålls av Havs- och vattenmyndigheten.   

Åtgärden ska leda till att åtgärder genomförs för att minska tillförsel av framför allt fosfor, 

men också kväve, till ytvattenförekomster och minska nitrathalterna i grundvatten för att 

bidra till att miljökvalitetsnormerna för vatten följs. Även behoven av att minska tillförseln av 

näringsämnen till havsbassängerna behöver tas hänsyn till. Åtgärden ska också leda till 

åtgärder så att tillförseln av växtskyddsmedelsrester till yt- och grundvatten minskar för att 

bidra till att miljökvalitetsnormerna för vatten följs.  

Länsstyrelserna behöver dessutom rikta särskild information om ersättningar inom ramen för 

den gemensamma jordbrukspolitiken och andra stöd till lantbrukare i tillrinningsområdet till 

utpekade vattenförekomster med övergödningsproblem. Detta kan kräva riktade insatser till 

exempelvis mindre lantbruksföretag, hästägare och fårproducenter. 

Sammanhang  
Åtgärden är en revidering av åtgärd 15 i Åtgärdsprogram 2009–2016. 

Åtgärdens genomförande stöds av åtgärderna Jordbruksverket 1, 2, 3 och 6, Havs- och 

vattenmyndigheten 7 och 9 och Länsstyrelserna 5.  

Åtgärdens genomförande stödjer åtgärderna Jordbruksverket 4 och Kommunerna 2.  

Åtgärden bidrar till att miljökvalitetsnormerna för havsmiljön enligt Havs- och 

vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:18, 2012) om vad som kännetecknar god 

miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön kan följas. 

Denna åtgärd bidrar till samhällets klimatanpassning genom att minska läckage av 

växtskyddsmedel vid ökad nederbörd och översvämning. 

Miljömål och globala hållbarhetsmål 
Åtgärden stödjer särskilt generationsmålet och miljömålen 4. Giftfri miljö, 7. Ingen 

övergödning, 8. Levande sjöar och vattendrag, 9. Grundvatten av god kvalitet, 10. Hav i 

balans samt levande kust och skärgård och 13. Ett rikt odlingslandskap. 

Åtgärden bidrar särskilt till att uppnå globala hållbarhetsmålen 2. Ingen hunger, 3. Hälsa och 

välbefinnande, 6. Rent vatten och sanitet, 14. Hav och marina resurser, 15. Ekosystem och 

biologisk mångfald och 16. Fredliga och inkluderande samhällen. 
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Länsstyrelserna, åtgärd 7: 

Vägledning kommuner översikts-och detaljplanering 

Länsstyrelserna ska vägleda regioner och kommunerna vid region-, översikts- och 

detaljplanering så att miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten ska kunna följas. 

Länsstyrelserna behöver särskilt bevaka att: 

      a) det framgår av översiktsplanen hur miljökvalitetsnormerna för vatten kommer att 

följas,  

      b) prioritering av åtgärder på kommunal nivå görs utifrån aktuella regionala eller 

mellankommunala planeringsunderlag för naturresurser samt planeringsunderlag 

för skydd och restaurering av kustnära miljöer,  

      c) kommunerna i sin detaljplanering har använt aktuellt och relevant underlag från 

Vatteninformationssystem Sverige (VISS). 

Åtgärden ska genomföras i samverkan med Boverket.  

Åtgärden ska genomföras kontinuerligt. 

Motivering  
Den årliga rapporteringen från kommunerna om genomförda åtgärder visar att 

miljökvalitetsnormerna för vatten inte följs i den fysiska planeringen i tillräcklig omfattning. 

Arbetet med vägledning från länsstyrelserna i denna fråga har kommit igång, särskilt i de län 

som har utfört pilotprojekt. Vägledningsarbetet behöver dock utvecklas, harmoniseras och 

intensifieras för att inte den framtida samhällsbyggnadsutvecklingen sker på bekostnad av 

kvaliteten på vattenmiljön. Genom rådgivning och vägledning om tillämpningen av 

miljökvalitetsnormerna för vatten i översikts- och detaljplanering ges kommunerna rimliga 

förutsättningar för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas i den fysiska 

planeringen och i utvecklingen av samhällsbyggandet. 

Underlaget i Vatteninformationssystem Sverige (VISS) uppdateras och utvecklas ständigt, 

varför det är viktigt att kommunerna är uppdaterade och väl förtrogna med verktyget och 

vilka begränsningar som finns. För ett effektivt åtgärdsarbete behöver kommunerna känna till 

med vilken tillförlitlighet som vattenförekomsterna har klassats, både beroende av tillgängliga 

data och undersökningsmetod. Kommunerna tycker även att det är svårt att överföra material 

från VISS in i detaljplaneringen och det finns ett behov av att få stöd och vägledning av 

länsstyrelserna. Det behövs därför förbättrade kunskaper inom de kommunala 

organisationerna avseende det praktiska användandet av VISS och möjligheterna till export 

av digitalt kartunderlag för översikts- och detaljplaner. Det krävs också förbättrade kunskaper 

om och förståelse för innehållet, till exempel gällande aktualiseringsgraden och 

tillförlitligheten av klassificeringarna. 

Genomförande  
Länsstyrelsernas dialog med kommunerna när en översiktsplan tas fram är en väsentlig del av 

arbetsprocessen. Viktiga moment i genomförandet av åtgärden är: 

Att länsstyrelserna säkerställer att det framgår i översiktsplanen hur kommunen tänker följa 

miljökvalitetsnormerna för vatten. Detta kan göras i länsstyrelsernas arbete med 

sammanfattande redogörelser, vid aktualitetsprövning och i samrådsförfarandet och 
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granskningsyttrande. Det anges i  (plan- och bygglag (2010:900) (PBL)) 3 kap. 5 § att det ska 

framgå hur kommunen avser att följa miljökvalitetsnormerna men inte hur det ska ske. 

Många kommuner jobbar med att aktualisera delar av sina översiktsplaner genom 

fördjupningar och tillägg. Länsstyrelserna lämnar en sammanfattande redogörelse till 

kommunerna minst en gång per mandatperiod, där denna fråga kan uppmärksammas. 

Sammantaget behöver länsstyrelserna utveckla sin vägledning till kommunerna i dessa 

frågor, för att de tidigt i processen ska uppmärksamma behovet av att ta hänsyn till 

miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten i den långsiktiga planeringen.  

Länsstyrelserna behöver ge råd och vägledning till kommunerna kring hur prioritering av 

åtgärder på kommunal nivå kan göras utifrån aktuella regionala eller mellankommunala 

planeringsunderlag för naturresurser, exempelvis regionala vattenförsörjningsplaner. 

Länsstyrelserna kan därutöver behöva ta fram planeringsunderlag för kustzonen, så att 

miljökvalitetsnormer i kustvattenförekomster kan följas. Länsstyrelsens samlade bedömning, 

med olika sakområdeskompetenser, är central i detta.  

Enligt PBL 3 kap. 10 § ska länsstyrelserna tillhandahålla underlag för kommunernas 

bedömningar och även ge råd i fråga om sådana allmänna intressen som hänsyn bör tas till 

enligt 2 kap. vid beslut om användningen av mark- och vattenområden. Som ett led i detta 

arbete ska länsstyrelserna ge kommunerna stöd och vägledning, till exempel genom 

utbildningsinsatser, kring hur underlaget i VISS bör användas i det kommunala 

planeringsarbetet. Åtgärden behöver bland annat leda till en ökad samverkan mellan de två 

arbetsområdena miljöskydd och samhällsplanering. 

Sammanhang  
Åtgärden är en revidering av Länsstyrelsernas åtgärd 9 i Åtgärdsprogram 2016–2021. 

Åtgärdens genomförande stöds av åtgärderna Boverket 1, Länsstyrelserna 5 och 12 och 

Regionerna 1. 

Åtgärdens genomförande stödjer åtgärderna Kommunerna 1 och 4. 

Åtgärden bidrar till att miljökvalitetsnormerna för havsmiljön enligt Havs- och 

vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:18, 2012) om vad som kännetecknar god 

miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön kan följas. 

Åtgärden bidrar till att Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30)  

kan följas. 

Denna åtgärd bidrar till samhällets klimatanpassning genom att skydda dricksvatten och 

framtida dricksvattensvattenförekomster från förändrad nederbörd, översvämning eller torka 

samt att utarbeta hållbar dagvattenhantering vid ökad nederbörd och vattentillförsel. 

Miljömål och globala hållbarhetsmål 
Åtgärden stödjer särskilt generationsmålet och miljömålen 8. Levande sjöar och vattendrag, 

9. Grundvatten av god kvalitet, 10. Hav i balans samt levande kust och skärgård och 15. God 

bebyggd miljö. 

Åtgärden bidrar särskilt till att uppnå globala hållbarhetsmålen 6. Rent vatten och sanitet, 11. 

Hållbara städer och samhällen, 14. Hav och marina resurser, 15. Ekosystem och biologisk 

mångfald och 16. Fredliga och inkluderande samhällen. 
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Länsstyrelserna, åtgärd 8: 

Prioritering inom den gemensamma jordbrukspolitiken 

Länsstyrelserna ska inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken prioritera 

nedanstående åtgärder i jordbrukslandskapet, och aktivt verka för ett ökat genomförande 

av dessa åtgärder i samverkan med Jordbruksverket, rådgivare, åtgärdssamordnare och 

lantbrukare: 

• Strukturkalkning  

• Kalkfilterdike 

• Anpassad skyddszon 

• Skyddszon 

• Fosfordamm/våtmark 

• Tvåstegsdike 

• Vårbearbetning  

• Fånggröda  

Åtgärden ska bidra till att miljökvalitetsnormer för vatten följs.  

Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras kontinuerligt. 

Motivering 
Höga halter av näringsämnen är en av de främsta orsakerna till att god ekologisk status inte 

nås i vattendrag, sjöar och kustvatten. 

I Västerhavets vattendistrikt finns 363 vattenförekomster med betydande påverkan från 

jordbruk i sådan utsträckning att miljökvalitetsnormerna för vatten inte följs eller riskerar att 

inte följas med avseende på övergödning. 

Nationellt bidrar jordbruket till knappt 60% av den antropogena tillförseln av fosfor och 50% 

av den antropogena belastningen av kväve (SMED, 2020). Åtgärder som leder till minskad 

tillförsel av näringsämnen till vatten från jordbruksmark och ökad retention i landskapet 

behöver därför genomföras. För att nyttja den begränsade finansieringen inom den 

gemensamma jordbrukspolitiken optimalt behövs en högre grad av prioritering till vilka 

områden där åtgärderna gör störst effekt för att nå miljökvalitetsnormen för vatten.  

Genomförande 
Länsstyrelserna behöver verka för att de åtgärder som tagits fram av vattenmyndigheterna 

genomförs i högre utsträckning, och att de placeras där de gör mest nytta.  

Länsstyrelsen behöver utforma en plan för hur ersättningarna ska göra störst miljönytta inom 

ramen för befintlig budget och sedan styra, i möjligast mån, hur ersättningarna betalas ut till 

de sökande. Ansökningar bör prioriteras efter vattenmyndigheternas underlag av 

riskklassificering och beting så att miljökvalitetsnormerna för vatten följs. 

Den gemensamma jordbrukspolitiken är tillsammans med LOVA en viktig stödform för att 

genomföra de åtgärder i jordbrukslandskapet som krävs för att nå miljökvalitetsnormerna för 

vatten. Även våtmarkssatsningen i LONA som kan utgöra ett komplimenterande stöd för 

övergödningsåtgärder. Det är därför viktigt att handläggare för de olika stödformerna 

samverkar för att optimera kostnadseffektiviteten och underlätta för stödsökande. 
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Sammanhang  
Åtgärden är en ny åtgärd i Åtgärdsprogram 2021–2027. 

Åtgärdens genomförande stöds av åtgärderna Havs- och vattenmyndigheten 9, 

Jordbruksverket 1 och 4 och Länsstyrelserna 9. 

Åtgärden bidrar till att miljökvalitetsnormerna för havsmiljön enligt Havs- och 

vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:18, 2012) om vad som kännetecknar god 

miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön kan följas. 

Miljömål och globala hållbarhetsmål 
Åtgärden stödjer särskilt generationsmålet och miljömålen 7. Ingen övergödning, 8. Levande 

sjöar och vattendrag, 10. Hav i balans samt levande kust och skärgård, 11. Myllrande 

våtmarker och 13. Ett rikt odlingslandskap. 

Åtgärden bidrar särskilt till att uppnå globala hållbarhetsmålen 2. Ingen hunger, 6. Rent 

vatten och sanitet, 14. Hav och marina resurser, 15. Ekosystem och biologisk mångfald och 

16. Fredliga och inkluderande samhällen. 

 

Länsstyrelserna, åtgärd 9: 

Prioritering av LOVA 

Länsstyrelserna ska inom ramen för den stöd till lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) 

prioritera kostnadseffektiva åtgärder mot extern och intern näringsbelastning, och aktivt 

verka för ett ökat genomförande av dessa åtgärder i samverkan med Havs- och 

vattenmyndigheten, rådgivare, åtgärdssamordnare och lantbrukare. 

Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras kontinuerligt.  

Motivering 
Höga halter av näringsämnen är en av de främsta orsakerna till att god ekologisk status inte 

nås i vattendrag, sjöar och kustvatten. 

I Västerhavets vattendistrikt finns 363 vattenförekomster med betydande påverkan från 

jordbruk i sådan utsträckning att miljökvalitetsnormerna för vatten inte följs eller riskerar att 

inte följas med avseende på övergödning. 

Enligt (förordning (2009:381) om statligt stöd till lokala vattenvårdsprojekt) kan bidrag från 

havs- och miljöanslaget lämnas till lokala vattenvårdsprojekt (LOVA-projekt). År 2020 

fördelade Havs- och vattenmyndigheten ut 230 miljoner kronor, varav 161 miljoner kronor är 

tillgängliga för att finansiera åtgärder mot övergödning. Tillsammans med den gemensamma 

jordbrukspolitiken (GJP) utgör därmed LOVA det viktigaste finansieringsstödet för att 

minska näringsbelastningen till vatten från externa och interna källor.  

För att nyttja finansieringen inom LOVA optimalt behövs en högre grad av prioritering till 

vilka områden där åtgärderna gör störst effekt för att nå miljökvalitetsnormen för vatten. 
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LOVA-bidrag behöver därför användas till att öka genomförandet av åtgärder som leder till 

minskad tillförsel av näringsämnen till vatten från jordbruksmark, ökad retention i landskapet 

och minskad intern belastning. 

Genomförande 
Länsstyrelserna behöver verka för att de åtgärder som tagits fram av vattenmyndigheterna 

genomförs i högre utsträckning, och att de placeras där de gör mest nytta.  

Länsstyrelsen behöver utforma en plan för hur ersättningarna ska göra störst miljönytta inom 

ramen för befintlig budget och sedan styra, i möjligast mån, hur ersättningarna betalas ut till 

de sökande. Ansökningar bör prioriteras efter vattenmyndigheternas underlag över 

riskklassificering och beting så att miljökvalitetsnormerna för vatten följs. Vid finansiering av 

åtgärder mot internbelastning ska Havs- och vattenmyndighetens vägledning användas. 

LOVA är tillsammans med den gemensamma jordbrukspolitiken en viktig stödform för att 

genomföra de åtgärder i jordbrukslandskapet som krävs för att nå miljökvalitetsnormerna för 

vatten. Även våtmarkssatsningen i LONA kan utgöra ett komplimenterande stöd för 

övergödningsåtgärder. Det är därför viktigt att handläggare för de olika stödformerna 

samverkar för att optimera kostnadseffektiviteten och underlätta för stödsökande.  

Sammanhang 
Åtgärden är reviderad från Länsstyrelsernas åtgärd 10 i Åtgärdsprogram 2016–2021. 

Åtgärdens genomförande stöds av åtgärderna Jordbruksverket 1, Havs- och 

vattenmyndigheten 7 och 9 och Länsstyrelserna 9. 

Åtgärden bidrar till att miljökvalitetsnormerna för havsmiljön enligt Havs- och 

vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:18) om vad som kännetecknar god miljöstatus 

samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön kan följas. 

Denna åtgärd bidrar till samhällets klimatanpassning genom att anlägga tvåstegsdiken, 

dammar och våtmarker som agerar som biologiska skydd med buffrande effekt mot 

översvämning och kusterosion. 

Miljömål och globala hållbarhetsmål 
Åtgärden stödjer särskilt generationsmålet och miljömålen 7. Ingen övergödning, 8. Levande 

sjöar och vattendrag, 10. Hav i balans samt levande kust och skärgård och 11. Myllrande 

våtmarker. 

Åtgärden bidrar särskilt till att uppnå globala hållbarhetsmålen 2. Ingen hunger, 6. Rent 

vatten och sanitet, 14 Hav och marina resurser och 15. Ekosystem och biologisk mångfald. 
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Länsstyrelserna, åtgärd 10: 

Prioritering av sanering av förorenade områden  

Länsstyrelserna ska prioritera i tillsynen och i ansökningar om statligt stöd i enlighet med 

Naturvårdsverkets urvalskriterier enligt förordning (2004:100) om avhjälpande av 

föroreningsskador så att miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten ska kunna följas. 

Åtgärden ska genomföras kontinuerligt. 

Motivering  
I Västerhavets vattendistrikt finns 43 ytvattenförekomster med betydande påverkan av 

prioriterade ämnen (exklusive kvicksilver och PBDE) och/eller särskilda förorenande ämnen 

från förorenade områden i sådan utsträckning att miljökvalitetsnormerna för vatten inte följs 

eller riskerar att inte följas. I ytterligare 280 ytvattenförekomster finns en utpekad trolig 

betydande påverkan av prioriterade ämnen (exklusive kvicksilver och PBDE) och/eller 

särskilda förorenande ämnen från förorenade områden, där ytterligare kunskap behövs för att 

bedöma behovet av åtgärder  

För grundvatten riskerar 122 vattenförekomster att inte följa miljökvalitetsnormerna för 

grundvatten på grund av påverkan från förorenade områden på grundvattnets kemiska 

status. 

Länsstyrelserna bedriver ett aktivt arbete avseende avhjälpande av föroreningsskador vid 

flera förorenade områden. Genomförandet av förebyggande, förbättrande och avhjälpande 

åtgärder bedöms av Vattenmyndigheten att inte vara tillräckliga för att 

miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten ska kunna följas. Det finns behov av en 

tydligare prioritering i hanteringen av ansökningar om statligt stöd, med inriktning mot 

åtgärder som bidrar till att miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten ska följas.  

Naturvårdsverkets nationella plan (Naturvårdsverket, 2020b) utgör utgångspunkt vid 

prövningen av länsstyrelsernas ansökningar om åtgärdsbidrag från det statliga anslaget 1:4 

”Sanering och återställning av förorenade områden” (Regeringen, 2019a). Anslaget från 

användas för bidrag enligt (förordning (2004:100) om avhjälpande av föroreningsskador och 

statligt stöd för sådant avhjälpande ). Den nationella planen anger prioritetsordningen för 

prövning av ansökningar om bidrag för avhjälpande av föroreningsskador, så att statligt 

finansierade avhjälpandeåtgärder genomförs vid de mest prioriterade förorenade områdena i 

landet.  

Målet om att miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten ska följas ingår i två av 

urvalskriterierna i planen. För att kunna prioritera åtgärder av förorenade områden med 

risker som innebär att människor utsätts för akuta hälsorisker, naturområden med stora 

skyddsvärden eller betydande vattenförsörjningsintressen (förordningen (2004:100) 8 och 

8a §§ så ska förorenade områden som nu eller på kort sikt (inom ungefär ett till tre år) som 

innebär risk för allvarliga skador på vattenförekomster (och kan äventyra god status enligt 

miljökvalitetsnormerna) prioriteras i länsstyrelsernas ansökningar om åtgärdsbidrag från det 

statliga anslaget. För att minska den totala belastningen av recipienter ska ansökningar om 

åtgärdsbidrag prioriteras för de förorenade områden där den totala belastningen innebär att 

god status i vattenförekomsten inte kan uppnås så att miljökvalitetsnormerna för yt- och 

grundvatten ska kunna följas.  
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Genomförande  
Länsstyrelsernas arbete med förorenade områden behöver prioritera avhjälpande åtgärder så 

att miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten kan följas. Både länsstyrelsernas tillsyn av 

förorenade områden och arbetet med ansökningar om statligt stöd behöver utgå från 

Naturvårdsverkets urvalskriterier. Kriterierna är framtagna för att länsstyrelserna ska bland 

annat kunna prioritera förorenade områden med risker som innebär att 

miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten inte följs. Urvalet av avhjälpandeåtgärder bör 

genomföras ett avrinningsområdesperspektiv. Arbetet kan då styras med utgångspunkt från 

var inom de aktuella avrinningsområdena det är mest angeläget att genomföra 

avhjälpandeåtgärder för att miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten ska kunna följas. 

De åtgärdsplaner för avrinningsområden inom länen som alla länsstyrelser ska ha enligt 

Länsstyrelserna åtgärd 1 bör ligga till grund för bedömningar och prioriteringar enligt  

denna åtgärd.  

Sammanhang  
Åtgärden är en revidering från Åtgärdsprogram 2009–2016. 

Åtgärdens genomförande stöds av åtgärderna Försvarinspektören för hälsa och miljö 1, Havs- 

och vattenmyndigheten 1, Naturvårdsverket 2 och 3 och Länsstyrelserna 1. 

Åtgärdens genomförande stödjer åtgärderna Länsstyrelserna och 2 och Kommunerna 1 och 2.  

Åtgärden bidrar till att miljökvalitetsnormerna för havsmiljön enligt Havs- och 

vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:18, 2012) om vad som kännetecknar god 

miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön kan följas 

(Havs- och vattenmyndigheten, 2015a). 

Sanering av förorenade områden i potentiella översvämningsområden bidrar till samhällets 

klimatanpassning genom att minska risken för spridning av miljögifter. 

Miljömål och globala hållbarhetsmål 
Åtgärden stödjer särskilt generationsmålet och miljömålen 4. Giftfri miljö och 9. Grundvatten 

av god kvalitet. 

Åtgärden bidrar särskilt till att uppnå globala hållbarhetsmålen 3. Hälsa och välbefinnande, 

6. Rent vatten och sanitet och 15. Ekosystem och biologisk mångfald. 
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Länsstyrelserna, åtgärd 11: 

Prioritering av kalkning 

Länsstyrelserna ska inom ramen för de regionala åtgärdsplanerna för kalkning planera 

kalkningsverksamheten så att hänsyn tas till miljökvalitetsnormerna för vatten, och 

möjligheten att uppnå god ekologisk status ska utgöra en prioriteringsgrund.    

Åtgärden ska genomföras kontinuerligt. 

Motivering  
Kalkning av sjöar och vattendrag motverkar effekterna av försurning från atmosfärisk 

deposition av försurande ämnen och skogsbrukets försurande påverkan. Deposition av 

försurande ämnen har minskat mycket sedan 1980-talet, men återhämtning från försurning tar 

lång tid. Kalkning är en effektiv och beprövad åtgärd som behöver fortgå så länge 

försurningspåverkan i vattnet kvarstår. Om kalkningsverksamheten upphör för tidigt kan 

sjöar och vattendrag återförsuras vilket kan medföra utslagning av fiskstammar och  

I Västerhavets vattendistrikt riskerar 1577 ytvattenförekomster att inte följa 

miljökvalitetsnormerna för ytvatten.  

Genomförande  
Åtgärden riktar sig till genomförande av den kommande nationella kalkningsplanen. Med 

utgångspunkt från denna tar länsstyrelserna fram regionala kalkningsplaner och styr det 

operativa miljöarbetet utifrån regionala prioriteringar. Dessa görs ifrån värdefulla arter, 

naturvärden och nyttjandepotential, men behöver också göras med hänsyn till 

miljökvalitetsnormerna för vatten. Kalkningsplanerna bör därför ha en tydlig koppling till 

vattenförvaltningen och ta hänsyn till andra eventuella påverkanstryck och miljöproblem. 

När försurningsbelastningen minskar kan kalkningar av vissa vattenförekomster också 

avslutas. Därmed kan det finnas utrymme för nykalkningar inom andra områden där det 

finns behov av det. 

Sammanhang  
Åtgärden är en ny åtgärd i Åtgärdsprogram 2021–2027. 

Åtgärdens genomförande stöds av åtgärderna Havs- och vattenmyndigheten 2 och 

Naturvårdsverket 4 och 5. 

Denna åtgärd bidrar till samhällets klimatanpassning genom att motverka effekterna av 

försurning från atmosfärisk deposition av försurande ämnen som ökar med högre 

koldioxidhalter och ökad nederbörd. 

Miljömål och globala hållbarhetsmål 
Åtgärden stödjer särskilt generationsmålet och miljömålen 3. Bara naturlig försurning och 8. 

Levande sjöar och vattendrag. 

Åtgärden bidrar särskilt till att uppnå globala hållbarhetsmålen 6. Rent vatten och sanitet och 

15. Ekosystem och biologisk mångfald. 
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Länsstyrelserna, åtgärd 12: 

Prioritering av kustnära miljöer 

Länsstyrelserna ska prioritera skydd av kustnära marina miljöer för att åstadkomma ett 

ekologiskt representativt, sammanhängande och funktionellt nätverk, så att 

miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas. 

Länsstyrelserna ska även prioritera restaureringar av kustnära miljöer, som planeras 

enligt den nationella samordnade åtgärdsstrategin mot fysisk påverkan och för biologisk 

återställning i kustvattenmiljön, så att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas. 

Åtgärden ska genomföras i samarbete med berörda kommuner och när så är motiverat, 

genomföras i samverkan med Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten. 

Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras kontinuerligt. 

Motivering 
I den nationella analysen för hydromorfologi på kusten har klassningarna av hydromorfologi 

visat att 5 procent av kustvattenförekomsterna i Västerhavets vattendistrikt har sämre än 

måttlig status. För de kustvatten som har god eller hög status för hydromorfologi är det 

viktigt att det inte försämras, då en försämring kan påverka ekologin negativt ur ett 

landskapsperspektiv. 

 

Skydd 
För att långsiktigt kunna nå eller bibehålla miljökvalitetsnormerna för kustvatten är en 

förutsättning att ett ekologiskt representativt, sammanhängande och funktionellt nätverk av 

kustnära marina miljöer skyddas. I ett av delmålen till Agenda 2030, Mål 14 Hav och marina 

resurser och i Sveriges Miljömål, Generationsmålet, etappmål Skydd av landområden, 

sötvattensområden och marina områden, anges att minst 10 procent av kust- och 

havsområden bör vara skyddade. Områdesskyddet 2019 visar att 14 procent av Sveriges totala 

havsyta ut till den ekonomiska zonen består av skyddade marina miljöer. Enbart inom 

svenskt territorium utgör skyddet 11 procent av havsytan (SCB, 2020a). Sverige skyddar 

därmed mer än målen kräver. Målen kan komma att revideras under 2021–2027, eftersom 

diskussioner om arealmålen globalt ska höjas till 30 procent är pågående inom FN:s möten 

under Konventionen om biologisk mångfald (Convention on Biological Diversity (CBD)). 

Det marina skyddet är ojämnt fördelat och inte nödvändigtvis ekologiskt representativt och 

sammanhängande i Sverige. Endast Västra Götalands län, Skåne län, Östergötlands län, 

Södermanlands län och Uppsala län av Sveriges 14 län med kust uppnår målet att skydda 10 

procent av den marina miljön (SCB, 2019b).  

Restaurering 
Kustnära marina miljöer måste återställas så att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna 

följas samt att säkerställa att viktiga ekosystemtjänster kan bibehållas i kusten. Det är viktigt 

att livsmiljöer restaureras, nyskapas och återskapas ut ett landskapsperspektiv och kräver en 

gemensam strategi på regional nivå. Inom havsmiljödirektivets åtgärdsprogram ska en 

samordnad strategi för restaurering och biologisk återställning tas fram och vara en bas för 

regional samverkan. 
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Genomförande 

Skydd 
Länsstyrelserna ska verka för att förstärka arbetet med inrättande av skyddade marina 

områden enligt den nationella handlingsplanen för områdesskydd. Detta ska göras genom att 

koordinera redan befintligt skydd med ett utökat skydd. Länsstyrelsen ska också koordinera 

arbetet med involverade aktörer, i synnerhet kommunerna, men vid behov också Havs- och 

vattenmyndigheten och Naturvårdsverket.  

Genom att utarbeta regionala planer i samverkan med kommunerna hur och vilka områden 

som ska prioriteras kan ett ekologiskt representativt, sammanhängande och funktionellt 

nätverk av skyddade områden åstadkommas.  

I de regionala handlingsplanerna för marint områdesskydd ska det framgå hur dessa bidrar 

till att miljökvalitetsnormerna för kustvatten och havsmiljön ska kunna uppnås. 

Restaurering 
Länsstyrelserna ska ha en plan för att genomföra restaurering av fysiska störningar i kustnära 

marina miljöer så att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas. I länsstyrelsens plan 

för restaurering ska det framgå hur dessa bidrar till att miljökvalitetsnormerna för kustvatten 

och havsmiljön ska kunna uppnås. Planen ska byggas på Havs- och vattenmyndighetens 

samlande åtgärdsstrategi (ÅPH 29) och utarbetade metoder för ekologisk kompensation och 

restaurering av marina miljöer (ÅPH 30). Länsstyrelsernas planer ska vara samordnade 

havsområdesvis, för att komma ifrån de rent administrativa gränserna och för att lyfta de 

enskilda vattenförekomsterna till ett funktionellt landskapsperspektiv (jämför 

handlingsplanerna för områdesskydd).  

Sammanhang 
Åtgärden är en ny åtgärd i Åtgärdsprogram 2021–2027. 

Åtgärdens genomförande stöds av åtgärden kommunerna 1. 

Åtgärden bidrar till att miljökvalitetsnormerna för havsmiljön enligt Havs- och 

vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:18, 2012) om vad som kännetecknar god 

miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön kan följas. 

Denna åtgärd bidrar till samhällets klimatanpassning genom att restaurera kustnära marina 

miljöer utsatta för höjda vattennivåer och kusterosion vilket ökar kustens resiliens, i synnerhet 

mot klimatförändringar. 

Miljömål och globala hållbarhetsmål 
Åtgärden stödjer främst generationsmålet och miljömålet 10. Hav i balans samt levande kust 

och skärgård, samt ett rikt växt- och djurliv. 

Åtgärden bidrar särskilt till att uppnå globala hållbarhetsmålen 11 Hållbara städer och 

samhällen, 14. Hav och marina resurser och 15. Ekosystem och biologisk mångfald. 
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2.16 Region Skåne 

Region Skåne, åtgärd 1: 

Regionplan 

Region Skåne ska ta fram en regionplan och genomföra sin regionplanering enligt (plan- 

och bygglag (2010:900) (PBL)) så att det bidrar till att miljökvalitetsnormerna för yt- och 

grundvatten kan följas.  

Regionen behöver särskilt: 

      a) tydliggöra miljökvalitetsnormerna för vatten som en planeringsförutsättning. 

      b) verka för att regionala prioriteringar enligt regionplanen följer de aktuella 

planeringsunderlagen på lokal, regional och nationell nivå på ett sådant sätt att 

miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas. 

Åtgärden ska så långt som möjligt hänvisa till Vatteninformationssystem Sverige (VISS) 

som planeringsunderlag. 

Åtgärden behöver genomföras med ett avrinningsområdesperspektiv och i samråd med 

berörda Länsstyrelser och kommuner inom regionen. Kontinuerlig samverkan med 

Boverket är också viktigt.  

Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras kontinuerligt.  

Motivering 
Region Stockholm och Region Skåne ansvarar för regional fysisk planering i sina län. Detta 

innebär bland annat att dessa regioner ska ta fram en regionplan för att hantera 

kommunöverskridande frågor av betydelse för den fysiska miljön. Detta är ett arbete i att 

skapa mer enhetlighet mellan kommuner.  

Den regionala fysiska planeringen ska skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar 

vattenanvändning och skydd av vattenresurserna. Genom att inkludera vattenfrågor och ta 

hänsyn till miljökvalitetsnormerna redan i regionplaneringen blir det vägledande för den 

efterföljande planeringen hos kommunerna. Därigenom kan intressekonflikter avvärjas när 

regionen växer. Kostsamma återställande åtgärder kan undvikas genom att regionalt 

identifiera behov av skydd exempelvis var vattenskyddsområden och reservvattentäkter kan 

vara aktuella. Relevant underlag och vägledningar kan finnas både på lokal, regional och 

nationell nivå. Ett exempel är Vatteninformationssystem Sverige (VISS), där information om 

vattenförekomster och gällande miljökvalitetsnormer finns tillgängliga. I den årliga 

återrapporteringen har kommunerna efterfrågat att tillsammans ta fram digitala kartunderlag. 

Detta skulle kunna genomföras inom ramen för en regionplan.  

Regionerna får enligt (plan- och bygglag (2010:900) (PBL) ) 7 kap. 11 § begära ut nödvändigt 

underlag från andra regioner, kommuner, regionala kollektivtrafikmyndigheter och andra 

myndigheter för att uppfylla sina regionalplaneringsuppgifter. Regionplanen blir vägledande 

för kommunerna i deras översikts- och detaljplanering med efterföljande tillståndsprövningar 

(PBL 7 kap. 2 §). Den blir också upplysande för alla myndigheter som i sina beslut tillämpar 

hushållningsbestämmelserna i (miljöbalk (1998:808) (MB) ) 3 och 4 kap. 
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Regionen behöver i sitt arbete med regionplanen ta hänsyn till avrinningsområden. Detta kan 

innebära att närliggande kommuners planering kan påverka regionen eller att regionens 

planering påverkar kommunerna. Detta är också en förutsättning för att uppnå god status i 

vattenförekomster, eftersom miljökvalitetsnormerna för vatten bygger på avrinningsområden 

i enlighet med (vattendirektivet ) (2000/60/EG). 

Genomförande 
Regionplanen är ett långsiktigt strategiskt dokument för hur mark- och vattenområden bör 

användas med riktlinjer för lokaliseringen utifrån regionalt intresse. I PBL finns bestämmelser 

om hur processen att ta fram eller ändra en regionplan ska genomföras, exempelvis angående 

förslag till plan, samråd och granskning.  

Enligt PBL 7 kap. 3 § ska det av regionplanen framgå hur regionen har följt 

miljökvalitetsnormer för vatten. Regionplanen ska även visa hur hänsyn har tagits till 

allmänna intressen enligt PBL 2 kap. och hur riksintressen enligt MB 3 och 4 kap. har 

tillgodosetts. Länsstyrelserna ska vara vägledande samt tillvarata och samordna statliga 

intressen. Boverket och andra relevanta myndigheter ger nationella vägledningar. 

Regionen ska aktualitetspröva regionplanen minst en gång per mandatperiod (PBL 7 kap. 6 §). 

Detta innebär kontinuerliga möjligheter att se över och utveckla underlag så att 

miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten på bästa sätt ska kunna följas. 

En viktig del i regionplanen är att redovisa vatten som en resurs och tydliggöra 

miljökvalitetsnormerna för vatten som en planeringsförutsättning. Det kan finnas ett värde i 

att utifrån ett avrinningsområdesperspektiv involvera fler kommuner i processen, än de som 

ingår i regionen. 

Sammanhang 
Åtgärden är ny i Åtgärdsprogram 2021–2027. 

Åtgärdens genomförande stöds av åtgärden Boverket 1, Länsstyrelserna 5 och 7 samt 

Kommunerna 1,3, 4 och 5 och Havs- och vattenmyndigheten 5. 

Åtgärden bidrar till att miljökvalitetsnormerna för havsmiljön enligt Havs- och 

vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:18, 2012) om vad som kännetecknar god 

miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön kan följas. 

Åtgärden bidrar till att Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30)  

kan följas. 

Denna åtgärd bidrar till samhällets klimatanpassning genom att underlätta och skapa 

förutsättningar för samverkan mellan kommuner utifrån fysisk planering. Det handlar 

exempelvis om hållbar vattenanvändning, dagvattenhantering och skydd av vattenresurser 

vid torka och översvämning. 

Miljömål och globala hållbarhetsmål 
Åtgärden stödjer särskilt generationsmålet och miljömålen 8. Levande sjöar och vattendrag, 

9. Grundvatten av god kvalitet 10. Hav i balans samt levande kust och skärgård och  

15. God bebyggd miljö. 

Åtgärden bidrar särskilt till att uppnå globala hållbarhetsmålen 6. Rent vatten och sanitet för 

alla, 11. Hållbara städer och samhällen, 13. Bekämpa klimatförändringar, 14. Hav och marina 

resurser, 15. Ekosystem och biologisk mångfald och 16. Fredliga och inkluderande samhällen.   
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2.17 Kommunerna 

Kommunerna, åtgärd 1: 

Vattenplanering 

Kommunerna ska genomföra en förvaltningsövergripande vattenplanering med en 

helhetssyn utifrån ett avrinningsområdesperspektiv. Vattenplaneringen ska ha fokus på 

de yt- och grundvattenförekomster där det behövs åtgärder för att miljökvalitetsnormerna 

ska kunna följas. 

Den förvaltningsövergripande vattenplaneringen ska dessutom innehålla 

      a) en plan för vattenanvändning i ett förändrat klimat med utgångspunkt i den 

regionala vattenförsörjningsplanen. 

Åtgärden bör också innehålla 

      b) en plan för samverkan med berörda kommuner inom kommunens 

avrinningsområden, 

Den förvaltningsövergripande vattenplaneringen ska säkerställa att 

miljökvalitetsnormerna beaktas i alla tillämpliga delar av kommunens verksamhet. I 

följande planer ska vattenplaneringen kunna tillämpas: 

      a) översikts- och detaljplaner,  

      b) planer för dricksvatten, spillvatten och dagvatten (VA-plan) och 

      c) tillsynsplan och behovsutredning för miljöfarlig verksamhet, små avlopp, 

vattenskyddsområden, förorenade områden, jordbruk 

Åtgärden ska vara vidtagen senast två år efter åtgärdsprogrammets fastställande och ska 

sedan uppdateras kontinuerligt.  

Motivering 
För att miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten ska kunna följas på ett effektivt sätt 

behöver bör planering och genomförande av åtgärder genomföras ur ett 

avrinningsområdesperspektiv. Detta eftersom det som sker uppströms ofta påverkar 

vattenkvalitén nedströms. Tillrinningsområde för grundvatten är ofta samma som 

avrinningsområdet för ytvatten men kan skiljas åt varför detta behöver uppmärksammas i 

planeringen. 

Kommunerna har med sina olika verksamhetsområden som berör vattenfrågor en central roll 

för att många av de åtgärder som behövs för att följa miljökvalitetsnormerna kommer till 

stånd. Kommunerna behöver ha en helhetsbild av miljösituationen i vattnet inom kommunen 

och ska därför ta fram en förvaltningsövergripande vattenplanering med helhetssyn utifrån 

ett avrinningsområdesperspektiv. På detta sätt minimerar kommunen risken för en framtida 

försämring av vattenmiljöer och potentiella överträdelser av miljökvalitetsnormerna för 

vatten. Genom detta kan kommunen tillgodose exempelvis en framtida 

dricksvattenförsörjning och skapa höga rekreationsvärden. En enhetlig planering av 

vattenresurserna gör det möjligt att överblicka var det är lämpligast att sätta in åtgärder för att 

förbättra eller bibehålla vattenkvaliteten på ett effektivt sätt. En förvaltningsövergripande 
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vattenplanering kan också visa hur kommunen avser följa miljökvalitetsnormerna i 

förhållande till enskilda detaljplaner. 

För att skapa en sådan planering är relevant underlag viktigt. Det kan finnas både på lokal, 

regional och nationell nivå genom olika vägledningar från exempelvis Boverket, 

länsstyrelserna och regionerna. Ett exempel är Vatteninformationssystem Sverige (VISS), där 

information om vattenförekomsternas tillstånd och påverkan finns tillgängliga. 

Genomförande 
Syftet med en förvaltningsövergripande vattenplanering är att beskriva vilka 

planeringsförutsättningar som gäller för samtliga vattenmiljöer (sjöar, vattendrag, 

grundvatten och kustvatten) inom de avrinningsområden som finns inom kommunen. 

Vattenplaneringen innebär inte nödvändigtvis ett ytterligare planeringsdokument utan 

snarare en process inom ordinarie verksamhet och kan variera i omfattning och 

detaljeringsgrad beroende på behov inom kommunen. Miniminivån är dock en övergripande 

beskrivning av var miljökvalitetsnormerna för vatten inte följs eller kan följas och hur dessa 

vattenförekomster avses att förbättras enligt (plan- och bygglag (2010:900) (PBL) ) 2 kap. 10 §.  

I genomförandet av åtgärden är det nödvändigt att kommunerna tillämpar ett 

förvaltningsövergripande arbetssätt för att skapa en ökad helhetssyn i arbetet med att 

identifiera och prioritera vattenförekomster som är i behov av åtgärder för att 

miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas. Det förvaltningsövergripande arbetet ska 

verka för att prövning, tillsyn, planering, övervakning, samhällsutveckling och 

åtgärdsgenomförande samordnas. Därför behöver denna åtgärd ske med nära koppling till 

Kommunerna åtgärd 2 till 6. En strategi för var miljökvalitetsnormerna för vatten inte kan 

följas och hur detta avses att förbättras kan till exempel innehålla en plan för tillsynsinsatser, 

som behövs i syfte att öka åtgärdstakten.  

Kunskapen om vilka åtgärder i vattenmiljön som är nödvändiga och vilka åtgärder som 

planeras och genomförs behöver förankras internt inom kommunen så att samtliga berörda 

verksamhetsområden omfattas och är delaktiga i planeringen.  

I de fall avrinningsområdet berör flera kommuner kan det vara nödvändigt att starta 

mellankommunala samarbeten för att driva arbetet framåt. Kommunen bör därför ta fram en 

plan för denna samverkan och se över var synergieffekter av åtgärder kan finnas. En plan för 

åtgärder som syftar till att miljökvalitetsnormerna följs, såsom lokala åtgärdsprogram, som 

utreder miljötillstånd, påverkanskällor, påverkansbedömning och vilka åtgärder som ska 

göras, kostnad och förslag på finansiering och ansvar för genomförandet bör ingå. En god 

vattenplanering bör också hantera vattenanvändning i ett förändrat klimat med utgångspunkt 

i den regionala vattenförsörjningsplanen. Det är också viktigt att ta hänsyn till den kunskap 

som finns hos externa aktörer, till exempel vattenråd och markägare.  

Planeringen för vatten inom kommunerna kan med fördel ingå som tematiska tillägg till 

kommunens översiktsplanering, vanligen kallade ”vattenplaner” eller ”blå planer”.  

Hur vattenplaneringen läggs upp kan variera från kommun till kommun, men stöd finns som 

tagits fram bland annat inom projektet Life IP Rich Waters (Rich Waters, 2020). 
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Sammanhang 
Åtgärden är ny åtgärd i Åtgärdsprogram 2021–2027. 

Åtgärdens genomförande stöds av åtgärderna Boverket 1, Havs- och vattenmyndigheten 1–5, 

Jordbruksverket 1–4 och 6, Naturvårdsverket 1–3 och 5–7, Trafikverket 1 och  

Länsstyrelserna 1.  

Åtgärdens genomförande stödjer genomförandet av åtgärderna Kommunerna 2–6.  

Åtgärden bidrar till att miljökvalitetsnormerna för havsmiljön enligt Havs- och 

vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:18, 2012) om vad som kännetecknar god 

miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön kan följas. 

Åtgärden bidrar till att Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30)  

kan följas. 

Denna åtgärd bidrar till samhällets klimatanpassning genom att ge en helhetsbild av 

miljöproblem inom avrinningsområden som genom koordinerad ansträngning bättre kan 

hantera klimatförändringar. 

Miljömål och globala hållbarhetsmål 
Åtgärden stödjer särskilt generationsmålet och miljömålen 8. Levande sjöar och vattendrag, 

9. Grundvatten av god kvalitet, 10. Hav i balans samt levande kust och skärgård och 15. God 

bebyggd miljö. 

Åtgärden bidrar särskilt till att uppnå globala hållbarhetsmålen 6. Rent vatten och sanitet, 

11. Hållbara städer och samhällen, 12. Hållbar konsumtion och produktion, 13. Bekämpa 

klimatförändring, 14. Hav och marina resurser, 15. Ekosystem och biologisk mångfald och 

16. Fredliga och inkluderande samhällen. 

 

  



 

132 

Kommunerna, åtgärd 2: 

Miljötillsyn 

Kommunerna ska särskilt utöka och prioritera sin tillsyn av 

      a) miljöfarliga verksamheter enligt (miljöbalk (1998:808) (MB))9 kap. 

      b) förorenade områden enligt MB 10 kap. 

      c) jordbruk och annan verksamhet enligt MB 12 kap. 

Detta innebär att kommunerna ska: 

      • i sin tillsynsplanering, prioritera tillsyn av miljöfarliga verksamheter som bidrar till 

att miljökvalitetsnormerna inte följs eller riskerar att inte följas. 

      • i sin tillsyn av miljöfarliga verksamheter, ställa de krav som behövs där det finns en 

risk att miljökvalitetsnormerna för vatten inte kan följas på grund av påverkan från 

den aktuella verksamheten. 

      • i sin tillsyn av förorenade områden, särskilt prioritera och ställa krav på utredningar 

och åtgärder, så att miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas.  

Kommunen ska därefter följa upp och säkerställa att det vid de verksamheter som 

påverkar vattenkvalitén genomförs de åtgärder som behövs för att följa miljökvalitets-

normerna för yt- och grundvatten. 

Åtgärden och ska genomföras kontinuerligt 

Motivering 
Enligt vattenmyndighetens bedömningar påverkas en stor del av vattendistriktets yt- och 

grundvattenförekomster av verksamheter som bidrar till att god vattenstatus inte uppnås eller 

riskerar att försämras. Det rör sig om till exempel avloppsreningsverk med tillhörande 

ledningsnät, små avlopp, jordbruks- och djurhållande verksamheter, industrier, 

hamnverksamheter, förorenade områden, brandövningsplatser, täktverksamheter, vägar och 

dagvattenutsläpp. Dessa verksamheter bidrar med utsläpp av prioriterade och särskilda 

förorenande ämnen, näringsämnen och syretärande ämnen så att miljökvalitetsnormerna för 

vatten riskerar att inte följas. 

Kommunernas arbete med prövning och tillsyn av verksamheter som påverkar vattenmiljön 

är av stor betydelse för möjligheterna att följa miljökvalitetsnormerna för vatten. Inom ramen 

för sina egna tillståndsprövningar och i samband med deltagande som remissinstanser i mål 

och ärenden enligt (miljöbalk (1998:808) (MB))ställer kommunerna de krav på skyddsåtgärder 

och försiktighetsmått som behövs för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas.  

Tillsyn av miljöfarliga verksamheter behöver bedrivas i större omfattning, mer riktat och 

prioriterat än idag för att följa upp och säkerställa att det vid de verksamheter som påverkar 

vattenmiljön genomförs åtgärder som behövs för att följa miljökvalitetsnormerna för vatten. 

Vattenmyndigheten bedömer särskilt att kommunerna i större utsträckning än hittills behöver 

genomföra tillsyn, utifrån en tillsynsplanering som utgår från ett 

avrinningsområdesperspektiv. 
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Avloppsreningsverk och ledningsnät 
I Västerhavets vattendistrikt riskerar 77 ytvattenförekomster att inte följa 

miljökvalitetsnormerna för ytvatten för övergödning på grund av påverkan från 

avloppsreningsverk. 30 ytvattenförekomster riskerar att inte följa miljökvalitetsnormerna för 

ytvatten på grund av miljögiftspåverkan. Det berör bland annat ämnena nitrat, ammoniak, 

koppar och zink. I ytterligare 59 ytvattenförekomster finns en utpekad betydande påverkan 

från avloppsreningsverk avseende miljögifter, där ytterligare kunskap behövs för att bedöma 

behovet av åtgärder.  

Avloppsreningsverk kan vara en spridningsväg av både näringsämnen och prioriterade och 

särskilda förorenande ämnen, eller mikropartiklar som de även kallas. Reningsgraden för 

fosfor och biokemiskt nedbrytbar organisk substans (BOD7) under det senaste decenniet legat 

kring 96 procent för avloppsreningsverk större än 2000 personekvivalenter (SCB, 2020b). För 

kväve är reningsgraden lägre, men har under senare tid förbättrats för större reningsverk med 

kvävekänsliga recipienter. Den genomsnittliga reningsgraden för kväve hos de största 

avloppsreningsverken (över 100 000 personekvivalenter) var 74 procent år 2018. Utsläppen av 

kväve och fosfor reduceras påtagligt genom retention (avskiljning av näringsämnen och andra 

substanser genom naturliga biogeokemiska processer) i mark, sjöar och vattendrag under sin 

väg till havet. Detta medför att endast en del av den angivna utsläppsmängden inom ett 

avrinningsområde når havet.  

Hur stora utsläppen blir påverkas också av bräddning av avloppsvatten som kan ske vid 

avloppsreningsverket och i ledningsnätet. Mängden ovidkommande vatten i ledningsnätet 

kan påverka dels om bräddning sker, men även verkets förmåga att rena inkommande vatten. 

Bräddningar och utsläpp från avloppsledningsnäten sker med anledning av flera orsaker. En 

orsak är inläckage sker av grundvatten till avloppsledningsnätet, vilken ökar volymen 

avloppsvatten. Inläckaget är på många håll betydande, vilket med oförändrad reningsgrad 

ökar mängden utsläpp, bland annat av fosfor. En ytterligare orsak är kombinerade 

avloppssystem där dagvatten och avloppsvatten avleds gemensamt och bräddpunkter är en 

inbyggd funktion i systemet för att skydda samhällen uppströms vid hydraulisk 

överbelastning eller driftstörningar. Kombinerade ledningssystem är extra känsliga för kraftig 

nederbörd och kommunerna bör försöka minska sårbarheten i dem. Det behövs särskilt med 

hänsyn till att andelen intensiva regn har ökat, och kan öka ytterligare i många delar av 

Sverige, som en följd av klimatförändringarna. Tillsyn behöver därför omfatta kombinerade, 

separerade och duplikata ledningssystem och dagvattensystem för att initiera åtgärdsarbeten 

där bräddningar och utsläpp bidrar till en betydande påverkan i vattenförekomster där 

miljökvalitetsnormerna för vatten inte följs eller riskerar att inte följas. 

Åtgärden syftar både till att minska utsläpp och spill av näringsämnen, prioriterade ämnen, 

särskilda förorenande ämnen och andra ämnen från miljöfarliga verksamheter upphör eller 

begränsas i sådan omfattning att det bidrar till att miljökvalitetsnormerna för yt- och 

grundvatten kan följas. Detta gäller särskilt för prioriterade farliga ämnen där utsläpp  

och spill, enligt (tilläggsdirektiv till prioämnesdirektivet ) (2013/39/EU), ska upphöra eller 

stegvis elimineras. 

Åtgärdsarbetet har av naturliga skäl drivits längre vid större reningsverk över 2000 anslutna 

medan åtgärdsarbetet på de mindre reningsverken inte drivits lika långt. Miljöpåverkan på 

vattenmiljöerna kopplat till näringsämnen, prioriterade ämnen och särskilda förorenande 

ämnen från mindre reningsverk är inte omfattande totalt sett, men vid en enskild 

vattenförekomst kan ett mindre reningsverk vara en viktig orsak till att god ekologisk och 

kemisk status inte uppnås.  
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Behov av åtgärder vid reningsverken som minskar belastning av näringsämnen finns därför 

fortsatt. Hur långtgående åtgärderna skall vara vid reningsverk kan dock variera stort mellan 

vattenförekomster beroende på reningsverkets prestanda, vilka åtgärder som finns att 

genomföra, påverkanssituationen i övrigt och avståndet till god status.  

Behovet av åtgärder skiljer sig för de prioriterade och särskilda förorenande ämnena. Här 

behöver teknikutveckling ske för att i en framtid kunna rena ämnena i reningsverken. Det 

finns också ett behov av kunskapshöjning hos verksamhetsutövarna när det gäller den egna 

verksamhetens påverkan när det gäller särskilda förorenande och prioriterade ämnen. Därtill 

kommer möjligheter att arbeta med uppströmsåtgärder, till exempel att se över källorna till 

särskilda förorenande och prioriterade ämnen och identifiera sätt att minska halter i 

inkommande vatten till reningsverket. En möjlig åtgärd kan då vara är att ställa krav på 

anslutna verksamheter. 

Små avlopp 
I Västerhavets vattendistrikt riskerar 354 ytvattenförekomster att inte följa 

miljökvalitetsnormerna för ytvatten med avseende på övergödning. 8 ytvattenförekomster 

riskerar att inte följa miljökvalitetsnormerna för ytvatten med avseende på miljögifter. För 

grundvatten riskerar 3 vattenförekomst att inte följa miljökvalitetsnormerna för grundvatten 

på grund av påverkan från små avlopp.  

I(förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)framgår att det är förbjudet 

att i vattenområde släppa ut avloppsvatten från vattentoalett eller tätbebyggelse, om 

avloppsvattnet inte har genomgått längre gående rening än slamavskiljning och om det inte är 

uppenbart att sådant utsläpp kan göras utan risk för olägenhet för människors hälsa eller 

miljön. I Sverige finns det ungefär 700 000 små avloppsanläggningar som har vattentoalett 

ansluten, men som inte är kopplade till kommunala reningsverk. Av dessa små 

avloppsanläggningar har fortfarande närmare 26 procent enbart slamavskiljare, till dessa 

tillkommer också 9 små avloppsanläggningar där reningen är okänd (Olshammar, 2018) 

Åtgärden avser befintliga avloppsanläggningar med mindre än 200 anslutna p.e. Vanligtvis är 

det enskilda fastighetsägare som äger och svarar för avloppsanläggningens funktion. 

Kommuner, organisationer och företag kan också vara verksamhetsutövare för små 

avloppsanläggningar. Kommunerna har tillsynsansvar för alla små avloppsanläggningar med 

mindre än 200 anslutna p.e. enligt (miljötillsynsförordning (2011:13) ). Anläggningarna ska 

uppfylla de krav som ställs genom föreläggande enligt MB och(förordning (1998:899) om 

miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd).  

Tillsynstakten är generellt för låg hos kommunerna för att säkerställa att fastighetsägares små 

avloppsanläggningar upprätthåller sin funktion över tid. Resultatet av återrapporteringen av 

åtgärdsgenomförande från kommunerna till vattenmyndigheterna, det vill säga planerad 

jämfört med utförd tillsyn, visar att tillsynstakten är omkring hälften så hög som den behöver 

vara (Vattenmyndigheterna, 2020a). Enligt vattenmyndigheternas enkät till kommunerna om 

genomförda åtgärder (Vattenmyndigheterna, 2019a), som skickades ut hösten 2019, är det en 

stor skillnad mellan kommuner när det kommer till åtgärdade avloppsanläggningar i de 

vattenförekomster där det finns en påverkan från små avlopp. I Sverige som helhet behöver 

tillsynstakten därför öka, men behovet varierar mellan kommuner. 

Miljöfarlig verksamhet och Förorenade områden  
Analysen av miljöpåverkan som ligger till grund för Vattenmyndighetens bedömningar visar 

att en av orsakerna till att god vattenstatus inte nås eller riskerar att försämras är påverkan 

från källor som ingår i ansvaret för den kommunala tillsynen. Miljöfarliga verksamheter som 
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pekas ut som betydande påverkanskällor i distriktet är bland annat industrier, deponier, 

fritidsbåtshamnar/båtuppläggningsplatser, växthus och avloppsreningsverk. 

I Västerhavets vattendistrikt finns 46 ytvattenförekomster med betydande påverkan av 

prioriterade ämnen (exklusive kvicksilver och PBDE) och/eller särskilda förorenande ämnen 

från miljöfarliga verksamheter i sådan utsträckning att miljökvalitetsnormerna för vatten inte 

följs eller riskerar att inte följas. I ytterligare 202 ytvattenförekomster finns en utpekad trolig 

betydande påverkan av prioriterade ämnen (exklusive kvicksilver och PBDE) och/eller 

särskilda förorenande ämnen från miljöfarliga verksamheter, där ytterligare kunskap behövs 

för att bedöma behovet av åtgärder I dessa fall kan till exempel kontrollprogram behöva 

utvecklas för att möjliggöra bedömningar av verksamheternas påverkan på ekologisk, kemisk 

och kvantitativ vattenstatus. 

För grundvatten riskerar 41 vattenförekomster att inte följa miljökvalitetsnormerna för 

grundvatten på grund av påverkan från miljöfarliga verksamheter på grundvattnets kemiska 

status.  

I Västerhavets vattendistrikt finns 43 ytvattenförekomster med betydande påverkan av 

prioriterade ämnen (exklusive kvicksilver och PBDE) och/eller särskilda förorenande ämnen 

från förorenade områden i sådan utsträckning att miljökvalitetsnormerna för vatten inte följs 

eller riskerar att inte följas. I ytterligare 280 ytvattenförekomster finns en utpekad trolig 

betydande påverkan av prioriterade ämnen (exklusive kvicksilver och PBDE) och/eller 

särskilda förorenande ämnen från förorenade områden, där ytterligare kunskap behövs för att 

bedöma behovet av åtgärder  

För grundvatten riskerar 122 vattenförekomster att inte följa miljökvalitetsnormerna för 

grundvatten på grund av påverkan från förorenade områden på grundvattnets kemiska 

status. 

Bland den miljöpåverkan som pekas ut ingår även påverkanskällor där ny kunskap om 

transportvägar och aktuella ämnen tillkommit under senare år, till exempel deponier, 

brandövningsplatser och fritidsbåtshamnar/båtuppläggningsplatser, vilket beskrivs mer 

utförligt nedan. Sådan påverkan behöver också tas hänsyn till i tillsynsplanering och tillsyn, 

även i de fall ämnen som bidrar till betydande påverkan inte är specificerade i verksamheters 

tillstånd eller då branschriskklassning av förorenade områden baserat på gammal kunskap 

inte har uppdaterats. 

Deponier är till för att ta hand om många olika typer av avfall, men det innebär också att det 

finns risk för läckage av många olika ämnen och ämnesgrupper från deponier. I Västerhavets 

vattendistrikt finns deponier utpekade som betydande påverkanskälla för prioriterade ämnen 

(exklusive kvicksilver och PBDE) och/eller särskilda förorenande ämnen 29 

ytvattenförekomster. Deponier är också utpekade som betydande påverkanskälla för 3 

grundvattenförekomster. 

En ämnesgrupp som kan läcka från deponier är högfluorerade ämnen (PFAS inklusive PFOS). 

Avfall Sverige gjorde 2018 en studie där de sammanställde kunskapsläget om PFAS på 

avfallsanläggningar (Modin, o.a., 2018). Slutsatser från projektet var bland annat att alla 

vatten från avfallsanläggningar som var med i studien innehöll minst någon PFAS i 

kvantifierbar mängd, ofta med höga halter av något ämne. Studien visade också att både 

gamla och nya deponier kan vara problematiska. Dessutom visades att inga av 

anläggningarna som ingick i studien hade utsläppsvillkor för något PFAS-ämne och den 

rening som ändå fanns (anpassat för andra ämnen) hade ingen effekt på halterna av PFAS i 

lakvatten (Modin, o.a., 2018).  
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Där deponier pekats ut som betydande påverkanskälla finns en misstänkt påverkan av PFOS i 

10 vattenförekomster i Västerhavets distrikt. Motsvarande siffra för PFAS (summa 11) i 

grundvatten är 3 vattenförekomster. 

Det är väl känt att PFAS inklusive PFOS från brandskum har lett till förorening av 

grundvatten i närheten av brandövningsplatser. Detta gäller både militära och civila 

brandövningsplatser. Dessa förorenade områden läcker även till ytvatten.   

Även släckning av olycksbränder kan leda till föroreningar som är så omfattande att det finns 

risk att miljökvalitetsnormer för vatten inte kan följas.   

Sedan 2008 är det förbjudet med PFOS i brandskum och inga gamla lager får användas sedan 

2011, men fortfarande förekommer både övning och släckning av olycksbränder med 

brandskum med innehåll av andra PFAS-ämnen än PFOS. Detta riskerar att leda till 

ytterligare förorening av mark med påföljande läckage till yt- och grundvatten.  

I Västerhavets vattendistrikt finns 16 ytvattenförekomster med betydande påverkan från 

PFOS i sådan utsträckning att miljökvalitetsnormerna för vatten inte följs eller riskerar att inte 

följas. I ytterligare 160 ytvattenförekomster finns en utpekad trolig betydande påverkan från 

PFOS, där ytterligare kunskap behövs för att bedöma behovet av åtgärder. För grundvatten 

riskerar 50 vattenförekomster att inte följa miljökvalitetsnormerna för grundvatten på grund 

av påverkan från PFAS (summa 11).  

Sedimentundersökningar i fritidsbåtshamnar och markundersökningar på 

båtupptagningsplatser (SGI, 2018). Relement Miljö Väst AB (2019) indikerar att läckaget av 

tennorganiska föreningar (TBT) från pågående hantering vid fritidsbåtshamnar (upptag, 

spolning, underhåll) och från källor där föroreningar kan ha ansamlats under lång tid (i mark 

och sediment) är betydande påverkanskällor som bidrar till att miljökvalitetsnormerna inte 

följs. Vid vanligt underhållsarbete som slipning och skrapning frigörs stora mängder TBT. 

Även irgarol (cybutryn) och metaller som koppar och zink kan spridas vid underhåll av 

båtbottnar.  

I Västerhavets vattendistrikt finns 19 ytvattenförekomster med betydande påverkan från TBT 

i sådan utsträckning att miljökvalitetsnormerna för vatten inte följs eller riskerar att inte följas. 

I ytterligare 114 ytvattenförekomster finns en utpekad trolig betydande påverkan från TBT, 

där ytterligare kunskap behövs för att bedöma behovet av åtgärder.  

Av dessa bedöms 81 vattenförekomster i Västerhavets vattendistrikt ha en betydande 

påverkan av TBT från förorenade områden och 112 vattenförekomster orsakat av transport 

och infrastruktur där transport och infrastruktur står för påverkan från fritidsbåtar.  

I databasen Vatteninformationssystem Sverige (VISS) går det att se vilka källor som via 

analysen av miljöpåverkan är utpekade som betydande, per vattenförekomst. 

Jordbruk och djurhållande verksamheter 
Jordbruket påverkar vatten på olika sätt. 

I Västerhavets vattendistrikt finns 590 ytvattenförekomster och 94 grundvattenförekomster 

med påverkan från jordbruk som riskerar att inte följa miljökvalitetsnormerna för vatten. 

Påverkan på vatten inkluderar förhöjda halter av näringsämnen, förekomst av 

växtskyddsmedel samt fysisk påverkan som påverkan de biologiska livsmiljöerna negativt.  

Tillsyn av verksamheter som bidrar till läckage av växtnäring och växtskyddsmedel till vatten 

är ett viktigt verktyg för att minska jordbrukets påverkan på vatten. Hantering och förvaring 
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av stallgödsel, tidpunkt och skyddsavstånd till vatten vid spridning av gödsel och 

växtskyddsmedel, och skötsel av diken och dräneringsbrunnar är exempel där tillsyn och 

egenkontroll kan bidra till ett miljövänligare jordbruk.  

Tillsyn av jordbruksverksamhet är komplext eftersom det ofta rör sig om diffusa utsläpp och 

förutsättningarna mellan olika regioner och gårdar varierar, till exempel vad gäller jordart, 

klimat, produktionsinriktning.  

Genomförande 
Kommunerna behöver utveckla, utöka och prioritera sin tillsynsverksamhet avseende 

miljöfarliga verksamheter och andra verksamheter inom ramen för sitt tillsynsansvar, i syfte 

att förstärka tillämpningen av miljökvalitetsnormer för vatten i ärenden rörande sådana 

verksamheter. En viktig förutsättning för ett effektivt genomslag för genomförandet av 

åtgärden är att kommunerna planerar och strukturerar sin tillsyn väl genom 

behovsutredningar och tillsynsplaner. En prioriterad och resurseffektiv tillsyn förutsätter att 

kommunerna kan avgöra var inom ett avrinningsområde det är viktigast att först få till stånd 

åtgärder i syfte att förbättra eller förebygga försämringar av vattenkvalitén och det är viktigt 

att de verksamheter som bidrar till att miljökvalitetsnormerna för vatten inte följs eller 

riskerar att inte följas prioriteras när tillsynen planeras. 

Vid en tillsynsplaneringen kan kommunerna med fördel utgå från de åtgärdsplaner för 

avrinningsområden som länsstyrelserna ska ha enligt Länsstyrelserna åtgärd 1 men även sin 

egen övergripande plan enligt Kommunerna åtgärd 1. Vattenmyndigheternas underlag för 

åtgärdsområden i respektive vattendistrikt utgör också värdefulla planeringsunderlag för 

kommunernas tillsynsinsatser. 

Vid genomförandet av åtgärden ska kommunerna planera och prioritera sin 

tillsynsverksamhet så att den i större utsträckning än hittills omfattar behovsstyrd tillsyn som 

utgår från ett avrinningsområdesperspektiv. 

De tillsynsinsatser som genomförs enligt denna åtgärd ska resultera i att kommunerna ställer 

de krav på skyddsåtgärder och försiktighetsmått som behövs vid de berörda verksamheterna 

för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas. Om det uppstår behov av att 

genomföra omprövningar av tillstånd eller villkor eller återkallelser av tillstånd för att få 

nödvändiga åtgärder till stånd, ska kommunerna ta initiativ till att sådana administrativa 

åtgärder genomförs. Det kan ske antingen genom att kommunerna själva ansöker om 

omprövning eller återkallelse när förutsättningarna för det finns. I annat fall bör kommunerna 

i första hand samverka med länsstyrelserna för att få sådana åtgärder genomförda. 

Avloppsreningsverk och avloppsledningsnät 
Kommunerna har en central roll för att bidra till minskade utsläpp via avloppsreningsverk 

och avloppsledningsnät eftersom de bedriver en stor del av tillsynen. Tillsynsansvaret 

omfattar inte bara anmälningspliktiga verksamheter utan i flera kommuner även de 

tillståndspliktiga, eftersom länsstyrelserna i många fall delegerar tillsynen.  

Inom ramen för tillsynen kan kommunerna genom förelägganden ställa direkta krav på 

åtgärder vid berörda verksamheter. För tillståndsprövade verksamheter kan det istället bli 

aktuellt att se till att det sker en omprövning av tillstånd eller dess villkor för att få 

nödvändiga åtgärder i avloppsreningsverk och avloppsledningsnät på plats.  

När det gäller näringsämnen bör kommunerna som grund för prioritering av sin tillsyn och 

kravställande utgå ifrån de vattenförekomster som har åtgärdsbehov på grund av att statusen 

behöver förbättras i antingen kust- eller inlandsvatten, eller båda. Om åtgärder genomförs för 
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att uppnå åtgärdsbehoven vid dessa vattenförekomster är det Vattenmyndigheternas 

bedömning att det ska räcka för att miljökvalitetsnormerna ska kunna nås.  

När det gäller prioriterade och särskilda förorenande ämnen behöver tillsynsmyndigheten 

behöver tillsammans med VA-huvudmannen se över vilka åtgärder som kan vidtas vid 

verksamheten och vad som kan vidtas uppströms. Det kan finnas åtgärder att vidta vid 

reningsverket för att minska belastningar av de särskilda förorenande ämnena nitrat och 

ammoniak, men vad som faktiskt går att genomföra behöver utredas i det enskilda fallet. För 

övriga särskilda förorenande ämnen och prioriterade ämnen handlar det snarare om 

uppströmsåtgärder, till exempel att ställa krav på anslutna verksamheter. 

Små avlopp 
Av Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för 

hushållsspillvatten (HVMFS 2016:17) framgår det i råden till tillämpning av MB 2 kap. 3 § 

under vilka förutsättningar kommuner bör kräva en hög skyddsnivå för små avlopp. I den 

tillhörande vägledningen för effektiv tillsyn av små avlopp (Havs- och vattenmyndigheten, 

2015b) framgår det närmare hur kommunerna bör arbeta med att effektivisera tillsynen av 

små avlopp. För att nå en åtgärdstakt som bidrar till att miljökvalitetsnormerna följs behöver 

kommunerna öka och prioritera tillsynen av små avlopp, i enlighet med Havs- och 

vattenmyndighetens allmänna råd och vägledningar för tillsyn och prövning. Sedan 2018 

finns ett GIS-stöd som kan användas för bedömning av skyddsnivå vid prövning av små 

avloppsanläggningar (Länsstyrelserna). 

När det gäller näringsämnen bör kommunerna som grund för prioritering av sin tillsyn och 

kravställande utgå ifrån de vattenförekomster som har åtgärdsbehov på grund av att statusen 

behöver förbättras i antingen kust- eller inlandsvatten, eller båda. Om åtgärder genomförs för 

att uppnå åtgärdsbehoven vid dessa vattenförekomster är det Vattenmyndigheternas 

bedömning att det ska räcka för att miljökvalitetsnormerna ska kunna nås.  

När det gäller de särskilda förorenande ämnen nitrat och ammoniak behöver 

tillsynsmyndigheten se över vilka åtgärder som kan vidtas för att förbättra kvävereningen hos 

den enskilda anläggningen. Vid tillsynen behöver kommunerna ta hänsyn till att det ofta är 

flera påverkanskällor som är utpekade som betydande påverkan. Kommunerna behöver 

därför inom ramen för sitt arbete med tillsyn av små avlopp utreda påverkanssituationen 

innan tillsynen kan genomföras och, där det är möjligt, ställa krav på åtgärd som kan minska 

belastning av nitrat och ammoniak. 

Miljöfarliga verksamheter och förorenade områden 
I tillsynen av miljöfarliga verksamheter är det viktigt att tillsammans med 

verksamhetsutövaren identifiera vilka ämnen och spridningsvägar som riskerar att bidra till 

att miljökvalitetsnormerna för vatten inte följs. Därefter är det möjligt att avgöra behovet av 

vilken information som behövs och vilka och krav som behöver ställas för att minska 

belastningen på vattenförekomsten. Detta kan innebära att verksamheter bland annat behöver 

fasa ut prioriterade ämnen och begränsa spridningen av särskilda förorenande ämnen.  

Detta gäller särskilt för ackumulerande ämnen och för prioriterade farliga ämnen som enligt 

(tilläggsdirektiv till prioämnesdirektivet ) (2013/39/EU) ska fasas ut. 

Miljösamverkan Sverige har i ett tillsynsprojekt tagit fram ett handläggarstöd som kan 

användas som stöd i tillsynen gentemot miljökvalitetsnormerna för vatten (Miljösamverkan 

Sverige, 2020).  
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Kommunerna behöver vidare utöva tillsyn på den kommunala räddningstjänsten och ställa 

krav på hantering av brandskum som innehåller något av ämnena i PFAS (summa 11) så att 

miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas. Det kan innebära till exempel att ställa krav på 

uppsamling av skumrester efter släckning av olycksbränder samt att skumrester tas om hand 

på ett betryggande sätt vid tvätt av slangar och tankar efter brandsläckning. Dessutom 

behöver man i tillsynen ställa krav på sanering av skumtankar som sedan tidigare kan vara 

förorenade med PFOS så att ytterligare spridning av PFOS förhindras. 

Ett ytterligare exempel är den kommunala tillsynen av hamnverksamheter där det är viktigt 

att informera om påverkan från giftiga båtbottenfärger och vid behov ställa krav på 

skyddsåtgärder för minskad påverkan från biocidfärger. Miljösamverkan Halland och 

Miljösamverkan Västra Götaland har tagit fram ett handläggarstöd för tillsyn av 

fritidsbåtshamnar (Miljösamverkan Västra Götaland & Miljösamverkan Halland, 2017). Ett 

tekniskt underlag för bästa tillgängliga tekniker för sanering av båtskrov som är målade med 

giftiga biocidfärger tas också fram inom ramen för projektet Skrovmålet, och beräknas vara 

publicerad innan detta åtgärdsprogram träder i kraft (Transportstyrelsen, 2018). Inom 

åtgärdsprogrammet för havsmiljön som samråds samtidigt finns förslag på modifiering av en 

åtgärd, ÅPH 17, där två delåtgärder är att ta fram riktlinjer eller vägledning för rengöring av 

båtskrov samt vägledning för tillsyn av detta.  

Kommunen behöver självklart också använda sig av annat vägledningsmaterial från centrala 

myndigheter, länsstyrelser och samverkansprojekt än det som nämns ovan, samt hålla sig 

uppdaterad när det gäller teknikutveckling. 

Kommunerna behöver i sitt arbete med förorenade områden planera och prioritera så att det i 

större utsträckning än hittills syftar till att miljökvalitetsnormer för vatten ska kunna följas.  

Det innebär bland annat att 

• skyddet för yt- och grundvattenförekomster ska ingå i arbetet med förorenade 

områden i den omfattning som behövs för att normerna ska kunna följas 

• skyddet för yt- och grundvattenförekomster beaktas ska tas hänsyn till vid 

efterbehandlingsfrågor i fysisk planering i den omfattning som behövs för att 

normerna ska kunna följas 

• genomföra inventering av förorenade områden enligt MIFO-metodiken vid pågående 

verksamheter där kommunen har tillsynsansvar, till exempel fritidsbåtshamnar och 

brandövningsplatser, för de verksamheter som bidrar till att miljökvalitetsnormerna 

för vatten inte följs eller riskerar att inte följas.  

Utöver Naturvårdsverkets generella vägledning har SGI publicerat två rapporter (SGI, 2018; 

SGI, 2018), som kan användas som stöd vid inventering, riskbedömning och åtgärder vid 

båtuppställningsplatser och fritidsbåtshamnar.  

Havs- och vattenmyndigheten ska därutöver ta fram en vägledning för tillsyn av fritidsbåtar 

enligt åtgärdsprogrammet för havsmiljön (ÅPH 17). 

Jordbruk och djurhållande verksamheter 
Tillsynen av sådant som kan orsaka förluster av fosfor och kväve från växtodling kräver 

mycket kompetens hos inspektören. Det är därför viktigt att ta del av vägledning från 

länsstyrelser och Jordbruksverket i dessa frågor, så att ändamålsenlig tillsyn med avseende på 

växtnäringsförluster och läckage av växtskyddsmedel från jordbruksmark och växthus kan 
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bedrivas. Jordbruksverket har tagit fram checklistor för tillsyn i fält, växtnäringstillsyn och 

tillsyn på hästgårdar som bör användas (Jordbruksverket, 2020a).  

Hästgårdar kan lokalt vara en betydande källa till läckage av näringsämnen genom 

exempelvis upptrampade betes- och rasthagar, där det råder ett underskott på genomför 

tillsyn (Vattenmyndigheterna, 2020a). Läckage från växthus kan vara en betydande källa till 

att vi hittar växtskyddsmedel i vatten. Vissa av de verksamma ämnena i växtskyddsmedel 

som är förbjudna för användning utomhus är tillåtna för användning i växthus. Kommunerna 

behöver därför särskilt fokusera på tillsyn av dessa verksamheter.  

Åtgärden ska bidra till minskad tillförsel av fosfor, kväve och växtskyddsmedel till 

ytvattenförekomsterna, samt minskade nitrathalter i grundvatten för att bidra till att 

miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas, inklusive förbudet mot försämring av statusen. 

Egenkontroll 
Kommunerna behöver i större utsträckning ställa tydliga krav på verksamhetsutövares 

egenkontroll och kontrollera utformningen av och innehållet i kontrollprogram. Kommunerna 

behöver därför utveckla och utöka sin tillsyn av verksamhetsutövares egenkontroll, inklusive 

recipientkontroll, för att möjliggöra bedömningar av verksamheternas påverkan på ekologisk, 

kemisk och kvantitativ vattenstatus. Tillsynsinsatserna ska säkerställa att 

verksamhetsutövarnas egenkontroll ger underlag för bedömningar av vilka förebyggande 

eller förbättrande åtgärder som behövs för att undvika att verksamheterna leder till att 

miljökvalitetsnormerna för vatten inte följs. 

Sammanhang 
Åtgärden är reviderad från Kommunerna 1–4 från Åtgärdsprogram 2016–2021. 

Åtgärdens genomförande stöds av åtgärderna Naturvårdsverket 1–3, 5 och 8–9, Havs- och 

vattenmyndigheten 1, Jordbruksverket 6, Kemikalieinspektionen 1, Försvarsinspektören för 

hälsa och miljö 1, Länsstyrelserna 1, 4 och 6 och Kommunerna 1.  

Åtgärden bidrar till att miljökvalitetsnormerna för havsmiljön enligt Havs- och 

vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:18, 2012) om vad som kännetecknar god 

miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön kan följas. 

Åtgärden stöds också av åtgärd 17 (ÅPH 17) i åtgärdsprogrammet för havsförvaltningen. 

Åtgärden bidrar till att Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30)  

kan följas. 

Den del av åtgärden som omfattar att minska tillskottsvatten till avloppsreningsverk bidrar 

till att avloppsreningsverken står bättre rustade att upprätthålla fungerande reningsprocesser 

i ett förändrat klimat. Sanering av förorenade områden i potentiella översvämningsområden 

bidrar till samhällets klimatanpassning genom att minska risken för spridning av miljögifter. 

Miljömål och globala hållbarhetsmål 
Åtgärden stödjer särskilt generationsmålet och miljömålen 4. Giftfri miljö, 7. Ingen 

övergödning, 8. Levande sjöar och vattendrag, 9. Grundvatten av god kvalitet och 10. Hav i 

balans samt levande kust och skärgård.  

Åtgärden bidrar särskilt till att uppnå globala hållbarhetsmålen 2. Ingen hunger, 3. Hälsa och 

välbefinnande, 6. Rent vatten och sanitet, 11. Hållbara städer och samhällen, 12. Hållbar 

konsumtion och produktion, 13. Bekämpa klimatförändring, 14. Hav och marina resurser och 

15. Ekosystem och biologisk mångfald.  
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Kommunerna, åtgärd 3: 

Dricksvattenskydd 

Kommunerna ska säkerställa ett långsiktigt skydd för den nuvarande och framtida 

dricksvattenförsörjningen. Kommunerna behöver särskilt 

      a) anordna erforderligt skydd för allmänna och enskilda dricksvattentäkter, 

exempelvis i form av vattenskyddsområde, för vattentäkter som försörjer fler än 50 

personer eller där vattentäktens uttag är mer än 10 m3 / dygn 

      b) göra en översyn av vattenskyddsområden som inrättats före införandet av (miljöbalk 

(1998:808) (MB)) (1 januari 1999) och vattenskyddsområden där behov finns att 

revidera skyddsområdets avgränsningar och tillhörande föreskrifter så att 

tillräckligt skydd uppnås 

      c) bedriva systematisk och regelbunden tillsyn över vattenskyddsområden 

      d) säkerställa att tillståndspliktiga allmänna yt- och grundvattentäkter har tillstånd för 

vattenuttag. 

Åtgärden ska genomföras i samarbete med Länsstyrelserna. 

Åtgärden ska vara vidtagen senast tre år efter åtgärdsprogrammets fastställande. 

Motivering 
Åtgärdsprogrammet ska enligt  (vattenförvaltningsförordning) 6 kap. 15 § innehålla åtgärder 

för inrättande av vattenskyddsområden eller åtgärder för att på annat sätt skydda 

dricksvatten. Även (vattendirektivet ), artikel 7:3, säger att erforderligt skydd måste säkerställas 

för vattentäkter som uppfyller vissa kriterier. För att långsiktigt säkerställa 

dricksvattenförsörjningen behöver kommunerna arbeta med dricksvattenskydd inom flera av 

sina ansvarsområden. 

Kommunernas åtgärder för skydd av dricksvatten är nödvändiga för att förhindra försämring 

av status i yt-och grundvattenförekomster som används för dricksvattenförsörjning. 

Åtgärderna förväntas leda till att kunna förebygga påverkan och åtgärda existerande problem 

så att miljökvalitetsnormerna följs. För påverkan på ytvatten är det de prioriterade ämnena 

och de särskilda förorenande ämnena som behöver åtgärdas.  För grundvatten är det de 

ämnen som påverkar grundvattnets kemiska status. 

Enligt SGU:s vattentäktsarkiv finns det i Sverige idag 2042 vattentäkter som är knutna till 

allmänna vattenverk. 90 procent av dessa vattentäkter är grundvattentäkter (SGU, 2020). 

Enligt 2019 års rapportering, där 260 av Sveriges 290 kommuner svarade, finns det 1590 

kommunala vattentäkter. Av dessa saknar 32 procent ett vattenskyddsområde. Vidare uppger 

en stor del av kommunerna att det pågår eller planeras arbete med att ta fram 

vattenskyddsområden (Vattenmyndigheterna, 2020a). Vattenskyddsområden med föreskrifter 

är ett konkret verktyg för att skydda dricksvatten. Föreskrifterna kan innebära inskränkningar 

exempelvis krav på anmälan, tillståndsplikt eller förbud för verksamheter som kan ha en 

sådan betydande påverkan på vattenförekomsterna att miljökvalitetsnormerna för vatten och 

kraven för dricksvattenkvalitet riskerar att inte följas. Föreskrifterna reglerar exempelvis 

hantering av bekämpningsmedel, växtskydds- och växtnäringsämnen, petroleumprodukter 

och andra kemikalier, infiltration av avloppsvatten och avfallshantering. Idag försörjs över en 

miljon människor i Sverige av enskild vattenförsörjning och många av vattentäkterna saknar 
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skydd mot förorening. För större enskilda vattentäkter, som försörjer fler än 50 personer eller 

har ett uttag på mer än tio m3/dygn, behövs det effektiva skydd som ett vattenskyddsområde 

innebär. Bedöms föroreningsrisken som mindre kan lokala hälsoskyddföreskrifter vara ett 

användbart alternativ.  

Arbetet med att skydda dricksvatten behöver omfatta ett ökat skydd mot förorening av PFAS-

ämnen inklusive PFOS. Det är väl känt att högfluorerade ämnen (PFAS-ämnen) inklusive 

PFOS från brandsläckningsskum har förorenat grundvatten i närheten av 

brandövningsplatser. Detta gäller både militära och civila brandövningsplatser. Dessa 

förorenade områden läcker även PFAS till ytvatten. I Västerhavets vattendistrikt finns 16 

ytvattenförekomster med betydande påverkan från PFOS i sådan utsträckning att 

miljökvalitetsnormerna för vatten inte följs eller riskerar att inte följas. I ytterligare 160 

ytvattenförekomster finns en utpekad trolig betydande påverkan från PFOS, där ytterligare 

kunskap behövs för att bedöma behovet av åtgärder. För grundvatten riskerar 50 

vattenförekomster att inte följa miljökvalitetsnormerna för grundvatten på grund av påverkan 

från PFAS (summa 11).  

Även den framtida vattenförsörjningen är viktig och både reservvattentäkter och framtida 

vattentäkter kan ges skydd i form av vattenskyddsområde. En reservvattentäkt kan antingen 

vara en ny vattentäkt eller en som för tillfället inte används. Många kommuner saknar idag 

reservvatten i tillräcklig grad och det leder till sårbarhet både vid förorening av dricksvattnet 

och vid vattenbrist på grund av torka. 

Många av de befintliga vattenskyddsområdena inrättades för 30–50 år sedan med stöd av 

dåvarande lagstiftning och utifrån den tidens kunskap om exempelvis föroreningar och dess 

spridning. Även nyare vattenskyddsområden inrättade med stöd av (miljöbalk (1998:808) (MB) ) 

kan behöva ses över. Till exempel om det finns kunskap om risker för försämringar av status 

eller ny markanvändning som gör att skyddet behöver stärkas. Enligt 2019 års rapportering av 

genomförda åtgärder svarar 130 kommuner (av 261 svarande) att en översyn är gjord av de 

vattenskyddsområden som beslutades innan ikraftträdande av MB. Av dessa 130 kommuner 

framgår det att 84 procent bedömer att deras vattenskyddsområden med föreskrifter behöver 

revideras (Vattenmyndigheterna, 2020a). 

För att säkerställa att syftet med vattenskyddsområdet uppnås är tillsyn en förutsättning. 

Tillsynen omfattar i huvudsak kontroll av att föreskrifter, tillstånd och dispenser inom 

vattenskyddsområden följs. Tillsyn av vattenskyddsområden bedrivs i begränsad omfattning 

och behöver förstärkas.  

Tillgången på dricksvatten är generellt god i stora delar av Sverige, men problem med 

vattentillgång till följd av låga grundvattennivåer har blivit allt vanligare. De senaste årens 

vattenbrist i ett flertal kommuner i landet har gjort frågan mer aktuell. Klimatförändringar 

kan komma att påverka vattenförsörjningen än mer i framtiden. Vattenuttag sker bland annat 

inom jordbruket, industrin och för allmän och enskild dricksvattenförsörjning. Med ökad 

konkurrens om vatten är det viktigt att verksamhetsutövare har tillstånd för vattenuttag. 

Enligt 2019 års rapportering har 734 av de 1590 aktiva vattentäkterna tillstånd till vattenuttag. 

119 av de svarande kommunerna anger att arbete pågår eller planeras för att säkerställa 

tillstånd till vattenuttag. I vissa fall görs detta i samband med inrättande av 

vattenskyddsområde (Vattenmyndigheterna, 2020a). Tillsyn av vattenuttag bedrivs i 

begränsad omfattning och behöver förstärkas, särskilt prioriterat är områden med 

vattenförekomster som riskerar att inte uppnå god kvantitativ status till 2027. Av 

Västerhavets vattendistrikts 596 grundvattenförekomster har en bedömts ha 

otillfredsställande kvantitativ status idag. 
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Genomförande 
Kommunerna och länsstyrelserna delar ansvaret för vattenskydd och vattenförsörjning, 

därför har denna åtgärd koppling till Länsstyrelserna åtgärd 5. Ansvarsfördelningen kan se 

olika ut i olika kommuner och län.  

a och b) Vattenskyddsområden med tillhörande föreskrifter beslutas av länsstyrelsen eller 

kommunen med stöd av MB 7 kap. Enligt (förordning (1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd) 40 § 5 pkt., får kommunen om det behövs för att hindra 

olägenheter för människors hälsa, meddela föreskrifter om bland annat skydd för 

ytvattentäkter och enskilda grundvattentäkter  

c) Tillsynen av vattenskyddsområden är eftersatt på många håll och insatserna för tillsyn av 

vattenskyddsområden behöver öka för att säkerställa att syftet med skyddet uppnås. 

Kommunerna behöver därför bedriva en systematisk och regelbunden tillsyn av 

vattenskyddsområden inom deras tillsynsansvar. Kommunernas tillsynsarbete försvåras 

delvis av att riktlinjer och vägledning från centrala myndigheter saknas. Vägledande 

myndigheter behöver därför stödja kommunerna i deras tillsynsarbete.   

d) Bortledande av grund- och ytvatten är en vattenverksamhet som kräver tillstånd enligt 

MB 11 kapitlet, 9 och 9a §§. Kommunerna behöver ansöka om tillstånd för vattenuttag för 

allmänna dricksvattentäkter. Särskilt prioriterat är att tillstånd söks för dricksvattentäkter 

som är lokaliserade i vattenförekomster som riskerar att inte uppnå god kvantitativ status 

till 2027, i vattenförekomster där vattenbrist förekommer och i vattenförekomster som 

riskerar att försämras. 

Sammanhang 
Åtgärden är en revidering av åtgärd 5 i Åtgärdsprogram 2016 2021. 

Åtgärdens genomförande stöds av åtgärderna Boverket 1, Försvarinspektören för hälsa och 

miljö 2, Havs- och vattenmyndigheten 5 och 8, Trafikverket 1, Länsstyrelserna 1 och 5 och 

Kommunerna 1 och 7. 

Åtgärden bidrar till att Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30)  

kan följas. 

Denna åtgärd bidrar till samhällets klimatanpassning genom att skydda nuvarande och 

framtida dricksvattensvattenförekomster samt genom att framtagande av regionala 

vattenförsörjningsplaner synliggör dricksvattenförekomster och deras behov av skydd.  

Miljömål och globala hållbarhetsmål 
Åtgärden stödjer särskilt generationsmålet och miljömålen 8. Levande sjöar och vattendrag 

och 9. Grundvatten av god kvalitet. 

Åtgärden bidrar särskilt till att uppnå globala hållbarhetsmålen 6. Rent vatten och sanitet, 

11. Hållbara städer och samhällen, 12. Hållbar konsumtion och produktion och 15. Ekosystem 

och biologisk mångfald. 
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Kommunerna, åtgärd 4: 

Fysisk planering 

Kommunerna ska inom sin myndighetsutövning genomföra översikts- och 

detaljplanering samt prövning och tillsyn enligt (plan- och bygglag (2010:900) (PBL)), på ett 

sådant sätt att det bidrar till att miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten kan följas. 

Kommunerna ska särskilt: 

      a) tydliggöra att miljökvalitetsnormerna för vatten är bindande och ska därmed ligga 

till grund för planer och beslut, 

      b) bevaka att lokala prioriteringar enligt översiktsplanen följer de aktuella 

planeringsunderlagen på lokal, regional och nationell nivå inklusive skydd och 

restaurering av kustnära miljöer på ett sådant sätt att miljökvalitetsnormerna för 

vatten kan följas, 

      c) bevaka att de regionala vattenförsörjningsplanerna inarbetas i översiktsplanen  

Åtgärden ska så långt som möjligt hänvisa till Vatteninformationssystem Sverige (VISS), 

som planeringsunderlag.  

Åtgärden behöver genomföras i samråd med länsstyrelserna. Åtgärden bör även 

samverkas med berörda kommuner inom avrinningsområdet. Kontinuerlig samverkan 

med Boverket är också viktigt. 

Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras kontinuerligt.  

Motivering 
Planläggning av mark och vatten hör enligt  (plan- och bygglag (2010:900) (PBL)) till 

kommunernas ansvarsområde. Planmonopolet innebär i korthet att kommunen har rätt att 

planera och prioritera användningen av mark och vatten inom kommunens geografiska 

område. Med detta följer ansvaret att i en översiktsplan ange övergripande strategier och 

riktlinjer för kommande planering, lovgivning och tillståndsprövning. En viktig del i 

översiktsplaneringen är att redovisa vatten som en resurs och tydliggöra att 

miljökvalitetsnormerna är bindande genom föreskrifter. Miljökvalitetsnormerna förutsetts 

därför utgöra en grund för all planering som sker i kommunen. 

Kommunerna behöver utifrån en samlad överblick göra avvägningar och prioritera mellan 

olika anspråk som finns på mark- och vattenområden. I detaljplaneskedet behöver 

kommunerna visa att en betydande påverkan på vattenförekomster inte riskeras vid 

genomförande av detaljplaner, så att miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas. Relevant 

underlag är därför viktigt och det kan finnas både på lokal, regional och nationell nivå genom 

olika vägledningar från exempelvis Boverket, Länsstyrelsen och Regionerna. Ett exempel är 

Vatteninformationssystem Sverige (VISS) där information om vattenförekomsters tillstånd 

och påverkan finns tillgängliga.  

Regionala vattenförsörjningsplaner ska tas fram av länsstyrelserna i samverkan med 

kommunerna, se Länsstyrelserna åtgärd 5. Kommunerna ska i sin tur använda underlaget 

från planerna för att synliggöra dricksvattenförekomster i översiktsplaner, så att skyddet av 

dem kan tas hänsyn till i den fysiska planeringen. 
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Genomförande 
Enligt PBL 3 kap. 5 § ska det i översiktsplanen framgå hur kommunen avser att följa gällande 

miljökvalitetsnormer. Länsstyrelserna ska vägleda kommunerna gällande tillämpningen av 

miljökvalitetsnormerna för vatten när översikts- och detaljplaner tas fram. Boverket ska i sin 

tur ge kommunerna, länsstyrelserna och regionerna nationell vägledning på området. Genom 

rådgivning och vägledning om tillämpningen av miljökvalitetsnormerna för vatten i 

översikts- och detaljplanering ges kommunerna förutsättningar för att miljökvalitetsnormerna 

följs, även i den fysiska planeringen. Åtgärden ska leda till att nödvändiga förutsättningar 

skapas inom den fysiska planeringen så att rätt åtgärder vidtas när planeringen omsätts i 

handling. Det är också viktigt att kontinuerligt följa upp att planerna följs och att åtgärder 

genomförs på ett sådant sätt att miljökvalitetsnormerna för vatten fortsätter att följas.  

Kommunerna kan även tydliggöra hur miljökvalitetsnormerna för vatten ska nås genom 

tematiska tillägg till översiktsplaneringen, vanligen kallade ”vattenplaner” eller ”blå planer” 

som inkluderar även underlag för kustzonen. 

Genom att använda underlaget från regionala vattenförsörjningsplaner i översiktsplaner 

synliggörs viktiga dricksvattenförekomster, och skyddet av dessa kan då tas hänsyn till i 

planeringen. Markanvändning och verksamheter som innebär betydande påverkan på 

dricksvattenförekomster kan då undvikas eller anpassas så att miljökvalitetsnormerna för 

vatten och kraven på dricksvattenkvalitet följs. I arbetet med översiktsplanen är det viktigt att 

även ta med reservvattentäkter och områden där kommunen identifierat framtida 

vattenbehov, till exempel på grund av nya bostadsområden.  

Miljökvalitetsnormen för vatten ska beaktas vid prövning och tillsyn enligt PBL. 

Sammanhang 
Åtgärden är en revidering av åtgärd 6 i Åtgärdsprogram 20162021. 

Åtgärdens genomförande stöds av åtgärderna Boverket 1, Regionerna åtgärd 1, 

Länsstyrelserna 7, 9 och 12 och kommunerna 3, 5, och 6. 

Åtgärden bidrar till att miljökvalitetsnormerna för havsmiljön enligt Havs- och 

vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:18, 2012) om vad som kännetecknar god 

miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön kan följas. 

Åtgärden bidrar till att Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30)  

kan följas. 

Denna åtgärd bidrar till samhällets klimatanpassning genom att skydda dricksvatten och 

framtida dricksvattensvattenförekomster från förändrad nederbörd, översvämning eller torka 

samt att utarbeta hållbar dagvattenhantering vid ökad nederbörd och vattentillförsel. 

Miljömål och globala hållbarhetsmål 
Åtgärden stödjer särskilt generationsmålet och miljömålen 8. Levande sjöar och vattendrag, 9. 

Grundvatten av god kvalitet 10. Hav i balans samt levande kust och skärgård och  

15. God bebyggd miljö. 

Åtgärden bidrar särskilt till att uppnå globala hållbarhetsmålen 6. Rent vatten och sanitet, 

11. Hållbara städer och samhällen, 14. Hav och marina resurser och 15. Ekosystem och 

biologisk mångfald. 
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Kommunerna, åtgärd 5: 

VA-plan inklusive dagvatten 

Kommunerna ska upprätta eller revidera plan för dricksvatten, spillvatten och dagvatten 

(VA-plan) och genomföra åtgärder i enlighet med planen så att miljökvalitetsnormerna för 

yt- och grundvatten kan följas. Denna ska bland annat innehålla: 

      a) en beskrivning hur vattenförekomsternas status kan komma att påverkas av vatten- 

och avloppshanteringen i kommunen 

      b) en riskanalys för de vattenförekomster som riskerar att inte följa 

miljökvalitetsnormerna 

Samverkan ska ske med berörd länsstyrelse.  

Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras kontinuerligt. 

Motivering 
Sammanhållande planer för dricksvatten, spillvatten och dagvatten (även kallade VA-planer) 

fungerar som bra underlag i samordningen av hur miljökvalitetsnormerna för vatten ska följas 

i kommunal planläggning, exempelvis i översiktsplaneringen. I många kommuner pågår 

arbetet med att ta fram en VA-plan. Enligt 2019 års rapportering av genomförda åtgärder har 

211 kommuner (av 260 svarande) svarat att kommunen har någon form av övergripande eller 

strategisk VA-plan. 111 av dessa har svarat att man har beaktat miljökvalitetsnormerna för 

vatten i framtagandet av planen (Vattenmyndigheterna, 2020a). 

En VA-plan ska beskriva hur yt- och grundvattenförekomsternas status kan komma att 

påverkas av vatten- och avloppshanteringen i kommunen. Det ska framgå tydligt av VA-

planen var miljökvalitetsnormerna för vatten riskerar att inte följas och vad som krävs av 

vatten- och avloppshanteringen för att följa miljökvalitetsnormerna. VA-planen bidrar 

därmed till genomförandet av både förebyggande och förbättrande fysiska åtgärder för att 

följa miljökvalitetsnormerna för vatten. En viktig del inom VA-planering är också att säkra 

vattenförsörjningen. Det handlar om att säkra befintliga vattentäkter genom förebyggande 

åtgärder som att vattenskyddsområden inrättas och hålls uppdaterade men även att säkra 

potentiella framtida vattentäkter.  

Pågående trender som påverkar sakområdet är bland annat att framväxandet av städer och 

tätorter har inneburit mer hårdgjorda ytor. Detta förändrar avrinningsförhållandena, så att 

avrinning till ytvatten eller avloppsreningsverk ökar. När naturliga grönytor minskar 

försvinner möjligheten att använda markens förmåga att ta hand om vatten från urbana 

miljöer. En ytterligare utmaning för dagvattenhanteringen är, enligt IPCC´s rapport (IPCC, 

2018: Summary for Policymakers, kommande) kommer framtida klimatförändringar att ge 

kraftigare nederbörd i Sverige, som i sin tur ökar mängden dagvatten. En annan problematik 

är att sammansättningen av dagvattnet varierar, vilket bland annat beror på 

markanvändningen, byggnadsmaterial och olika aktiviteter i våra städer och tätorter. 

Dagvatten avleds ofta orenat till sjöar och vattendrag och kan bidra till att 

miljökvalitetsnormerna för vatten inte följs. 

Ett effektivt sätt att hantera problemen med dagvatten är att nära källan genom att infiltrera 

och fördröja dagvattnet. På det sättet hinner föroreningar fastläggas i mark eller sedimentera. 

Ett lokalt omhändertagande av dagvatten genom fördröjning och rening av dagvattnet kan 
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bidra även med andra värden. Dagvattnet kan användas i ett rekreativt syfte, ge ett vackert 

inslag i boendemiljön och bidra till en ökad grönska och den biologiska mångfalden i staden. 

En kommunal dagvattenstrategi skapar förutsättningar för en långsiktig hållbar och enhetlig 

hantering av dagvattenfrågorna i kommunens planering, underhåll och drift. 

Genomförande 

Eftersom det inom en kommun finns flera aktörer med olika roller inom VA-planering bör 

arbetet med att utforma planerna genomföras sektorsövergripande. 2014 gav Havs- och 

vattenmyndigheten ut en vägledning för kommunal VA-planering (Havs- och 

vattenmyndigheten, 2014). Syftet med vägledningen är att underlätta kommunernas planering 

för en trygg och hållbar VA-försörjning.  

Om det med hänsyn till människors hälsa eller miljö behöver ordnas vattenförsörjning eller 

avlopp i ett större sammanhang är kommunen skyldig att ordna detta 

enligt(vattentjänstlagen)(2006:412) 6 §. En kommun som tagit fram en VA-plan har möjlighet 

att styra och genomföra en sådan utbyggnad efter sin egen planering. VA-planen kan vara ett 

separat dokument eller som en del i översiktsplaneringen. Länsstyrelserna kan vägleda 

kommunerna om hur hänsyn ska tas till miljökvalitetsnormerna i VA-planarbetet, särskilt 

med avseende på planer för utbyggnad av kommunalt VA. 

I planen ska även dagvatten ingå. För att skapa en strategi för en långsiktigt hållbar 

dagvattenhantering behövs även i denna del ett sektorsövergripande arbetssätt, där det blir 

möjligt att skapa samsyn kring ansvarsförhållanden och hantering av dagvatten. Det är viktigt 

att dagvattenfrågan lyfts i ett tidigt skede av den fysiska planeringen. 

Den kommunal dricksvattenförsörjningen i form av drickvattenuttag och skydd av 

vattentäkter är också en viktig del i VA-planeringen. 

VA-planering är en ständig process med pågående drift, underhåll, utveckling och åtgärder. 

Detta innebär att VA-planen behöver ses över och utvecklas löpande för att 

miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas på bästa sätt. 

Sammanhang 

Åtgärden är en revidering av åtgärderna Kommunerna 7 och 8 i Åtgärdsprogram 20162021.  

Åtgärdens genomförande stöds av åtgärderna Boverket 1, Havs- och vattenmyndigheten 5, 

Naturvårdsverket 1 och 7, Länsstyrelsen 1 och 5 och Kommunerna 2–4. 

Denna åtgärd bidrar till samhällets klimatanpassning framför allt genom att en ökad kapacitet 

att omhänderta dagvatten ökar möjligheterna att omhänderta föroreningar även vid ökad 

nederbörd. VA-planeringen lägger grunden för nästa steg i åtgärdsarbetet. 

Åtgärden bidrar också till att miljökvalitetsnormerna för havsmiljön enligt Havs- och 

vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:18, 2012) om vad som kännetecknar god 

miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön kan följas. 

Åtgärden bidrar till att Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30)  

kan följas. 
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Miljömål och globala hållbarhetsmål 

Åtgärden stödjer särskilt generationsmålet och miljömålen Sveriges geologiska undersökning. 

Giftfri miljö, 7. Ingen övergödning, 8. Levande sjöar och vattendrag, 9. Grundvatten av god 

kvalitet och 10. Hav i balans samt levande kust och skärgård. 

Åtgärden bidrar särskilt till att uppnå globala hållbarhetsmålen 3. Hälsa och välbefinnande, 

6. Rent vatten och sanitet, 11. Hållbara städer och samhällen, 14. Hav och marina resurser och 

15. Ekosystem och biologisk mångfald. 

 

Kommunerna, åtgärd 6: 

Dioxiner från småskalig förbränning 

Kommunerna ska verka för att minska utsläppen av dioxiner och dioxinlika föreningar 

från småskalig förbränning.  

Åtgärden ska genomföras i samverkan med Naturvårdsverket, Energimyndigheten och 

länsstyrelserna.  

Åtgärden ska genomföras så att den bidrar till att de åtgärder vidtas som behövs för att 

miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas.  

Åtgärden ska genomföras kontinuerligt. 

Motivering 
Dioxiner bildas oavsiktligt vid förbränning och sprids via luften ut till mark- och vattenmiljön. 

Eftersom de är mycket svåra att bryta ner finns de kvar länge i miljön. De lagras i fettvävnad 

och anrikas uppåt i näringskedjan. Människan får i sig dioxiner främst via feta animaliska 

livsmedel som fisk, kött och mejeriprodukter (Livsmedelsverket, 2020). 

Atmosfärisk deposition är den huvudsakliga källan till förorening av dioxiner i Östersjön som 

helhet, även om det i kustområden kan finnas ett väsentligt bidrag från landbaserade 

punktkällor. Under vintern är koncentrationerna som högst, vilket indikerar att årstidsbundna 

källor, som icke-industriell förbränning, är huvudorsaken till dioxinföroreningen i luften 

vintertid i Östersjöregionen. Med hjälp av mätningar av dioxinhalter i luftströmmar och 

modellering kan slutsatsen dras att det största bidraget till dioxinförorening i många delar av 

Östersjön kommer från de östra delarna av Europa (Naturvårdsverket, 2013). Internationellt 

luftvårdsarbete är därför nödvändigt, men även nationell utsläppsminskning behövs.  

Vedeldning i bostäder, lokaler, jordbruks- och skogsbruksfastigheter står för omkring 15 

procent av utsläppen av dioxiner till luft i Sverige. På grund av den ökade användningen av 

biomassa som bränsle, har dioxinutsläppen inom denna sektor ökat med 20 procent sedan 

1990 (Naturvårdsverket, 2019c). I Sverige finns omkring 220 000 vedpannor, 132 000 

pelletspannor och 1,7 miljoner registrerade rumsvärmare (till exempel kaminer, kakelugnar, 

vedspisar och öppna spisar) (Boverket, 2016). Många av vedpannorna och rumsvärmarna är 

äldre och har omodern teknik, som medför högre utsläpp. Även från moderna 

fastbränslepannor och rumsvärmare kan utsläppen bli stora om de används eller installeras 

felaktigt (Naturvårdsverket, 2009a). Dioxinutsläppens storlek beror på samband mellan bland 

annat bränsleinnehåll och förbränningsförhållanden (Hedman, 2005). 
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Europeiska kommissionens förordningar 2015/1187 ()och 2015/1189  () innebär krav på 

energimärkning av fastbränslepannor (från och med april 2017), ekodesignkrav för 

fastbränslepannor (från och med januari 2020) och rumsvärmare (från och med januari 2022). 

Kraven omfattar dock inte befintlig eldningsutrustning och pannor mellan 500–1000 kW. 

Utsläppskraven omfattar inte heller specifikt dioxiner, utan gäller för organiska gasformiga 

föreningar som grupp. Detta medför att tillåten halt ligger långt över uppmätbara halter  

för dioxiner. 

I centraliserade fjärrvärmesystem eller effektiva små kraftvärmeverk med bra bränslen, 

förbränningsteknik, förbränningsförhållanden och rening finns bättre förutsättningar för 

minskade utsläpp av dioxiner än vid småskalig fastbränsleeldning.  

Även okontrollerad eldning av trädgårdsavfall medför utsläpp av dioxiner och bör begränsas 

i den mån lämpliga alternativ finns. För att utsläppen ska kunna begränsas behöver den 

småskaliga eldningen ske på rätt sätt och i minskande omfattning.   

Åtgärder som rör småskalig fastbränsleeldning är angelägna, inte enbart för att minska 

dioxinutsläppen utan också för att det bidrar till utsläppsminskning av andra prioriterade 

ämnen (till exempel polycykliska aromatiska kolväten, PAH) och till möjlighet att följa 

miljökvalitetsnormerna för utomhusluft (Naturvårdsverket, 2020a).  

Genomförande 
Kommunen ska verka för att minska utsläppen av dioxiner från småskalig förbränning.   

Exempel på åtgärder som kommunen kan vidta för att minska utsläppen är 

informationsinsatser via olika kanaler med bland annat information om hur 

fastbränsleeldning kan påverka människors hälsa och miljön och vad som kan göras för att 

minska utsläppen av dioxiner och andra luftföroreningar. Detta kan till exempel göras genom 

att delta i riktade kommunikationsinsatser som tydliggör vikten av och ökar förutsättningarna 

för eldning på ”rätt” sätt, ge råd som främjar lägre utsläpp av dioxiner och andra 

luftföroreningar via kommunens energi- och klimatrådgivning och informera om det på 

kommunens webbsida.   

Andra exempel är att:  

• införa begränsningar för eldning av trädgårdsavfall inom detaljplanelagt/tätbebyggt 

område med avseende på tillåten eldningsperiod och vad som får eldas 

• informera om andra alternativ till eldning 

• erbjuda kostnadsfri borttransport av trädgårdsavfall inom detaljplanelagt och/eller 

tätbebyggt område ett par gånger per år  

• verka för en omställning till värmeförsörjning som ger mindre utsläpp, till exempel 

centraliserade fjärrvärmesystem eller små kraftvärmeverk med miljövänliga bränslen 

och teknik eller användande av andra energikällor, i de fall detta är lämpligt. 

Sammanhang 
Åtgärden kvarstår från Åtgärdsprogram 2018–2021. 

Åtgärdens genomförande stöds av åtgärderna Naturvårdsverket 4 och 5.  
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Åtgärden bidrar till att miljökvalitetsnormerna för havsmiljön enligt Havs- och 

vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:18) om vad som kännetecknar god miljöstatus 

samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön kan följas. 

Denna åtgärd bidrar till samhällets klimatanpassning genom att begränsa utsläppen av 

växthusgaser. 

Miljömål och globala hållbarhetsmål 
Åtgärden stödjer särskilt generationsmålet och miljömålen 2. Frisk luft, 4. Giftfri miljö, 

8. Levande sjöar och vattendrag och 10. Hav i balans samt levande kust och skärgård. 

Åtgärden bidrar särskilt till att uppnå globala hållbarhetsmålen 3. Hälsa och välbefinnande,  

6. Rent vatten och sanitet, 11. Hållbara städer och samhällen, 12. Hållbar konsumtion och 

produktion, 14. Hav och marina resurser och 15. Ekosystem och biologisk mångfald. 
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3 Åtgärdsprogrammets konsekvenser 
Detta kapitel är en övergripande ekonomisk analys av de konsekvenser som 

åtgärdsprogrammet kan leda till. Kapitlet innehåller beskrivningar av åtgärdsprogrammets 

förväntade kostnader och övergripande om de nyttor som uppkommer. Även fördelning av 

kostnader på olika aktörer i samhället beskrivs liksom nuvarande finansiering. 

Konsekvensanalysen är ett krav enligt 6 kap. 6 § (vattenförvaltningsförordning)och ska 

innehålla en bedömning av såväl de ekonomiska som de miljömässiga konsekvenserna av 

åtgärderna, varvid kostnader och nytta ska kvantifieras. Analysen ska skapa en bild av de 

kostnader och nyttor som uppkommer av att genomföra förslaget och därmed vara ett 

underlag för beslut.  

Analysen som presenteras i det här kapitlet är gemensam för alla de fem vattendistrikten och 

har fokus på kostnader. Kostnadsanalysen och fördelningen av kostnaderna på samhällets 

aktörer kan bidra med underlag till budgetäskanden för berörda myndigheter och vara ett 

stöd för hur åtgärderna kan genomföras. 

Den övergripande analysen byggs upp av sju delanalyser utifrån de sju analysområden 

vattenmyndigheterna har valt att arbeta utifrån, analysområdena förklaras vidare i avsnitt 3.3. 

De bygger i sin tur på de påverkanstyper som har en betydande påverkan på våra vatten. 

Analysen grundar sig i de ”blå trådar” av åtgärder där åtgärder riktade till myndigheter och 

kommuner ska leda till genomförande av fysiska åtgärder i våra vatten för att följa 

miljökvalitetsnormerna. De sju grundläggande kostnadsanalyserna är bilagor till detta beslut 

och kan hittas på vattenmyndigheternas webbplats, www.vattenmyndigheterna.se. 

Analysen är en scenarioanalys vilket betyder att den är baserad på ett antagande om vilket 

styrmedel som kan komma att användas av respektive åtgärdsmyndighet och vilka fysiska 

åtgärder i vatten dessa i sin tur leder till. Konsekvenser för olika sektorer i samhället vilar 

också på antagandet att åtgärderna finansieras på angivet sätt. Beslutsfattare och ansvariga 

myndigheter kan dock komma till andra slutsatser om vilka styrmedel som är de mest 

effektiva för att nå miljökvalitetsnormerna eller att finansieringen ska ske på annat sätt. På 

samma sätt kan andra fysiska åtgärder bedömas vara mer lämpliga med hänsyn till lokala 

förhållanden än de som antagits i denna analys.  

I den ekonomiska analysen av åtgärdsprogrammet 2016–2021 gjordes en ansats till att väga 

samman positiva och negativa effekter (kostnader och nyttor) som uppstod till följd av 

åtgärdsprogrammet. Denna ansats används dock inte i samma utsträckning för den 

ekonomiska analysen för åtgärdsprogrammet 2021–2027. Det finns flera skäl till detta. 

Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram är komplext och brett då det exempelvis omfattar 

27 000 vattenförekomster, flera samhällssektorer och ett stort antal påverkanstryck. De nyttor 

som kommer av åtgärdsprogrammet beskrivs på en övergripande nivå. Nyttoanalysen 

baseras på befintliga underlag och då dessa inte är tillräckliga för att på ett heltäckande sätt 

monetärt kunna beskriva det totala ekonomiska värdet av genomförandet av 

åtgärdsprogrammet kommer ingen nettonytta av genomförandet att beräknas. Syftet med 

nyttoanalysen är inte att väga mot kostnader utan att visa vattnets värden för samhället. Dels 

får man en uppfattning om storleksordningar, dels lyfter man nyttor som, i avsaknad av 

nyttoanalys, gärna åsätts inget värde i kronor. Vattnets värde för samhället är en del av 

motiveringen av åtgärdsprogrammet. 

http://www.vattenmyndigheterna.se/
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Åtgärdsprogrammets samhällsekonomiska konsekvensanalys ska innehålla samtliga åtgärder 

i åtgärdsprogrammet riktade till myndigheter och kommuner samt de påföljande fysiska 

åtgärder som behöver genomföras för att miljökvalitetsnormerna ska följas. 

Åtgärdsprogrammet innehåller dock två övergripande åtgärder som riktar sig till samtliga 

myndigheter, länsstyrelser och kommuner som ingår i programmet. Den första åtgärden 

handlar om skyldigheten att inom sina respektive ansvarsområden identifiera de fysiska 

åtgärder som behöver genomföras för att miljökvalitetsnormerna ska kunna följas. Den andra 

åtgärden handlar om att de årligen ska rapportera till vattenmyndigheterna hur arbetet med 

sina respektive åtgärder fortlöper. Dessa två åtgärder har inte kostnadsberäknats. Genom att 

ansvarig myndighet, länsstyrelse eller kommun genomför sina åtgärder i åtgärdsprogrammet 

och dokumenterar detta genomförs även dessa två åtgärder. Dessa åtgärder antas därför inte 

innebära några extra kostnader i sig. 

Analysen innehåller heller ingen uppskattning av hur de administrativa kostnader som 

kommer uppstå kring den nationella prövningsplanen för vattenkraft. Detta arbete utvecklas i 

detta nu och kommer därför som ett särskilt samråd under våren 2021. Det som beräknas i 

denna analys för vattenkraft är en uppskattning av vad myndigheter och kommuner behöver 

göra förutom arbetet med den nationella prövningsplanen. Åtgärdsbehovet för de fysiska 

åtgärder som behövs för vattenkraftverk som är utanför den nationella prövningsplanen har 

inte varit möjligt att estimera. Även denna kostnad kommer att presenteras i det senare 

samrådet.  

Biotopvårdande åtgärder är en övergripande åtgärdskategori för att minska påverkan på 

vattnets form och flöde. Den används inte för planering utan enbart för att kategorisera alla 

underliggande åtgärder. Åtgärden finns fördelad för sjöar, vattendrag och kustområden och 

återfinns i de flesta delanalyser. Åtgärdsbehovet för dessa övergripande åtgärder har varit allt 

för komplexa för att få fram och finns därför inte med i kostnadsberäkningar i denna analys. 

Förhoppningsvis kommer analysen att kompletteras med detta under samrådstiden. 

3.1 Sammanfattning av analysen 
Vattenmyndigheternas Åtgärdsprogram 2021–2027 medför betydande positiva effekter för 

samhälle och miljö. Ett hållbart nyttjande av våra gemensamma vattenresurser och 

livskraftiga vattenekosystem är en förutsättning för såväl samhällsutveckling som kommande 

generationer. Åtgärder för bättre vatten kan motiveras inte bara miljömässigt utan även i 

ekonomiska termer. Detta kan vi se även om vi inte kvantifierat alla nyttor i monetära termer. 

I litteraturen kan man tydligt se att en god vattenmiljö har stora ekonomiska värden och att 

vattenvårdande åtgärder ofta lönar sig för samhället. Som exempel kan nämnas att många 

svenska älvar är i dag värdefulla fiskevatten.  

Under 2017 ägnade sig ungefär 1,4 miljoner personer åt fritidsfiske i svenska vatten minst en 

gång. Fritidsfiskets sammanlagda kostnader var omkring 8 800 miljoner kronor under 2017. 6 

400 miljoner gäller fleråriga investeringar som båtar och 2 400 miljoner till 

förbrukningsmaterial i redskap, fiskekort, resor, fiskeguider, mat och logi. Att öka 

fiskpopulationen i ett enskilt vattendrag värderar svenska befolkningen till mer än 100 

miljoner kronor.  

Att nå god ekologisk status i sjöar och vattendrag avseende fosforbelastning värderar svenska 

befolkningen till knappt 2 miljarder kronor per år. I en enkätstudie uppger ett urval av 

svenska folket att miljögifter och övergödning är två av de tre viktigaste miljöproblemen att 

åtgärda i havet. Det ekonomiska värdet av att uppnå god havsmiljöstatus beräknas till cirka 

åtta miljarder kronor per år. En motsvarande siffra upp till nio miljarder kronor per år gäller 
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för en förbättrad vattenkvalitet i Sveriges ytvatten som inkluderas sjöar, vattendrag, och 

kustvatten. En betydande andel av detta värde är beroende av att vattenmyndigheternas 

åtgärdsprogram genomförs. Att bedöma den samhällsekonomiska lönsamheten av att 

genomföra åtgärdsprogrammet 2021–2027 genom  

att väga samman nyttor och kostnader har inte setts som möjligt att genomföra fullt ut.  

Dock presenterar vi resultat av befintliga studier som visar värden av bättre vatten. 

Åtgärdsprogrammets totala kostnader har beräknats till cirka 24 500 miljoner kronor för 

förvaltningscykeln 2021–2027. I dessa kostnader ingår både kostnader för fysiska åtgärder i 

vatten med cirka 22 000 miljoner kronor och kostnader för myndigheternas administrativa 

åtgärder med cirka 2 5000 miljoner kronor. Av dessa kommer cirka 14 000 miljoner kronor av 

redan befintlig lagstiftning, som till exempel bestämmelser kring små avlopp, medan cirka 

8 000 miljoner kronor är ytterligare åtgärder beroende av åtgärdsprogrammet. 

Fördelningsanalysen visar att stora kostnader ligger på staten i genomförandet av 

åtgärdsprogrammet. Sammanlagt uppgår de statliga kostnaderna för så väl fysiska som 

administrativa åtgärder till cirka 10 000 miljoner kronor under förvaltningscykeln 2021–2027. 

Kostnaderna för kommunerna ligger på cirka 2 850 miljoner kronor under samma tidsperiod.  

Att kostnaderna är höga för stat och kommun är inte förvånande då det är till dessa som 

åtgärdsprogrammet riktar sig. Men även verksamhetsutövare och enskilda bär stora 

kostnader för genomförandet av åtgärderna. Kostnaden för dessa aktörer summeras till 7 400 

miljoner kronor för verksamhetsutövare och 4 000 miljoner kronor för enskilda. I dessa 

kostnader ingår både kostnader för genomförandet av fysiska åtgärder i våra vatten och 

kostnader i form av tillsyns- och prövningsavgifter. 

För att illustrera hur finansieringen av vattenvårdande åtgärder ser ut i Sverige idag har vi 

valt att titta närmare på finansieringen under år 2019. Man bör dock komma ihåg att 

finansieringen av vattenvårdande åtgärder inte är i grunden utformad för att följa 

miljökvalitetsnormer (MKN) i vatten, och hur stor andel av dessa anslag som faktiskt riktar 

sig till MKN går inte att härleda. De inkluderade anslagen kan, utöver MKN, ha syften som 

miljöskydd, produktionsstöd eller att främja biologisk mångfald. Under 2018 uppgick den 

totala finansieringen av vattenvårdande åtgärder till cirka 36 miljarder kronor. Dessa 

36 miljarder kronor täcker inte alla delar av samhället, då sektorer blivit exkluderade på 

grund av otillräckligt heltäckande statistik. Av dessa 36 miljarder kronor kopplas cirka 93 

procent (33 400 miljoner) till grundläggande åtgärder enligt befintliga regelverk medan fem 

procent (1 600 miljoner) kopplas till kompletterande åtgärder enligt kraven i 

(vattenförvaltningsförordning )en. Resterande två procent (700 miljoner kronor) betraktas som 

varken grundläggande eller kompletterande. De 700 miljoner kronorna representeras av 

kostnader som härleds till tillsyn, övervakning och forskning samt vattenvårdande åtgärder 

som finansieras av ideella fonder. De största posterna återfinns inom vatten och avlopp, då 

kostnaderna beror på behovet av ett fungerande VA-system och den positiva effekten på 

MKN primärt är en bieffekt. Den förväntade utvecklingen av finansieringen för 

vattenvårdande åtgärder förväntas öka i framtiden. Bland annat har stödet för LOVA-projekt, 

som fokuserar på att motverka negativa effekter av övergödning, ökat från 2018 års 100 

miljoner kronor till cirka 250 miljoner kronor för 2020. Det kommer även krävas ytterligare 

åtgärder för att Sverige ska uppnå de nationella miljömål och internationella 

överenskommelser så som det svenska betinget för att reducera belastningen av 

näringsämnen i Baltic Sea Action Plan (BSAP) (HELCOM, 2007). Stora kostnadsposter är 

också att förvänta inom vattenkraften då den nationella planen för omprövning av vattenkraft 

som förväntas starta år 2022 och innebära cirka 90 prövningar per år under en tjugoårsperiod.  
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Åtgärdsprogrammet är ett stort och komplext åtagande för många nationella och regionala 

myndigheter och kommuner. Både administrativa åtgärder och fysiska åtgärder behöver öka 

åtgärdstakten markant för att miljökvalitetsnormerna ska kunna följas inom utpekad tidsram. 

Det är en utmaning för samtliga aktörer som berörs av detta åtgärdsprogram att prioritera 

vattnets ekologiska, kemiska och kvantitativa välmående. För att kunna säkerställa att 

miljökvalitetsnormerna kan nås under en längre tid, inte enbart under den kommande 

förvaltningscykel är en grundförutsättning att finansieringen för att genomföra åtgärder är 

långsiktig.  

3.2 Nyttan av att genomföra åtgärdsprogrammet 
Vattenmyndigheternas Åtgärdsprogram 2021–2027 medför betydande positiva effekter för 

samhälle och miljö. Ett hållbart nyttjande av våra gemensamma vattenresurser och 

livskraftiga vattenekosystem är en förutsättning för såväl samhällsutvecklingen som för 

kommande generationer. Åtgärder för bättre vatten kan motiveras, inte bara miljömässigt och 

samhällsmässigt, utan även i ekonomiska termer. En utmaning är att det tar tid att samhället 

upplever nyttor som följer av åtgärdsprogrammets implementering. Dessutom de som betalar 

för åtgärder är inte nödvändigtvis de som får nyttan i framtiden. Därför måste 

åtgärdsprogrammet motiveras ur ett samhällsperspektiv. 

Vattenmyndigheterna har inte genomfört någon egen heltäckande datainsamling för att 

uppskatta det ekonomiska värdet av genomförandet av Åtgärdsprogrammet 2021–2027.  Att 

uppskatta det ekonomiska värdet av att genomföra åtgärdsprogrammet görs därför utifrån 

befintliga underlag. Genom forskning och utredningar på universitet och andra myndigheter 

tillkommer det hela tiden nya studier och underlag som illustrerar det ekonomiska värdet av 

vattenvårdande åtgärder. Den existerande kunskapen är dock inte tillräcklig för att ge en 

heltäckande bild av det ekonomiska värdet av att genomföra Åtgärdsprogrammet 2021–2027.  

Nyttan med bättre vatten är övergripande och till skillnad från åtgärdskostnader är svårt att 

dela värdena av nyttan per åtgärdsområden. Dessutom är nyttan med bättre vatten oftast 

värderat utanför marknader i betalningsviljestudier till skillnad från åtgärdskostnader som är 

baserat på faktiskt referensvärden. Betalningsviljestudier baseras på hypotetiska scenarier och 

då finns risken att antingen underskatta eller överskatta värden. Respondenter saknar oftast 

kunskap om alla möjligheter med den potentiella nyttan av vatten och underskattar då värdet. 

Å andra sidan värderar respondenterna en hypotetisk betalning där värdet kan bli överskattat 

för att det inte innebär en faktisk betalning. Metodik finns för att ta hand om en så kallad 

”hypotetisk bias” men skillnader finns mellan studier. De befintliga studierna som vi 

presenterar nedan för att visa vattnets nytta borde tolkas försiktigt med hänsyn av detta. 

I litteraturen kan man tydligt se att en god vattenmiljö har stora ekonomiska värden och att 

vattenvårdande åtgärder ofta lönar sig för samhället. Att öka fiskpopulationen i ett enskilt 

vattendrag värderar svenska befolkningen till mer än 100 miljoner kronor (Håkansson, 2009). 

Att nå god ekologisk status i sjöar och vattendrag avseende fosforbelastning värderar svenska 

befolkningen till knappt 2 miljarder kronor per år (Söderqvist & Wallström, 2017). I en 

enkätstudie uppger ett urval av svenska folket att miljögifter och övergödning är två av de tre 

viktigaste miljöproblemen att åtgärda i havet. Det ekonomiska värdet av att uppnå god 

havsmiljöstatus beräknas till cirka 8 miljarder kronor per år (Anthesis, 2020). En motsvarande 

siffra upp till 9 miljarder kronor per år gäller för en förbättrad vattenkvalitet i Sveriges 

ytvatten som inkluderas sjöar, vattendrag, och kustvatten (Havs- och vattenmyndigheten, 

2019a).  En betydande andel av detta värde är beroende av att vattenmyndigheternas 

åtgärdsprogram genomförs.  
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Total kostnad för att genomföra Åtgärdsprogram 2021–2027 är cirka 24,5 miljarder kronor. Vi 

kan inte göra någon sammanvägning av kostnader och nyttor av att genomföra 

åtgärdsprogrammet.  En grov skattning visar dock att återbetalningstiden kan vara cirka 3 år 

(24,5 miljarder kronor / 8 miljarder kronor per år). Nyttorna kommer sannolikt att hålla länge 

och då räcker att nyttorna håller mer än nio år efter implementering, vilket tydligt indikerar 

att åtgärdsprogrammets nettovärden är positiva och samhällsekonomiskt lönsamma. Det 

ekonomiska värdet av 8 miljarder kronor per år är bara ett referensvärde som hänvisas till 

befintliga studier som syftar att uppskatta det ekonomiska värdet av en övergripande 

förbättrad vattenkvalitet som (Havs- och vattenmyndigheten, 2019a; Anthesis, Rapport 2020:8, 

2020; Kataria, 2009). 

Det ekonomiska värdet av att genomföra åtgärdsprogrammet 2021–2027 illustreras i detta 

kapitel på flera sätt. Miljökvalitetsnormen för vatten ska följas och att nå normerna ger stor 

nytta för såväl ekologi som kemisk och kvantitativ status, vilket beskrivs utförligt i 

vattenmyndigheternas status- och påverkansanalys (Förvaltningsplan, kap. 3). En kvantitativ 

ansats för att beskriva åtgärdernas nytta görs nedan i termer av åtgärdens effektplats. Det 

ekonomiska värdet av att nå god status i havsmiljön och kopplingen till 

vattenmyndigheternas åtgärdsprogram beskrivs också nedan. Därefter presenterar vi de 

monetära värden för nyttan av att genomföra åtgärdsprogram med särskilt fokus på 

samhällsekonomiska nyttor i reglerade vatten, minskad övergödning, vattenförsörjning, och 

minskad förekomst av miljöskadliga ämnen. 

Reglering av vattendrag och övergödning är två prioriterade påverkanstyper inom 

vattenförvaltningen som leder till att många vattenförekomster i Sverige inte når god 

ekologisk status. Kännedomen om dessa miljöproblem är god och det finns dessutom 

jämförelsevis bra sammanställningar av studier som uppskattat det ekonomiska värdet av 

vattenvårdande åtgärder i reglerade vatten respektive av minskad övergödning. 

Effekter på ytvatten och grundvatten 
Åtgärderna i åtgärdsprogrammet ska förbättra statusen i vattenförekomsterna och leda till att 

miljökvalitetsnormerna följs. Ett sätt att beskriva och till viss del kvantifiera nyttan är att 

beskriva hur många vattenförekomster som förväntas gynnas av att en viss åtgärd genomförs, 

det vill säga vilken effekt som åtgärden har.  

Belastningen av näringsämnen är det största påverkanstrycket inom avloppsområdet. 

Samtliga åtgärder syftar till att minska spridningen av näringsämnen till vatten, och därmed 

att minska övergödningen. Minskad övergödning förbättrar förutsättningarna för livskraftiga 

ekosystem och de följdeffekter som uppstår, bättre rekreationsmöjligheter, förbättrad hälsa 

och välmående hos befolkningen.  

Åtgärdsanalysen för avloppsreningsverk visar att åtgärder behövs vid 307 reningsverk och att 

dessa leder till förbättrad status i cirka 900 vattenförekomster. För små avlopp är siffrorna inte 

lika tydliga. Där uppskattas 1100 åtgärder leda till förbättrad status i samma antal 

vattenförekomster för både kust- och inlandsvatten. Åtgärder för små avlopp har dock ofta 

stor lokal betydelse. 

De nyttor som uppstår till följd av åtgärder för att minska påverkan från miljöfarlig 

verksamhet och övrig signifikant påverkan är framförallt kopplade till minskad spridning av 

skadliga ämnen i miljön. Många av de ämnen som avses har stor påverkan på både 

människors hälsa och miljö. Att minska spridningen av dessa ämnen ger därmed upphov till 

betydande positiva effekter som livskraftigare ekosystem, minskad oro hos befolkningen och 

minskade kostnader för sjukvård och andra samhällskostnader. Att stoppa spridningen vid 
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källan väntas få effekt mer än bara lokalt. För efterbehandling av förorenade områden 

uppskattas cirka 990 åtgärder leda till förbättrad status i cirka 1100 vattenförekomster. På 

liknade sätt förväntas minskade utsläpp från cirka 130 punktkällor leda till förbättrad status i 

cirka 200 vattenförekomster. 

Åtgärder för att säkra en trygg vattenförsörjning handlar framförallt om förebyggande 

åtgärder. Vattentäkter behöver ha vattenskyddsområden och tillstånd för vattenuttag ska 

finnas för att säkerställa en hållbar hantering och minska risken för vattenbrist. Ett fastställt 

vattenskyddsområde och efterföljande tillsyn för att se till att föreskrifterna följs innebär att 

samhället undviker de stora kostnader som skulle följa av ett förorenat dricksvatten. Att 

upprätta vattenskyddsområden för de vattentäkter som i dag saknar skydd skulle innebära att 

fler hushåll och verksamheter fick sitt dricksvatten säkrat.  

Tillgång till dricksvatten är en förutsättning för många sektorer i samhället. Till exempel är 

det är en förutsättning för turismens utveckling. Turismen drar också nytta av 

rekreationsmöjligheter och ekosystemtjänster som är beroende av bättre vatten. Turismen i 

Sverige omsatte 317 miljarder kronor 2017, vilket representerar 2,8 procent av BNP 

(Tillväxtverket, 2018). Rekreationsmöjligheter ökar förutsättningarna för turismens 

utveckling. 

Effekter på havet – åtgärdernas inverkan på havsmiljön  
Havs- och vattenmyndigheten (HaV) tar, på liknande sätt som vattenmyndigheterna, fram ett 

program för åtgärder som krävs för att uppnå god status i havet enligt (havsmiljödirektivet ) 

(2008/56/EG). Eftersom allt inlandsvatten rinner ut i havet innebär det att den miljöpåverkan 

som sker på land även påverkar statusen i havet. Havsmiljödirektivet och (vattendirektivet ) 

överlappar varandra både avseende vissa påverkanstryck och vattenområden. För vissa 

påverkanstryck är det därför en förutsättning att uppnå god status i inlandsvatten för att 

uppnå god havsmiljöstatus. Därefter krävs ytterligare åtgärder för de påverkanstryck som 

sker specifikt i havet som till exempel anläggningar såsom vindkraft, fiske och nedskräpning.  

Det finns flera typer av negativ påverkan som är desamma för både inlands- och havsvatten. 

Några exempel är övergödning, miljögifter och viss fysisk påverkan. I fysisk påverkan ingår 

konnektivitet mellan inlandsvatten och havet är viktigt för många vattenlevande arter som 

öring, lax och ål. Det är framförallt tillförsel av näringsämnen (övergödning) och farliga 

ämnen/miljögifter som äventyrar uppfyllandet av god havsmiljö. För båda dessa 

påverkanstryck krävs det mer långtgående åtgärder på land, vilket hanteras i 

vattenmyndigheternas åtgärdsprogram. Eftersom god havsmiljöstatus är starkt beroende av 

att god status uppfylls i inlandsvatten, beror nyttan av att uppnå god havsmiljöstatus på 

genomförandet av vattenförvaltningens åtgärdsprogram. Se vidare Åtgärdsprogram för havet 

på Havs- och vattenmyndighetens webbsida (Havs- och vattenmyndigheten, 2020b). 

I en studie gjord på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten har värdet av nyttan av att 

uppnå god havsmiljöstatus undersökts (Nordzell, Wahtra, Hasselström, & Wallström, 2020). 

Studien är utförd i Sverige och undersöker svenskarnas betalningsvilja för att finansiera 

åtgärder för att uppnå god status i havet. Samma typ av studie har gjorts i Finland (Nieminen, 

Ahtiainen, Lagerkvist, & Oinonen, 2019), och planeras att även utföras i Tyskland (Nordzell, 

Wahtra, Hasselström, & Wallström, 2020). Att studien görs på samma sätt i de tre länderna 

ger goda förutsättningar för samsyn och enighet i det regionala miljöarbetet i Östersjön, bland 

annat i Baltic Sea Action Plan (BSAP). 

I HaV:s undersökning av allmänhetens betalningsvilja antog man att åtgärderna skulle 

finansieras med en fast skatt, som motsvarade den uppskattade betalningsviljan. 37 procent 
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uppgav att de skulle vara villiga att betala något för att vidta åtgärder för god status, och 45 

procent att de kanske skulle vara villiga att betala. Den vanligaste anledningen för de 

resterande 18 procent som inte hade någon betalningsvilja var att de ansåg att det är 

förorenaren som ska betala.  

Respondenterna som hade uppgett en betalningsvilja ansåg att det viktigaste miljöproblemet 

att åtgärda med den hypotetiska skatten i första hand var farliga ämnen. Därefter ansåg 

ungefär lika många att krympande fiskbestånd respektive övergödning var de viktigaste 

problemen.  

Den genomsnittliga betalningsviljan uppskattades separat för väst- och östkusten, beroende 

på var respondenten vistades mest. Betalningsviljan per person och år för västkusten var 1 241 

kronor, och för östkusten 1 034 kronor. Omräknat för hela den svenska befolkningen uppgår 

det ekonomiska värdet av att uppnå god havsmiljöstatus till cirka 8 miljarder kronor per år. 

Eftersom miljöskadliga ämnen, krympande fiskbestånd och övergödning var de viktigaste 

miljöproblemen att åtgärda, är det rimligt att nyttan av att åtgärda just dem tillskrivs stor 

andel av detta värde. Det går dock inte att uppge en specifik summa eller andel. 

En majoritet av respondenterna i undersökningen uppgav att de bodde mellan noll och fem 

mil från havet, och att de vistats vid havet under det senaste året. Vanliga aktiviteter som 

uppgavs var att vistas i landskapet, strandvistelser som solning, joggning, promenader eller 

bad och båtliv. Allra flest vistades vid Kattegatt, Östersjön (västra Gotlandshavet och Ålands 

hav) och Öresund. I enkäten fick respondenterna svara på om de hade störts vid sin vistelse 

och i så fall av vad. Majoriteten svarade skräp i havet/på stranden, alger och vattenväxter, 

blomningar av blågröna alger samt grumligt vatten.  

Alla dessa komponenter, utom nedskräpning, är effekter av övergödning. Övergödning var 

dessutom det havsrelaterade miljöproblem som de flesta hade hört talas om, över 80 procent. 

Dessutom uppgav över 70 procent att de anser havsmiljöns dåliga status vara ett av de 

viktigaste miljöproblemen i Sverige.  

Havsmiljö- och (vattendirektivet ) överlappar varandra till viss del. En del av det ekonomiska 

värdet av att uppnå målen för havsmiljön är, som nämnts ovan, beroende av att 

vattenförvaltningens åtgärdsprogram genomförs. Eftersom utformningen av 

värderingsstudien inte gör det möjligt att uppskatta värdet av god status för olika parametrar 

går det inte att uppskatta hur stor andel av värdet som kan tillskrivas effekterna av detta 

åtgärdsprogram. Men eftersom respondenterna har uppgett att miljögifter och övergödning är 

två av de tre viktigaste miljöproblemen att åtgärda i havet så kan man se det ekonomiska 

värdet för att nå god status avseende dessa påverkanstryck som en implicit värdering av 

vattenförvaltningens åtgärdsprogram. Vattenmyndigheternas åtgärder ger effekt även i 

åtgärdsområden inom havsmiljödirektivet och denna effekt betingar ett ekonomiskt värde 

som kan tillskrivas genomförandet av vattenförvaltningens åtgärdsprogram. Det ekonomiska 

värdet av att uppnå god havsmiljöstatus beräknas till cirka 8 miljarder kronor per år. En andel 

av detta värde är beroende av att vattenmyndigheternas åtgärdsprogram genomförs. 

Samhällets ekonomiska nytta av åtgärdsprogrammet 
Nedan görs en särskild beskrivning av samhällsekonomiska nyttor av vattenvårdande 

åtgärder i reglerade vatten respektive av minskad övergödning. Sedan presenterar vi nyttor 

med vattenförsörjning och värdet av att minska förekomsten av miljöskadliga ämnen. 

Reglering av vattendrag och övergödning är två prioriterade påverkanstryck inom 

vattenförvaltningen som leder till att många vattenförekomster i Sverige inte når god 

ekologisk status. Kännedomen om dessa miljöproblem är god och det finns dessutom 
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jämförelsevis bra sammanställningar av studier som uppskattat det ekonomiska värdet av 

vattenvårdande åtgärder i reglerade vatten respektive av minskad övergödning.  Vi har 

därför valt att redovisa dessa studier för att illustrera hur beräkningar kan göras och vilka 

storleksordningar värdena hamnar i. Det bör alltså tillkomma betydande värden av andra 

åtgärder som, på grund av bristande dataunderlag, inte kan kvantifieras idag. Nedan ges en 

sammanfattning av detta underlag. 

Värdet av vattenvård i reglerade vatten  
Det finns stora samhällsekonomiska värden förknippade med förbättrad konnektivitet och 

restaurering av fysiskt påverkade vattenmiljöer. Positiva effekter i kvantitativa termer 

beskrivs exempelvis i Miljökvalitetsnormer för kraftigt modifierade vattenförekomster – 

vattenkraft (avsnitt 3.4 i (Vattenmyndigheterna, 2019b)). Där redovisas exempel på effekten 

för naturmiljön av de åtgärder som ligger till grund för miljökvalitetsnormen som exempelvis 

hur stor areal uppväxt- och lekområden som tillgängliggörs vid förbättrad konnektivitet och 

minimitappning i torrfåror. Sådana positiva effekter har även beskrivits i litteraturen (se 

exempelvis (Kail, Lorenz, & Hering, 2015 )). 

Positiva effekter till följd av åtgärder i vattenmiljöer påverkade av vattenkraft kan även 

beskrivas i ett antal huvudsakliga kategorier av samhällsekonomiska värden (se även 

avsnittet om ekosystemtjänster kopplade till miljöanpassade flöden längre ned i texten):  

• biologiska värden – exempelvis förbättrade livsmiljöer för vattenlevande arter som 

havsvandrande fisk och bottenlevande djur, förbättrad strandväxtlighet/växtproduktion 

och förbättrade livsmiljöer för fågel   

• rekreationsvärden – exempelvis förbättrade möjligheter till rekreation och turism såsom 

fritidsfiske  

• estetiska värden – strömmande vatten med ett mer naturligt utseende 

• hälsorelaterade värden – exempelvis minskad uppkomst av översvämningsmygg  

Den ekonomiska analysen av Åtgärdsprogram 2021–2027 har inte inkluderat någon egen 

datainsamling för att uppskatta det samhällsekonomiska värdet av förbättrad konnektivitet 

eller restaurering av fysiskt påverkade vattenmiljöer. Dessa ekonomiska värden är dock 

relativt väl undersökta och beskrivna i litteraturen.  

Nedan sammanfattas litteratur som har studerat detta värde. Senare beskrivs även hur en 

ekosystemtjänstansats kan tillämpas för att beskriva dessa värden. Litteraturen nedan är 

uppdelad i studier som haft en marknadsbaserad ansats samt studier om allmänhetens vilja 

att betala för olika åtgärder för förbättrad konnektivitet eller restaurering av fysiskt påverkade 

vattenmiljöer.  

Ett antal tidigare genomförda studier har använt en marknadsbaserad ansats för att studera 

det samhällsekonomiska värdet av miljöåtgärder i fysiskt påverkade vatten (bland annat i 

termer av rekreationsvärden och fritidsfiske), exempelvis:   

• (Grahn, Johansson, Thang Hnin, & Blomkvist ) (2017) har 2011–2015 undersökt de 

finansiella effekterna av genomförda fiskevårdande åtgärder i Bottenvikens 

vattendistrikt, där även arbetsmarknads- och sysselsättningseffekter ingår. Ökade 

fiskbestånd i de tre studerade avrinningsområdena är ett resultat av fiskeförvaltande 

åtgärder som vattendragsrestaureringar och fisketillsyn. Resultaten visar att det fanns 

betydande lokala och regionala värden förknippade med sportfiske redan år 2011 och att 

dessa ökat kraftigt under den studerade tidsperioden. Värdet av sportfisket för 
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marknaden år 2011 var cirka 51 miljoner kronor och ökade till cirka 98 miljoner kronor 

till år 2015. Under samma tidsperiod ökade antalet sysselsatta inom sportfiskerelaterade 

verksamheter från 54 till 83 stycken. Det beräknades även hur mycket varje fångat kilo 

lax bidrar till omsättning och sysselsättning. Resultaten indikerar att varje kilo fångad 

lax eller havsöring bidrar med cirka 480 kronor i marknadsomsättning och att ett 

arbetstillfälle uppstår då 2 500 kilo fisk fångats.   

• Statistiska centralbyrån (SCB) genomförde 2007 på uppdrag av Fiskeriverket en 

enkätundersökning om det fritidsfiskebaserade företagandet (Fiskeriverket, 2008). 

Samhällsekonomiskt värde uppstår genom vinster i de företag som bedriver verksamhet 

baserat på fritidsfiske. Enligt undersökningen fanns drygt 1 300 företag med en total 

omsättning på knappt 500 miljoner kronor. En kompletterande studie visar även att 

verksamhetens omfattning kan vara upp till det dubbla. Den största delen av den 

svenska fisketurismen sker i fjällregionen, i rinnande vatten och i sjöarna. En stor andel 

av denna verksamhet sker i glesbefolkade regioner. Den totala sysselsättningen 

motsvarade under 2006 cirka 1 000 årsarbeten. Det totala antalet individer som är 

involverade i näringen är betydligt större, men många av de anställda är deltids- eller 

säsongsarbetande. I rapporten konstateras även att en av de viktigaste faktorerna som 

påverkar möjligheten att bedriva ett fritidsfiske och fritidsfiskebaserade företag är den 

omfattande utbyggnaden av vattenkraft i Sverige. Vattenkraften utgör även ett hot mot 

den fortsatta utvecklingen av fritidsfiske, eftersom den har en negativ påverkan på 

tillgången på vattenvolymer och vandringsvägar för vandringsfisk. Betydelsen av 

fritidsfiske har ökat i Sverige. Under 2017 ägnade sig ungefär 1,4 miljoner personer åt 

fritidsfiske minst en gång i svenska vatten. Detta gäller personer som är folkbokförda i 

Sverige, i åldern 16–80 år. Antalet fiskedagar uppgick 2017 till omkring 11,9 miljoner. 

Fritidsfiskets sammanlagda utgifter inklusive investeringar var enligt undersökningen 

omkring 8 800 miljoner kronor under 2017 (Havs- och vattenmyndigheten, 2017). Av 

dessa uppskattar 6 400 miljoner kronor till fleråriga investeringar som båtar och dyrare 

fiskeredskap och 2 400 miljoner kronor gäller kortsiktiga utgifter som 

förbrukningsmaterial i redskap, fiskekort, resor, fiskeguider, mat och logi. 

Det finns även exempel på studier som har studerat exempelvis allmänhetens betalningsvilja 

för att förbättra miljön i vatten som påverkats av vattenkraft:  

• Naturvårdsverket har undersökt svenska hushålls vilja att betala för att uppnå en 

förbättrad vattenkvalitet i vattendrag som är påverkade av vattenkraft 

(Naturvårdsverket, 2006). Studien undersökte om svenska hushåll skulle vara villiga att 

betala ett högre elpris om energin producerades med mindre negativ miljöpåverkan på 

vattendragen. I studien beskrevs ett antal egenskaper som karaktäriserar vattenmiljöns 

status: fisk, fågelliv, bottenlevande djur samt erosion och strandväxtlighet. 

Egenskaperna och hushållets merkostnad för el per år presenterades på olika nivåer i 

varierande sammansättningar. De tillfrågade hushållen ombads att välja vilken 

kombination av egenskaper och elpris som de föredrog. Studien visar att en kombination 

av den högsta nivån av samtliga egenskaper har ett värderas till cirka 2 000 kronor per 

hushåll och år. 2019 finns 4,7 miljoner hushåll i Sverige som innebär 9 400 miljoner 

kronor per år (Läs också mer i till exempel Mitesh, (2009). 

• I en nationell studie om allmänhetens betalningsvilja för att öka uppgången av vildlax i 

Vindelälven (Håkansson, 2009) efterfrågades respondenterna s att uppge sin 

betalningsvilja som en klumpsumma samma år för åtgärder vid ett större kraftverk. 

Åtgärder som en fisktrappa eller spill i torrfåra vid Stornorrfors kraftverk skulle ge en 

naturlig passage och öka antalet fiskar som når lekområden uppströms kraftverket med 
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1 000 till totalt 4 000 per år. Resultaten gav ett totalt värde för denna förändring i 

Vindelälven på 140 miljoner kronor om det extrapoleras till hela Sverige.   

Ovanstående studier visar att det finns stora samhällsekonomiska värden förknippade med 

miljöåtgärder i fysiskt påverkade vattendrag samt av det fritidsfiske som redan pågår i våra 

vattendrag. Naturvårdsverket (2006) och Håkansson (2009) illustrerar att allmänheten i 

Sverige tycker att miljöåtgärder i reglerade vatten är en viktig samhällsfråga. Studierna visar 

även att svenska hushåll har en vilja att betala för att nå en förbättrad vattenstatus i reglerade 

vatten. Att vattendrag med god biologisk kvalitet betingar stora samhällsekonomiska värden 

avseende fritidsfisket är väl känt, vilket även styrks av ovanstående exempel. Miljöåtgärder i 

reglerade vatten har en tydlig positiv effekt på såväl sysselsättning som omsättning i det 

lokala/regionala näringslivet. 

Ekosystemtjänster och miljöanpassade flöden 
Många av Sveriges vattendrag är reglerade för exempelvis vattenkraftsproduktion. Det är väl 

känt att tillhandahållandet av många ekosystemtjänster kopplade till rinnande vatten 

påverkas negativt av flödesreglering och att detta delvis kan motverkas genom 

miljöanpassade vattenflöden. Miljöanpassade vattenflöden ökar tillgången på reglerande 

ekosystemtjänster (som sedimenttransport och vattenrening) och stödjande ekosystemtjänster 

(som primärproduktion och upprätthållande av habitat). Den övergripande effekten på 

ekosystemtjänster är positiv vid alla typer av miljöanpassade vattenflöden (Persson, Jones, & 

Sandin, 2019). 

Vattenreglering resulterar oftast i utjämning av det naturliga vattenflödet som dessutom 

påverkar arter och habitat som är särskilt anpassade för ett dynamiskt och variabelt flöde med 

förutsägbart säsongsmönster. Förändring av ekosystemprocesser kan försämra 

sötvattenekosystems integritet och funktion som i sin tur påverkar tillhandahållandet av 

ekosystemtjänster. Dessutom påverkas i många fall Natura 2000 områden och arter som står 

under skydd av (art- och habitatdirektivet ) (92/43/EEG) (Naturvårdsverket, 2020c). Den 

rådande uppfattningen är att ju större påverkan på flödesregimen desto större risk för 

påverkan på det ekologiska systemet. Omvänt så förväntas därför den positiva effekten öka 

för många av de undersökta ekosystemtjänsterna ju mer man återspeglar den naturliga 

flödesregimen (Persson, Jones, & Sandin, 2019). 

Nordzell, Hasselström och Söderqvist (2019) genomför en exempelberäkning med överföring 

av ekonomiska värden från tidigare studier som har gjorts med tre metoder för att uppskatta 

det ekonomiska värdet av ekosystemtjänster som gynnas av en mer miljöanpassad 

vattenreglering. Beräkningen bygger på ett fiktivt exempel om restaurering av en tre 

kilometer lång torrfåra som uppstått efter att vattnet avletts från sin naturliga sträckning till 

förmån för vattenkraftsproduktion. Restaureringen består av en rad åtgärder som bland annat 

biotopvårdsåtgärder, återställning av stränder, ett omlöp och minimitappning i torrfåran. 

Minimitappningen gör att flödet även nedströms torrfåran blir mer stabilt, hela vägen ner till 

en mindre sjö 15 kilometer bort. Hela flodsystemet är 150 kilometer långt. Åtgärderna 

förväntas ge positiva effekter på erosion och dessutom återställa strandväxtlighet längs hela 

sträckan. De förväntas också skapa nya habitat för fisk i fåran och tillgängliggöra ytterligare 

levnadsmiljöer uppströms fördämningen, öka artrikedomen av bottenlevande djur och fåglar, 

förbättra landskapsbilden och öka rekreationsmiljön i området. De ekosystemtjänster som 

gynnas i detta fiktiva exempel är alltså erosionskontroll, tillhandahållande av hotade växt- och 

djurarter/habitat, estetiska värden samt näringsretention/vattenkvalitetsreglering. 

Olika modeller har använts för att i en exempelberäkning uppskatta det ekonomiska av 

ovanstående ekosystemtjänster baserat på tidigare studier. Värdet uppskattas ligga i 



 

161 

intervallet 100–2 700 kronor per hushåll och år. Att intervallet är stort förklaras av de olika 

modeller som använts som utgår ifrån tidigare liknande studier vilka inte helt motsvarar eller 

fångar upp förutsättningarna som beskrivs i det fiktiva exemplet. En platsspecifik svensk 

studie skulle ge en mer rättvisande uppfattning om värdet av ekosystemtjänster som påverkas 

av miljöanpassad vattenreglering.  

Sammanfattningsvis finns ekonomiska värden förknippade med en förbättrad vattenmiljö 

samt flera metoder för att beräkna dessa. 

Det samhällsekonomiska värdet av minskad övergödning 
Under de senaste åren har det genomförts en hel del arbete med att analysera den 

samhällsekonomiska nyttan av minskad övergödning. Sådana beräkningar är viktiga exempel 

på hur man kan beräkna det ekonomiska värdet av att reducera närsaltstillförseln till en nivå 

som är förenlig med god ekologisk status. Detta avsnitt beskriver litteraturen som rör det 

samhällsekonomiska värdet av minskad övergödning i Sverige.  

Söderqvist och Wallström (2017) har, på uppdrag av Naturvårdsverket, sammanställt en 

prisdatabas över schablonvärden för nyttovärderingar och kostnadsuppskattningar för olika 

miljöförändringar. Underlaget omfattar schablonvärden för minskad fosfortillförsel i 

inlandsvatten för de fem vattendistrikten i Sverige. Den sammanlagda betalningsviljan för att 

uppnå god vattenstatus, avseende fosfor, beräknades uppgå till 1 700 – 1 900 miljoner kronor 

per år. Det ger ett nationellt genomsnitt på värdet av att minska fosforbelastningen med ett 

kilogram på 3 100–3 500 kronor. Det kan därför konstateras att det finns en avsevärd vilja att 

betala för att åtgärda övergödningen i svenska sjöar, vattendrag och kustvatten. En 

uppskattning av detta värde togs även fram per vattendistrikt och det framgick då att 

intervallen skiljer sig väsentligt mellan de olika distrikten. Nyttan beräknades i kronor per 

kilo reduktion av fosfor för vart och ett av de fem svenska vattendistrikten. Söderqvist och 

Wallström (2017) analyserade värdena närmare för att förklara hur de är beräknade och vad 

som spelar roll för deras storlek och variation. 

Resultaten kan jämföras med en scenariovärderingsstudie genomförd av Soutukorva m.fl. 

(2017) där viljan bland boende i Stockholms kommun att betala för att alla sjöar och 

vattendrag i kommunen ska uppnå god ekologisk status undersöks. Den årliga 

medelbetalningsviljan är 690–782 kronor per hushåll (2016 års prisnivå). Intervallet består av 

osäkerheter i data angående huruvida vissa respondenter kan antas ha en betalningsvilja eller 

inte.  Den totala nyttan för allmänheten i Stockholm av att uppnå god vattenstatus i alla 

Stockholms vattenförekomster skattas till 2 500 – 2 800 miljoner kronor räknat på en 

tioårsperiod (2017–2027). En liknande värderingsstudie gjordes även för att monetärt skatta 

allmänhetens vilja att betala för ett scenario där vattenkvaliteten i Göteborgs vattendrag, sjöar 

och kustvatten förbättras och (vattendirektivet )s mål om god vattenstatus uppnås år 2027 

(Soutukorva & Wallström, 2018). Den genomsnittliga viljan att betala för att uppnå god 

vattenstatus skattades till 600–696 kronor per hushåll och år. Den totala viljan att betala för 

vuxna invånare i Göteborg skattas till cirka 1 300 – 1 600 miljoner kronor. Detta kan tolkas 

som en kvantifiering av den ekonomiska nyttan för boende i Göteborgs stad av en förbättring 

av vattenkvaliteten från, i de flesta fall, måttlig vattenstatus till god i de vattenförekomster 

som ingår i studien. Det finns flera faktorer som tyder på att nyttorna sammantaget är lågt 

skattade i studien. 

Ahtiainen m.fl. (2014) utförde under 2011 en scenariostudie (contingent valuation) genom 

enkäter till hushåll i de nio länderna runt Östersjön. Enkäten innehöll en beskrivning av 

Östersjön och dess tillstånd, frågor om hur fritid tillbringas vid havet och ett 

värderingsscenario med frågor om respondentens betalningsvilja. Den totala viljan bland 
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svenskar över 18 år att betala för att minska föroreningarna av Östersjön till en nivå där 

övergödningen minskar och Baltic Sea Action Plan (BSAP) uppfylls, beräknades till cirka 

5,5 miljarder kronor 2019. För alla nio länder kring Östersjön är betalningsviljan cirka 

35 miljarder kronor per år.  

Värdet av rent dricksvatten 
Enligt Statistiska centralbyrån fick 2013 över fyra miljoner människor sitt vatten från 

vattentäkter med delvis föråldrade och omoderna skyddsformer. I den årliga rapportering 

som kommunerna gör till vattenmyndigheterna om sitt åtgärdsgenomförande framgår att 

behovet av att uppdatera skyddet fortfarande är stort. Enligt den senaste rapporteringen har 

endast 28 procent av vattentäkterna ett modernt skydd som bedöms som tillräckligt.  

Värdet av vattenförsörjning kan beskrivas på olika sätt. I en studie av vattenmyndigheterna 

(2018) undersöks möjliga metoder för värdering, utifrån andra studier gjorda i Sverige och 

andra länder.  

Tillgång på vatten kan ses som något ovärderligt, eftersom utan det finns inga förutsättningar 

för liv. Det är en direkt förutsättning för människor, djur, växter och ekosystem. Det finns 

inget substitut som kan särskilt ersätta dricksvatten. Därför kan dricksvattnets optionsvärde 

vara oändligt högt. I studien föreslås dock en möjlig värdering av optionsvärdet, baserat på 

avsaltningsanläggningar då avsaltat havsvatten kan ses som ett substitut till den mer 

konventionella metoden för dricksvattenframställning, där grund- eller ytvatten används.  

En av metoderna som ingår är att beräkna resursräntan, vilket då anger dricksvattnets bidrag 

till landets ekonomi (Vattenmyndigheterna, 2019c). Detta har beräknats i Holland och 

Australien. Där har beräkningarna dock visat på ett negativt värde för resursräntan, vilket 

författarna till respektive studier tror bero på att priset på dricksvattnet är reglerat. Att 

resursräntan antar ett negativt värde gör metodiken oanvändbar.  

En annan metod som undersöks för att uppskatta dricksvattnets direkta användarvärde kan 

vara att använda VA-taxan. Det är dock inte helt problemfritt, eftersom 

dricksvattenförsörjningen dels är ett naturligt monopol, dels att det är prisreglerat. 

Producenten får inte göra några vinster och priset som konsumenten betalar får inte överstiga 

producentens kostnader. Många kommuner (15 procent enligt Svenskt Vattens 

taxeundersökning (2017)) saknar full kostnadstäckning, och tillskott krävs från kommunens 

allmänna budget för att fylla gapet.  

Om dricksvattnet förorenas kan det bli kostsamt, både direkt för VA-huvudmannen och för 

resten av samhället. Ett exempel är fallet med Cryptosporidium i Östersund år 2010 som 

innebar bland annat extra driftkostnader på två miljoner kronor för Vatten Östersund och 

cirka fem miljoner kronor i investeringar i en UV-anläggning för att få bort parasiten. Utöver 

detta beräknas samhällskostnaden ha uppgått till 220 miljoner kronor enligt Totalförsvarets 

forskningsinstitut (Lindberg , Lusua, & Nevhage, 2011; Livsmedelsverket, 2017). Kostnader 

kan bli ännu större om man tar hänsyn av, till exempel, sjukvårdsbehov och inkomstbortfall, 

vilket ofta är fallet vid förorening av patogener. 

Värdet av att minska miljöskadliga ämnen 
Den samhällsekonomiska nyttan av att vidta åtgärder kring miljöskadliga ämnen är 

framförallt kopplade till att minska förekomsten och de negativa effekterna av spridningen av 

miljögifter i miljön på både land och vatten. Nyttan är delvis svår att kvantifiera eftersom 

orsakssamband i vissa fall är svåra att fastställa och mäta. Ett sätt att bedöma nyttan är att 

uppskatta vilka skadekostnader som kan undvikas om åtgärder vidtas. Det sättet att räkna 
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visar på betydande nyttor med att minska spridningen av miljögifter. Inte minst i termer av 

minskade risker och uteblivna miljöskade- och hälsokostnader. Även minskade framtida 

risker är värdefullt. Relativt vanligt förekommande miljögifter med väldokumenterade 

negativa effekter på människors hälsa och miljö är bland annat kvicksilver, kadmium, 

dioxiner samt per- och polyflourerande ämnen (så kallade PFAS-ämnen). När det gäller 

miljöskadliga ämnen är värderingar ofta kopplade till människors hälsa. 

Exempel på nyttor av åtgärder för miljögifter kan illustreras av arbetet med att åtgärda 

förorenade områden. Förorenade områden kan utgöra risk för människors hälsa för de som 

vistas i närheten, men de förorenade ämnena som finns i marken kan spridas med framförallt 

vatten och även ge upphov till negativa effekter på andra platser. Genom att sanera dessa 

områden uppstår många vinster för samhället. Riskerna för människors hälsa minskar, och 

därmed även negativa hälsoeffekter, vårdkostnader och försämrad livskvalitet för de som 

drabbas. Minskad oro för att exponeras eller att andra människor ska påverkas (barn är 

särskilt känsliga för föroreningar) är även det av betydelse för människors välmående och 

samhällets välfärd. En ytterligare positiv effekt av att sanera förorenade områden är att 

marken kan tas i anspråk för nya verksamheter eller bostäder, vilket ger ökade nyttor  

för samhället. 

En ytterligare studie genomförd av Kemikalieinspektionen (2012) bygger på sambandet 

mellan ökad risk för benskörhet, frakturer och intag av kadmium via föda. Den 

samhällsekonomiska kostnaden för frakturer som orsakas av kadmium i föda har beräknats 

till 4 miljarder kronor per år i Sverige. Av störst relevans för den ekonomiska betydelsen för 

av kadmium i svenska vatten är vårt intag av fisk och skaldjur. Jämfört med samtliga 

livsmedelskategorier som ingick i studien är dock kadmiumintaget via fisk och skaldjur det 

minsta, cirka två procent. Skadekostnaden för kadmiumintag via fisk och skaldjur kan 

därigenom uppskattas till 80 miljoner kronor. 

I en studie genomförd på uppdrag av Nordiska ministerrådet (Goldenman, o.a., 2019) 

uppskattas de hälsorelaterade kostnaderna för effekter av PFAS för människor i de nordiska 

länderna till mellan 2 800 miljoner och 4 600 miljoner euro per år. De hälsorisker som ingår i 

beräkningarna är bland annat njurcancer, låg födelsevikt, förhöjt blodtryck och generell ökad 

dödlighet. I samma rapport uppskattas kostnaderna för hanteringen av PFAS-relaterade 

miljöskador, till exempel undersökningar och sanering, till 423 euro per år bara för Sverige. 

3.3 Kostnader för att genomföra åtgärdsprogrammet 
I detta avsnitt visas de sammanlagda kostnaderna för åtgärderna i åtgärdsprogrammet per 

analysområde. Tabell 2 nedan visar dessa analysområden och vilka påverkanskällor som 

ingår. Analyserna bygger på ett antagande om vilka styrmedel som myndigheter och 

kommuner väljer, hur dessa tillämpas och vilka fysiska åtgärder i vatten de kan leda till. 

Kostnaderna beskrivs nationellt, medan en distriktsfördelning av kostnaderna hittas i de 

analysområdesspecifika rapporterna på vattenmyndigheternas hemsida. Kostnaderna visas 

för de administrativa åtgärderna och för de fysiska åtgärderna. Kostnaderna visas också som 

årliga kostnader och som kostnader för en hel vattenförvaltningscykel. I slutet av avsnittet 

presenteras en bristanalys för de kostnader som inte gått att uppskatta och en diskussion av 

de största ofinansierade budgetposterna som finns i detta åtgärdsprogram.   
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Åtgärdsprogrammets analysområden 

Tabell 2 Åtgärdsprogrammets analysområden med dess delanalyser. 

Metoder, antaganden och beräkningar för respektive analysområde visas i 

underlagsrapporterna för kostnadsanalys av avloppshantering (Vattenmyndigheterna, 2020b), 

jordbruk (Vattenmyndigheterna, 2020c), miljöfarliga verksamheter och övrig signifikant 

påverkan (Vattenmyndigheterna, 2020d), tätortsbebyggelse, vägar med mera 

(Vattenmyndigheterna, 2020f), skogsbruk (Vattenmyndigheterna, 2020e), vattenförsörjning 

och vattenkraft (Vattenmyndigheterna, 2020g). 

Begreppsförklaringar för kommande avsnitt 
Nedan förklaras några begrepp som används i de kommande avsnitten.  

• Referensalternativ. Kostnad för åtgärder som genomförs utan åtgärdsprogram, det vill 

säga kostnader för åtgärder som genomförs oberoende av åtgärdsprogrammet. 

”Business as usual” är också ett vanligt förekommande uttryck för detta.  

• Åtgärdsalternativ. Kostnad för åtgärder som följer av åtgärdsprogrammet. Totala 

åtgärdsomfattningen minus referensalternativet. Det inkluderar även åtgärder inom 

befintlig lagstiftning men som av olika anledningar inte genomförts. Kostnaderna 

bygger på att myndigheter och kommuner implementerar de styrmedel som anges i 

konsekvensanalysen. Ansvariga åtgärdsmyndigheter kan ersätta de föreslagna 

åtgärderna med andra åtgärder som de finner mer lämpliga.  

• Administrativa åtgärder. Åtgärder som ska genomföras av myndighet eller kommun 

och är av administrativ karaktär som till exempel att ta fram en vägledning eller 

Analysområde Delanalys Delanalys Delanalys Delanalys Delanalys 

Avloppshantering Reningsverk Små avlopp    

Jordbruk Hästgårdar 

Närings-

läckage från 

jordbruk 

Växtskydds-

medel 

Intern-

belastning 

Hydro-

morfologi i 

jordbruket 

Miljöfarliga 

verksamheter 

samt övrig 

signifikant 

påverkan 

Miljöfarlig 

verksamhet 

Efter-

behandling 

av 

miljögifter 

Atmosfärisk 

deposition 

Sura 

sulfatjordar 
 

Tätortsbebyggelse

vägar med mera 

Dagvatten-

hantering 

Vägtrummor 

och 

vägbankar 

Barriärer 

och sponter 

Sjöfart och 

båtliv 
 

Skogsbruk 
Diffusa 

källor 

Hydro-

morfologi i 

skogsbruket 

   

Vattenförsörjning 

Övergrip-

ande 

vattenplan-

ering 

Vatten 

skydds 

områden 

Vattenuttag   

Vattenkraft 

Övergrip-

ande 

vattenkraft 
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genomföra tillsyn. Dessa åtgärder ger de förutsättningar som behövs för att de fysiska 

åtgärderna i vatten ska kunna genomföras.  

• Fysiska åtgärder i vatten. Åtgärder som genomförs av verksamhetsutövare, markägare 

och andra aktörer för att följa miljökvalitetsnormerna, som till exempel att anlägga en 

våtmark eller efterbehandla förorenad mark.  

• Grundläggande åtgärder är minimikrav som ska uppfyllas enligt (vattendirektivet ). I de 

allra flesta fall handlar det om att tillämpa redan befintlig miljölagstiftning, vilket också 

innefattar åtgärder enligt andra EU-direktiv. Kompletterade åtgärder är sådana som 

behövs utöver de grundläggande åtgärderna för att se till att miljökvalitetsnormerna kan 

följas. I bilaga 1 till åtgärdsprogrammet redovisar vattenmyndigheterna vilka åtgärder i 

åtgärdsprogrammet som är grundläggande respektive kompletterande åtgärder. 

Administrativa åtgärdskostnader fördelat per analysområde 
Nedan i Tabell 3 presenteras samtliga kostnader för att genomföra de administrativa 

åtgärderna i åtgärdsprogrammet som riktar sig till myndigheter och kommuner. Kostnaderna 

fördelar sig i tabellen på analysområde och representerar hela Sverige. Referensalternativet 

representerar hur stora kostnaderna är idag, medan åtgärdsalternativet presenterar den 

ytterligare uppskattade kostnaden som förväntas uppstå som en konsekvens av 

vattenmyndigheternas Åtgärdsprogram 2021–2027. 

Totala administrativa åtgärdskostnader för förvaltningscykeln 2021–2027 

Analysområde Referensalternativ 

Åtgärdsalternativ 

Grundläggande 

kostnader 

Åtgärdsalternativ 

Kompletterande 

kostnader 

Avlopps-

hantering 
830 000 000  910 000 000     

Jordbruk 370 000 000  180 000 000    1 700 000 

Miljöfarliga 

verksamheter 

samt övrig 

signifikant 

påverkan 

210 000 000  130 000 000  4 100 000  

Tätorts-

bebyggelse, 

vägar med 

mera  

82 000 000  51 000 000  52 000 000  

Skogsbruk 370 000 000  52 000 000  8 500 000  

Vatten-

försörjning 
150 000 000  1 100 000 000  270 000 000  

Vattenkraft 21 000 000  800 000     

Summa ≈ 2 000 000 000  ≈ 2 400 000 000   ≈ 330 000 000  

Tabell 3 Samtliga kostnader för att genomföra de administrativa åtgärderna i åtgärdsprogrammet. 

Samtliga tal i tabellen har avrundats till två värdesiffror. 

Avlopp. I analysområde avlopp ingår avloppsreningsverk och små avlopp. De administrativa 

kostnaderna utgörs av tillsyn och de centrala myndigheternas arbete med vägledningar. 

Tillsynen av reningsverk uppgår till cirka 25 miljoner kronor medan tillsynen av små avlopp 

uppgår till cirka 880 miljoner kronor under vattenförvaltningscykel 2021–2027. De centrala 
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myndigheternas och länsstyrelsernas arbete med vägledning uppskattas till tio miljoner 

kronor under vattenförvaltningscykeln. 

Jordbruk. För analysområde jordbruk ingår hästgårdar, näringsläckage i lantbruket, påverkan 

från växtskyddsmedel, internbelastning samt hydromorfologi i jordbruket. De grundläggande 

administrativa kostnaderna består främst av tillsyn, där cirka 30 miljoner kronor kopplas till 

hästgårdar och cirka 140 miljoner kronor till näringsläckage och växtskyddsmedel. Resterande 

cirka tio miljoner kronor består av tillsynsvägledningar vilka kopplas till Jordbruksverket 

respektive länsstyrelserna. De kompletterande administrativa kostnaderna kopplas främst till 

hydromorfologi i jordbruket och framtagande av styrmedel. 

Miljöfarliga verksamheter. I analysområde Miljöfarliga verksamheter ingår efterbehandling 

av Förorenad mark, Punktkällor och diffusa utsläppskällor, Atmosfärisk deposition och Sura 

sulfidjordar.  Kostnaderna omfattar centrala myndigheters arbete med vägledning, utveckling 

av styrmedel och tillsyn. Kostnaderna för efterbehandling av förorenad mark uppgår till 108 

miljoner kronor och administrativa åtgärder för punktutsläpp och diffusa utsläpp till cirka 18 

miljoner kronor. Kostnaderna kopplade till atmosfärisk deposition av försurande ämnen 

uppgår till 2,2 miljoner kronor. Administrativa åtgärder för att hantera sura sulfatjordar 

beräknas till 0,4 miljoner kronor.  

Tätortsbebyggelse, vägar etcetera. Analysområdet innefattar Dagvattenhantering, 

Vägtrummor och vägbankar, Barriärer och sponter och Förebyggande av negativa effekter 

från vägsalt samt Anläggning av latrintömningsstationer och båtliv. De grundläggande 

åtgärdskostnaderna består främst av tillsyn av vägtrummor och vägbankar (cirka 40 miljoner 

kronor), av resterande tio miljoner härleds cirka två miljoner till metodutveckling och 

vägledning kopplat till dagvatten. Resterande åtta miljoner kronor innefattar 

tillsynsvägledning för anläggande av latrintömningsstationer och båtliv. De kompletterande 

åtgärdskostnaderna på cirka 52 miljoner kronor kopplas samtliga till dagvatten, där cirka 35 

miljoner kronor innefattar dagvattenplaner och 17 miljoner kopplas till tillsynsvägledning och 

annan vägledning av länsstyrelserna. 

Skogsbruk. I analysområde skogsbruk ingår skogsbrukets diffusa utsläpp (näringsämnen och 

växtskydd) och hydromorfologisk påverkan inom skogsbruket. Kostnaderna omfattar 

centrala myndigheters och länsstyrelsernas arbete med vägledning, förskrifter, utredning och 

tillsyn. Berörda myndigheter är Skogsstyrelsen, Havs- och vattenmyndigheten, 

Naturvårdsverket och länsstyrelserna.  Kostnaderna för tillsyn uppgår till cirka 52 miljoner 

kronor och kostnaderna för vägledning med mera uppgår till nio miljoner kronor under 

vattenförvaltningscykeln 2021–2027. I tillsynskostnaderna ingår främst tillsyn inom 

markavvattning. Skogsstyrelsens arbete med tillsyn av skogsbruksverksamheter antas i denna 

analys handla om prioriteringar och därför har ingen kostnad beräknats för det. 

Vattenförsörjning. I analysområde vattenförsörjning ingår Övergripande vattenplanering, 

Vattenskyddsområden och Vattenuttag. Kostnaderna omfattar arbete med att ta fram 

vägledning, övergripande vattenplanering för att följa miljökvalitetsnormerna för vatten, 

bilda, revidera och bedriva tillsyn av vattenskyddsområden samt tillståndsansökningar för 

vattenuttag. Kostnaden för den övergripande vattenplaneringen för kommuner, länsstyrelser, 

regioner och Havs-och vattenmyndigheten uppgår sammanlagt till cirka 270 miljoner kronor 

under förvaltningscykeln 2021–2027. I den övergripande vattenplaneringen ingår arbetet med 

att ta ett helhetsgrepp om vattenplaneringen, där till exempel en vattenförsörjningsplan kan 

vara en del, för att följa miljökvalitetsnormerna för vatten. Kostnaden för arbetet med 

vattenskyddsområden uppgår till cirka 650 miljoner kronor och utgörs till största delen av 

länsstyrelsers och kommuners arbete med inrättande, revidering och tillsyn. Kostnaden för 

arbete med vattenuttag, vilket inkluderar tillsyn kopplat till länsstyrelser samt 
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tillståndsprövningar kopplat till vattenuttag uppgår till cirka 450 miljoner kronor. Kostnaden 

för den eventuella mark som tas i anspråk vid inrättande av vattenskyddsområde har inte gått 

att uppskatta, inte heller hur detta finansieras.  

Vattenkraft. Referensalternativet uppgår till cirka 21 miljoner kronor, medan 

åtgärdsalternativet uppgår till cirka 0,8 miljoner kronor. Åtgärdsalternativet kostnader 

omfattar vägledningar från HaV för en prioritering av miljöförbättrande åtgärder som 

minskar vattenkraftens miljöpåverkan och Kammarkollegiets stöd till länsstyrelserna i sin 

tillsyn över vattenverksamheter. För referensalternativet den tillsynsbehov som räknas nu 

gäller bara vattenkraftverk och dammar som förväntas att inte anmäla sig till den nationella 

planen för moderna miljövillkor för vattenkraften (NAP) och eventuellt en del av de som först 

anmäler i NAP. Det är svårt att veta i förhand vilka vattenkraftverksamhet kommer inte att 

anmäla sig i NAP men vi anta 15 procent. Tillsyn av vattenverksamheter ryms inom befintlig 

lagstiftning och kostnaderna är därför inte en konsekvens av detta åtgärdsprogram. 

Genomsnittskostnaden för tillsyn av vattenverksamhet har beräknats till 13 500 kronor. Det 

ska noteras att detta enbart är en schablonkostnad och att den slutgiltiga kostnaden varierar 

beroende på om det är en mindre damm eller ett större vattenkraftverk som ska följas upp 

genom tillsyn. I riket finns det omkring 10 600 vattenkraftverk och dammar vilket ger en 

kostnad på cirka 143 miljoner kronor. Antagen att tillsynsbehov gäller bara 15 procent är 

uppskattade kostnad 21 miljoner kronor. 

Kostnader för fysiska åtgärder och hur de finansieras 
Nedan presenteras kostnaderna för att genomföra samtliga fysiska åtgärder i vatten, vilket 

förväntas vara en konsekvens av vattenmyndigheternas Åtgärdsprogram 2021–2027. De 

åtgärder som behöver genomföras uppskattas med hjälp av åtgärdsanalyser för respektive 

åtgärdskategori, åtgärdsanalyserna redovisas i Vatteninformationssystem Sverige (VISS). I 

Tabell 4 presenteras kostnaderna fördelade på analysområde och representerar hela Sverige.  

 

Kostnader för referensalternativets fysiska åtgärder i vatten per analysområde  

Analysområde 
Referensalternativ, 

kostnader 2021–2027 

Referensalternativ, 

årskostnader 

(annuitetsberäknade) 

Avloppshantering 11 000 000 000  770 000 000 

Jordbruk 2 300 000 000 330 000 000 

Miljöfarliga verksamheter 

samt övrig signifikant 

påverkan 

6 300 000 000  1 000 000 000  

Tätortsbebyggelse, vägar 

etcetera  
2 000 000 000  150 000 000  

Skogsbruk 14 000 000  750 000  

Vattenförsörjning   

Summa ≈ 22 000 000 000  ≈ 2 300 000 000  

Tabell 4 Kostnaderna för åtgärdsprogrammets fysiska åtgärder enligt referensalternativet, fördelat per 

analysområde. 
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Kostnaderna uppskattas både som en kostnad över förvaltningscykeln samt som en 

annuitetsberäknad årskostnad. Kostnaderna över förvaltningscykeln representerar samtliga 

investeringskostnader samt sex år rörliga kostnader, vilket representerar de kostnader som 

uppstår om åtgärderna genomförs under en förvaltningscykel. De annuitetsberäknade 

årskostnaderna baseras på livslängderna för respektive åtgärdskategori vilka återfinns i VISS, 

samt en diskonteringsränta på 3,50 procent (Trafikverket, 2020).  

 

Kostnader för åtgärdsalternativets fysiska åtgärder i vatten per analysområde  

Tabell 5 Kostnaderna för åtgärdsprogrammets fysiska åtgärder enligt åtgärdsalternativet, fördelat per 

analysområde. 

Avloppshantering 
Åtgärdskostnader för de fysiska åtgärderna i vatten som härleds till analysområdet 

avloppshantering uppgår till cirka 3 600 miljoner kronor, där samtliga kostnader bedöms vara 

grundläggande åtgärdskostnader. Inom analysområdet ingår åtgärdskostnader kopplade till 

avloppsreningsverk samt små avlopp. Åtgärdskostnaderna över förvaltningscykeln uppgår 

till cirka 2 900 miljoner och 700 miljoner kronor för reningsverk respektive små avlopp. Den 

annuitetsberäknade årskostnaden uppgår till cirka 620 och 150 miljoner kronor per år för 

reningsverk respektive små avlopp. Principen om att förorenaren betalar antas gälla för både 

reningsverk och små avlopp. Detta innebär att verksamhetsutövaren skall stå för kostnaderna 

kopplade till reningsverk, i många fall är det kommunen som är verksamhetsutövare i det här 

fallet. Då det tas ut en VA-taxa för de som inom kommunen är ansluten till VA-nätet, hamnar 

kostnaden i slutändan på det enskilda hushållet.  

För små avlopp hamnar därmed åtgärdskostnaden på den enskilda, den enskilda är i detta fall 

det hushåll som har ett eget avlopp. Det är vidare inte samma hushåll som betalar VA-taxa då 

det inte är anslutna till VA-nätet. 

Analys-

område 

Åtgärds-

alternativ 

Grundläggande 

kostnader 2021–

2027 

Åtgärds-

alternativ 

Grundläggande 

årskostnader 

(annuitets-

beräknade) 

Åtgärds-

alternativ 

Kompletterande 

kostnader 2021–

2027 

Åtgärds-

alternativ 

Kompletterande 

årskostnader 

(annuitets-

beräknade) 

Avlopps-

hantering 

3 600 000 000 260 000 000       

Jordbruk 190 000 000  17 000 000 4 400 000 000 490 000 000 

Miljöfarliga 

verksam-

heter och 

övrig 

signifikant 

påverkan 

2 200 000 000  360 000 000        

Tätorts-

bebyggelse, 

vägar med 

mera  

5 600 000 000  510 000 000  1 100 000 000  52 000 000  

Skogsbruk 2 100 000 000  88 000 000  2 600 000 000  140 000 000  

Vatten-

försörjning 

46 000 000  2 500 000        

Summa ≈ 14 000 000 000  ≈ 1 200 000 000  ≈ 8 100 000 000  ≈ 680 000 000  
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Jordbruk 
Kostnader för de fysiska åtgärderna i vatten inom analysområdet jordbruk uppgår till cirka 

190 miljoner kronor grundläggande åtgärdskostnader över förvaltningscykeln samt cirka 4 

400 miljoner kronor kompletterande åtgärdskostnader över förvaltningscykeln. De 

annuitetsberäknade kostnader över förvaltningscykeln som benämns som grundläggande 

uppgår till cirka 17 miljoner per år, kostnaderna som härleds till kompletterande åtgärder 

uppgår till cirka 490 miljoner kronor per år. Dessa kostnader inkluderar åtgärder för att 

minska läckaget från hästgårdar, så som förbättrad gödselhantering och markförbättrande 

åtgärder. Kostnaderna för att minska läckaget från hästgårdar uppgår till cirka 3,5 miljoner 

kronor över förvaltningscykeln, vilket är samtliga grundläggande åtgärdskostnader. Cirka 1 

700 miljoner kronor över förvaltningscykeln härleds till åtgärder riktade mot internbelastning, 

vilket även inkluderar åtgärdsutredning. Av dessa 1 700 miljoner kronor kopplas cirka 1 500 

miljoner till kompletterande och cirka 200 miljoner till grundläggande åtgärdskostnader. 

Cirka 2 900 miljoner kronor av de totala 5 000 miljoner kronorna kopplat till jordbruk härleds 

till att minska näringsläckage från jordbruket. Vilket även inkluderar åtgärder för att minska 

påverkan på yt- och grundvatten avseende nitrat och ammonium. Se diskussion om 

finansiering av åtgärder inom jordbruk i avsnitt Utmaningar inför genomförandet av 

åtgärdsprogrammet nedan. 

Miljöfarlig verksamhet och övrig signifikant påverkan 
Inom analysområdet miljöfarlig verksamhet och övrig signifikant påverkan uppgår den totala 

åtgärdskostnaderna över förvaltningscykeln till cirka 2 200 miljoner kronor. Den 

annuitetsberäknade årskostnaden uppgår till cirka 360 miljoner kronor per år för hela 

analysområdet, samtliga kostnader betraktas som grundläggande åtgärdskostnader.  

Dessa kostnader inkluderar enbart åtgärder riktade mot utsläppsreduktion för miljöfarlig 

verksamhet. Vilket inkluderar alla verksamheter som betraktas som miljöfarlig verksamhet 

utöver avloppsreningsverk. En stor del av referensalternativet kopplas även till miljöfarlig 

verksamhet, cirka 4 000 miljoner kronor över en förvaltningscykel. Finansieringen av 

åtgärdsgenomförandet hamnar enbart på verksamhetsutövaren, då principen förorenaren 

betalar antas gälla för åtgärdsgenomförandet.  

Inom analysområdet finns även efterhandling av miljögifter samt atmosfärisk deposition, 

kostnader för att genomföra dessa åtgärder bedöms ligga inom referensalternativet och 

åtgärdsprogrammet medför inga ytterligare kostnader. Cirka 2 150 miljoner kronor av 

referensalternativet under en förvaltningscykel härleds till efterbehandling av miljögifter, 150 

miljoner av referensalternativet kopplas till den kalkning som görs idag. Referensalternativet 

hamnar under EBH-stödet och finansieringen från den nationella kalkningsplanen, inom 

dessa två områden bedöms finansieringen vara tillräcklig och inget ytterligare åtgärdsbehov 

bedöms behövas. 

Även åtgärder riktade mot sura sulfatjordar inkluderas i analysområdet, dessa kostnader har 

inte kunnat uppskattas. Detta leder till att de totala kostnaderna för analysområdet kan vara 

underskattade. 

Tätortsbebyggelse, vägar, järnvägar, flygplatser, sjöfart och båtliv 
Analysområdet påverkan från tätortsbebyggelse, vägar, järnvägar, flygplatser, sjöfart och 

båtliv inkluderar analyser av dagvatten, vägtrummor och vägbankar, barriärer och sponter 

och förebyggande av vägsaltspåverkan samt anläggande av båtbottentvätt. Totalkostnaden 

över förvaltningscykeln för analysområdet uppgår till cirka 6 700 miljoner kronor där 5 600 



 

170 

miljoner kronor betraktas som grundläggande åtgärdskostnader och cirka 1 100 miljoner 

kronor som kompletterande åtgärdskostnader. Den annuitetsberäknade årskostnaden uppgår 

totalt till cirka 566 miljoner kronor där cirka 514 och 52 miljoner kronor härleds till att vara 

grundläggande respektive kompletterande åtgärdskostnader. 

Åtgärdskostnader som kopplat till dagvatten uppgår till cirka 2 200 miljoner kronor över 

förvaltningscykeln medan den annuitetsberäknade årskostnaden uppgår till cirka 154 

miljoner kronor per år. Åtgärder för att reducera utsläpp från dagvatten har effekt för både 

miljögifter och näringsämnen. Finansieringen av åtgärdskostnaderna kopplat till dagvatten 

härleds till kommunerna. Åtgärder kopplade till vägtrummor och vägbankar uppgår till cirka 

1 100 miljoner kronor över förvaltningscykeln medan den annuitetsberäknade årskostnaden 

uppgår till cirka 50 miljoner kronor per år. Många vägtrummor är felplacerade och 

underdimensionerade och skapar definitiva eller partiella vandringshinder för såväl 

bottendjur och fisk som för utter. Åtgärden syftar därmed till att avhjälpa vandringshinder i 

vägnätet. Finansieringen av åtgärdskostnaderna härleds till den aktör som står som ansvarig 

för den påverkade delen av Sveriges vägnät. Åtgärdskostnaderna fördelar sig därmed mellan 

Trafikverket, kommuner, verksamhetsutövare samt enskilda.  

Inom analysområdet inkluderas även åtgärder vid olycksrisk samt förebyggande av 

vägsaltspåverkan, båda åtgärdskategorierna definieras som grundläggande. För båda dessa 

åtgärdskategorier har inget referensalternativ kunnat uppskattas vilket vidare leder till att 

kostnaderna förmodligen är överskattade. Åtgärdskostnaderna som kopplar till åtgärder vid 

olycksrisk uppgår till cirka 770 miljoner kronor över förvaltningscykeln medan den 

annuitetsberäknade årskostnaden uppgår till cirka 42 miljoner kronor per år. 

Åtgärdskostnaderna som härleds till förebyggande av vägsaltspåverkan uppgår till cirka 

2 600 miljoner kronor över förvaltningscykeln medan den annuitetsberäknade årskostnaden 

uppgår till cirka 320 miljoner kronor per år. Finansieringsansvaret för båda 

åtgärdskategorierna härleds till Trafikverket. 

Analysområdet innefattar även anläggande av båtbottentvätt, en åtgärdskostnad som uppgår 

till cirka 16 miljoner kronor över förvaltningscykeln. Den annuitetsberäknade årskostnaden 

för anläggande av båtbottentvätt uppgår till cirka två miljon kronor per år. Kostnaderna för 

åtgärdsgenomförande fördelar sig mellan verksamhetsutövare samt Havs- och 

vattenmyndigheten, då det finns möjlighet att verksamhetsutövare får bidrag via LOVA-

anslag. I beräkningarna antas cirka 50 procent medfinansiering, det vill säga att 

åtgärdskostnaderna fördelar sig lika mellan verksamhetsutövare och Havs- och 

vattenmyndigheten. 

Skogsbruk  
Kostnader för de fysiska åtgärderna i vatten inom analysområdet Skogsbruk uppgår till cirka 

2 100 miljoner kronor grundläggande åtgärdskostnader över förvaltningscykeln samt cirka 

2 600 miljoner kronor kompletterande åtgärdskostnader över förvaltningscykeln. De 

annuitetsberäknade årskostnaderna för analysområdet uppgår till cirka 88 och 140 miljoner 

kronor för de grundläggande respektive kompletterande åtgärdskostnaderna.  

Dessa kostnader inkluderar åtgärder riktade mot diffusa källor, så som ekologiskt 

funktionella kantzoner samt askåterföring. Samtliga åtgärder som riktar sig mot diffusa källor 

definieras som grundläggande åtgärder, kostnaderna uppgår till cirka 2 100 miljoner kronor 

över förvaltningscykeln. Det har inte varit möjligt att uppskatta ett referensalternativ för 

åtgärdsgenomförandet, vilket leder till att åtgärdsomfattningen samt åtgärdskostnaden kan 

vara överskattad. Det genomförs även ytterligare åtgärder kopplat till diffusa källor som inte 

kunnat kostnadsuppskattas, detta inkluderar hänsynsåtgärder, så som anpassat 
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skogsbränsleuttag och anpassade skogsskötselåtgärder. Detta leder vidare till att den totala 

kostnaden för diffusa källor kan vara underskattad, då det inte varit möjligt att uppskatta 

kostnaderna för de nämnda hänsynsåtgärderna. Samtliga kostnader för åtgärderna som riktar 

sig mot diffusa utsläpp i skogsbruket står energiproducenten och markägaren för.  

Cirka 2 600 miljoner kronor, samtliga kostnader kopplat till kompletterande åtgärder härleds 

till åtgärder mot hydromorfologisk påverkan inom skogsbruket. Dessa kostnader härleds till 

flottledsåterställning, samtliga kostnader för flottledsåterställning betraktas som 

kompletterande åtgärdskostnader och uppgår till cirka 2 600 miljoner kronor över 

förvaltningscykeln. Här saknas det en stor del av finansieringen vilket diskuteras i avsnittet 

Utmaningar inför genomförandet av åtgärdsprogrammet nedan.  

Vattenförsörjning 
Inom analysområdet vattenförsörjning finns det enbart en övergripande fysisk åtgärd. 

Åtgärden syftar till att säkerställa kvantitativ status, kostnaden för att genomföra samtliga 

åtgärder under en förvaltningscykel uppgår till cirka 46 miljoner kronor. Den 

annuitetsberäknade årskostnaden uppgår till cirka 2,5 miljoner kronor per år, samtliga 

kostnader betraktas vara grundläggande åtgärdskostnader. I beräkningarna antas kostnaden 

enbart falla på kommunerna. Det är ofta långa processer kopplat till inrättande av 

vattenskyddsområden, vilket leder till att åtgärdstakten går allt för långsam. Mer effektiv 

hantering av dessa ärenden och mer resurser krävs vilket också tas upp i avsnittet nedan. 

Utmaningar inför genomförandet av åtgärdsprogrammet 
Då det finns ett underskott i genomförandet av myndigheters och kommuners befintliga 

styrmedel blir det också naturligt att det också finns underskott i genomförandet av de  

fysiska åtgärderna i vatten. Brist på finansiering kan vara en del av orsaken till att 

genomförandet fördröjs. 

För myndigheter och kommuner är det framför allt tre områden som bedöms vara 

underfinansierade; tillsyn, tillståndsprövning och inrättande, revideringar och översyn av 

vattenskyddsområden. 

Länsstyrelserna bedöms sakna möjlighet att bedriva tillsyn i den omfattning som är förenlig 

med det ansvar som följer av (miljöbalk (1998:808) (MB)) och (miljötillsynsförordning (2011:13) ). 

Detta beror på att länsstyrelserna varken kan ta ut full kostnadstäckning för den tillsyn de 

ansvarar för att genomföra eller får behålla de tillsynsavgifter som tas in, så att det kan 

generera en ökad tillsyn. 

För att kunna upprätthålla och förbättra effektiviteten i prövningen och fortsätta arbeta för 

kortare handläggningstider krävs en långsiktig och permanent generell resursförstärkning till 

länsstyrelserna. Länsstyrelserna har tillsammans med Naturvårdsverket i olika utredningar 

förordat att höja de årliga prövnings- och tillsynsavgifterna samt att låta uttagna avgifter för 

prövning och tillsyn återföras direkt eller via anslag till tillsynsmyndigheten för att finansiera 

den tillsyn som behövs. 

Flottledsåterställning är den fysiska åtgärd som har det största enskilda finansiella gapet 

mellan tillgänglig finansiering och behov. En del av genomförandet av flottledsåterställning 

genomförs på initiativ från privatpersoner, kommuner och vattenråd, vattenvårdsförbund, 

länsstyrelser med flera. Åtgärderna finansieras i dessa fall inte utav verksamhetsutövare utan 

i många fall genom statliga- och kommunala anslag, EU-fonder och via privata initiativ och 

insatser. Flottleder anses inte ha någon ansvarig markägare som är skyldig att återställa 

vattendragen och det finns ännu inte något statligt stöd som har möjlighet att ta hand om den 
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kvantitet av åtgärder som behövs för att följa miljökvalitetsnormerna. Havs- och 

vattenmyndigheten har som uppdrag i detta förslag till åtgärdsprogram att ta fram en 

nationell strategi för hur dessa åtgärder ska komma till.  

Jordbruket 
Övergödningsåtgärder kopplat till jordbruk ska finansieras via befintliga stödformer. 

Befintliga stödformer för åtgärdsgenomförande av fysiska åtgärder i vatten utgörs främst av 

den gemensamma jordbrukspolitiken (GJP) samt av lokala vattenvårdsprojekt (LOVA). Dessa 

stödformer begränsas inte enbart till åtgärder inom jordbruket och övergödning utan ska även 

finansiera andra åtgärder.  

Antaganden finansiering 

Tillgänglig finansiering för vattenmiljöåtgärder inom GJP uppgår till cirka 1 470 miljoner 

kronor över programperioden (2014–2020) (Vattenmyndigheterna, 2020h), vilket motsvarar 

cirka 211 miljoner kronor per år. Motsvarande för LOVA var år 2020, 260 miljoner kronor per 

år (Regeringen, 2020) varav 70 procent antas vara tillgängliga för fysiska åtgärder i vatten. 

Den totala budgeten kopplad till fysiska åtgärder i vatten för övergödningsåtgärder uppgår 

således till cirka 393 miljoner kronor per år, vilket motsvarar cirka 2 360 miljoner kronor 

under förvaltningscykeln fram till år 2027. 

Beräkningar 

Enligt vattenmyndigheternas beräkningar (Vattenmyndigheterna, 2020h) uppskattas 

åtgärdsbehovet för jordbruk till cirka 405 ton fosfor och 1 960 ton kväve. Åtgärdsbehovet för 

fosfor och kväve inkluderar effekten utav genomförda åtgärder. Åtgärdsbehovet för kväve 

inkluderar även effekten utav prioriterade åtgärder för sjöar och vattendrag. Kostnaden för att 

täcka åtgärdsbehovet presenteras i Tabell 6. Den totala kostnaden för vattenförvaltningscykel 

2021–2027 har beräknats till cirka 6 900 miljoner vilket innefattar investeringskostnader och 

rörliga kostnader under sex år. Totalkostnaden inkluderar även rörliga kostnader för redan 

genomförda åtgärder. Kostnaden för åtgärderna fördelar sig på verksamhetsutövare och 

staten i form av ersättningssystem så som LOVA och GJP. Utifrån beräkningarna uppgår egen 

finansieringen till cirka 2 600 miljoner kronor över förvaltningscykeln 2021–2027, resterande 

cirka 4 300 miljoner finansieras via ersättningssystemen. Fördelningen mellan egen och statlig 

finansiering har gjorts utifrån befintliga ersättningsnivåer inom den GJP. Utifrån den 

uppskattade kostnaden för staten (4 300miljoner kronor) och en uppskattad tillgänglig budget 

(2 360 miljoner kronor) beräknas ett underskott på cirka 1 900 miljoner kronor över en 

förvaltningscykel. Vilket innebär ett årligt underskott på cirka 320 miljoner kronor.  

Utöver det underskott som identifierats kan det även uppstå fysiska begränsningar med att 

genomföra samtliga åtgärder fram till 2027, så som tillgång till utrustning, material och 

projektörer. Fördelas åtgärdsgenomförande istället över två förvaltningscykler finns en större 

budget att tillgå, under antagandena att GJP och LOVA kvarstår på samma nivåer (totalt cirka 

386 miljoner kronor per år). Om hälften av åtgärdskostnaden fördelas till förvaltningscykeln 

2027–2033 och de mest kostnadseffektiva åtgärderna prioriteras först, kommer cirka 80 

procent av den totala åtgärdseffekten för förvaltningscykel 2021–2027 att täckas för fosfor och 

kväve. Det är med andra ord endast en liten del som skjuts till förvaltningscykel 2027–2033.  
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Åtgärdsbehov och -effekt för att minska fosfor- och kväveläckage 

 

Diagram 1 Beräknat åtgärdsbehov (inklusive genomförda åtgärder) i förhållande till beräknad 

åtgärdseffekt avseende prioriterade åtgärder för att minska fosfor- och kväveläckaget. Åtgärdsbehov för 

fosfor avser sjöar, vattendrag och kustvatten. För kväve avses endast kustvatten. 
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En förvaltningscykel 
(2021–2027) 

Två 
förvaltningscykler 
(2021–2027) 

Två 
förvaltningscykler 
(2027–2033) 

Inlandsåtgärder 4 440 000 000  2 040 000 000  2 800 000 000  

Genomförda åtgärder 
(inland) 

257 000 000  257 000 000  257 000 000  

Kuståtgärder 1 550 000 000  737 000 000  1 750 000 000  

Genomförda åtgärder 
(kust) 

604 000 000  604 000 000  604 000 000  

Summa kostnader 6 850 000 000  3 640 000 000  5 410 000 000  

Statlig finansiering 
(möjliga åtgärder) 

3 630 000 000  1 680 000 000  2 800 000 000  

Egen finansiering 
(möjliga åtgärder) 

2 360 000 000  1 100 000 000  1 740 000 000  

Statlig finansiering 
(genomförda 
åtgärder) 

624 000 000  624 000 000  624 000 000  

Egen finansiering 
(genomförda 
åtgärder) 

237 000 000  237 000 000  237 000 000  

Statlig finansiering 4 250 000 000  2 300 000 000  3 430 000 000  

Egen finansiering 2 600 000 000  1 340 000 000  1 980 000 000  

Gemensamma 
jordbrukspolitiken 

1 270 000 000  1 270 000 000  1 270 000 000  

LOVA 1 090 000 000  1 090 000 000  1 090 000 000  

Budgetunderskott - 1 890 000 000  60 000 000  - 1 070 000 000  

Tabell 6 Beräknad åtgärdskostnad och uppskattad finansiering för jordbruksåtgärder kopplat till 

övergödning. Samtliga tal i tabellen har avrundats till tre värdesiffror. 
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Observera att endast cirka 70 procent av åtgärdsbehovet nås med de framprioriterade 

åtgärderna för fosfor. För kväve nås cirka 50 procent av det återstående behovet för 

kustvatten. Budgetunderskottet på cirka 1 900 miljoner kronor kan därför vara en 

underskattning men de finns stora osäkerheter kring åtgärdsbehovens storlek. Se Diagram 1, 

för fördelningen av åtgärdseffekt över två cykler 

Vid en fördelning av åtgärdsgenomförandet över två förvaltningscykler uppgår kostnaden till 

cirka 3 600 miljoner kronor för perioden 2021–2027, respektive cirka 5 400 miljoner kronor för 

perioden 2027–2033. Fördelningen över två vattenförvaltningscykler leder till att det inte blir 

ett budgetunderskott för perioden 2021–2027 men ett underskott på cirka 1 000 miljoner 

kronor för perioden 2027–2033. Detta motsvarar ett årligt budgetöverskott på cirka 10 miljoner 

under första förvaltningscykeln samt ett årligt budgetunderskott på cirka 180 miljoner för 

perioden 2027–2033.  

Utifrån tillgänglig budget (Tabell 6) är det problematiskt att genomföra samtliga åtgärder 

inom en förvaltningscykel. Det är därför rimligare att dela upp åtgärdsgenomförandet över 

två förvaltningscykler. För att kunna nå miljökvalitetsnormerna för vatten inom jordbruket 

behövs det dock en utökad budget. Enligt beräkningarna täcks kostnaderna initialt av den 

befintliga budgeten inom GJP och LOVA, men behöver öka för perioden 2027–2033 till cirka 

570 miljoner per år.  

3.4 Fördelning av kostnad per aktör 
I detta avsnitt fördelas kostnader för åtgärder på de aktörer som berörs av åtgärder i 

vattenmyndigheternas Åtgärdsprogram 2021–2027. 

Kostnader för administrativa åtgärder uppstår hos myndigheter och kommuner för att ta fram 

vägledningar, föreskrifter, riktlinjer, planer med mera för att miljökvalitetsnormerna för 

vatten ska kunna följas. För att uppnå miljökvalitetsnormerna behöver även fysiska åtgärder 

genomföras. Kostnaderna för dessa fysiska åtgärder belastar till viss del andra aktörer än vad 

de administrativa åtgärderna gör.  

Kostnadsfördelningen görs för kommuner och myndigheter i dess myndighetsutövande 

roller. Kostnadsfördelning görs även för verksamhetsutövare respektive enskild. Med enskild 

avses här de hushåll, konsumenter, privatpersoner och fastighetsägare som berörs av 

åtgärdsprogrammet. Det kan till exempel handla om hushåll som behöver åtgärda sitt 

enskilda avlopp. Fördelningen visas först på ett övergripande plan för att sedan visas mer 

detaljerat för grupper av aktörer. 

Den totala kostnaden 
Kostnaderna för åtgärdsprogrammet faller på olika delar av samhället. I Diagram 2 nedan 

visas en övergripande bild av fördelningen av kostnaderna på nationella myndigheter, 

länsstyrelser, kommun, verksamhetsutövare och enskild.  

De administrativa kostnaderna för de nationella myndigheterna är de uppskattade 

kostnaderna för att myndigheterna genomför Åtgärdsprogrammet 2021–2027. I Diagram 4 

presenteras fördelningen mellan de nationella myndigheterna. Skogsstyrelsen, Havs-och 

vattenmyndigheten och Naturvårdsverket är de myndigheter som bär de högsta kostnaderna. 

En mer detaljerad presentation av länsstyrelsernas kostnader finns i Diagram 9. Där 

presenteras bland annat att en majoritet av kostnaderna kopplat till länsstyrelserna härleds till 

vattenskyddsområden.  



 

175 

Kommunernas administrativa kostnader presenteras mer detaljerat i Diagram 10, där de 

administrativa kostnaderna fördelas på verksamhetsområden. En stor del av kommunernas 

administrativa kostnader härleds till övergripande planering.  

Samtliga administrativa kostnader som härleds till enskilda handlar om miljötillsyn och 

tillsyn av små avlopp. De administrativa kostnaderna för verksamhetsutövare härleds främst 

till miljötillsyn kopplat till jordbruket och skogsbruket. Utöver miljötillsyn hamnar även 

kostnader kopplade till dricksvattenskydd och vattenuttag samt vattenskyddsområden på 

verksamhetsutövare.  

Fördelning av kostnader per år för administrativa åtgärder  

 

Fördelning av kostnader per år för de fysiska åtgärderna i vatten 

Den totala kostnaden för att genomföra samtliga fysiska åtgärder i vatten uppgår enligt våra 

beräkningar till cirka 22 000 miljoner kronor över förvaltningscykeln. Den övervägande 

kostnaden hamnar på de nationella myndigheterna (cirka 10 000 miljoner).  
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Diagram 2 Fördelning av kostnader per år för administrativa åtgärder. Kostnader över 

förvaltningscykeln. Samtliga tal i diagrammet har avrundats till två värdesiffror. 

Diagram 3 Fördelning av kostnader per år för de fysiska åtgärderna i vatten (kostnader över 

förvaltningscykeln). 
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En mer detaljerad presentation av hur de cirka 9 600 miljonerna fördelar sig mellan 

myndigheterna presenteras i Diagram 4..  

En stor del av kostnaderna för att genomföra samtliga fysiska kostnader i vatten hamnar på 

verksamhetsutövare, cirka 6 700 miljoner kronor över förvaltningscykeln. Dessa kostnader 

fördelar sig främst på åtgärder kopplade till miljöfarlig verksamhet samt åtgärder kopplat till 

skogsbruket. De cirka 3 100 miljoner kronor över förvaltningscykeln som enskilda enligt 

beräkningarna ska stå för, härleds främst till små avlopp. Kommunernas totala kostnader på 

cirka 2 400 miljoner kronor över förvaltningscykeln består till stor del av kostnader kopplat till 

dagvattenhantering 

Nationella myndigheters kostnader 
Nationella myndigheters kostnader inom åtgärdsprogrammet är i huvudsak kostnader för att 

ta fram styrmedel som föreskrifter, vägledningar, riktlinjer, planer med mera för att 

miljökvalitetsnormerna ska följas. En del av de åtgärder som följer av åtgärdsprogrammet 

kommer att behöva finansieras via staten genom olika stödsystem. 

De totala kostnaderna för att genomföra samtliga administrativa åtgärder kopplade till 

nationella myndigheter uppgår till cirka 21 miljoner kronor, vilket presenterades i Diagram 2 

ovan. I Diagram 4 presenteras fördelningen mellan de nationella myndigheterna. De största 

posterna kostnaderna bärs av Skogsstyrelsen, Havs- och vattenmyndigheten samt 

Naturvårdsverket. Som vägledande myndigheter inom miljöområdet har de ett stort ansvar i 

genomförandet av åtgärdsprogrammet.  

I Diagram 6 nedan, presenteras myndigheternas administrativa kostnader för olika 

budgetposter. Till stor del härleds kostnader kopplade till Sverige nationella myndigheter på 

framtagande av styrmedel. För flera myndigheter har det inte varit möjligt att uppskatta 

kostnaderna för deras åtgärder i åtgärdsprogrammet. De myndigheter som vi inte kunnat 

uppskatta kostnader för är: Försvarsinspektören för hälsa och miljö, Läkemedelsverket, 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Trafikverket. Dessa är därför exkluderade 

i Diagram 4 

Fördelning av administrativa kostnader per myndighet

 

Diagram 5 presenterar fördelningen av de fysiska åtgärdskostnaderna på cirka 10 miljarder 

kronor över förvaltningscykeln som hamnar på nationella myndigheter. Det är främst genom 
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Diagram 4 Fördelning av administrativa kostnader på de nationella myndigheter som 

ingår i åtgärdsprogrammet. (Kostnader över förvaltningscykeln) Samtliga tal i 

diagrammet har avrundats till två värdesiffror. 
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fyra poster som kostnader för de nationella myndigheterna kopplas. En övervägande del av 

de 10 000 miljonerna hamnar på Trafikverket (cirka 3 700 miljoner kronor), dessa kostnader 

härleds främst till förebyggande av vägsaltspåverkan (2 600 miljoner kronor). Kostnaden 

härleds till Trafikverkets arbete för att minska påverkan från vägsaltning till grundvattnet. 

Resterande cirka 800 miljoner kronor över förvaltningscykeln kopplas till arbetet kring 

åtgärder vid olycksrisk vilket syftar till att skärma av föroreningar och förhindra att dessa når 

grundvatten.  Trafikverket har även kostnader kopplade till åtgärdande av vägtrummor och 

vägbankar, på cirka 300 miljoner kronor över förvaltningscykeln.  

Posten som benämns ”Övergripande övergödning”, innehåller ersättningen som erhålls 

genom LOVA och GJP för att genomföra åtgärder i jordbruket. Dessa cirka 1 800 miljoner 

kronor, är den statliga finansieringen som presenterades i Diagram 5 ovan, då man exkluderar 

de genomförda åtgärderna. Posten ”Staten övergripande” innehåller de fysiska 

åtgärdskostnader som inte kunnat härledas till någon specifik myndighet. I ”Staten 

övergripande” ingår kostnader för att genomföra samtliga åtgärder kopplade till 

flottledsåterställning. De kostnader på cirka 1 500 miljoner kronor över förvaltningscykeln 

som ligger på Havs- och vattenmyndigheten är ersättning som erhålls genom LOVA-anslag 

för att genomföra åtgärder mot internbelastning. 

Fördelning av kostnader för fysiska åtgärder per myndighet  

I Diagram 6 visas fördelningen av de nationella myndigheternas kostnader per budgetpost. 

Den största kostnadsposten över samtliga nationella myndigheter är framtagande av 

styrmedel. Det handlar om framtagande av helt nya styrmedel, som till exempel utredning 

om behovet av en ny avgift eller annat som leder till att målen nås. Det handlar även om 

uppdatering av befintliga styrmedel som redan producerats av myndigheterna. 

Metodutveckling och vägledningar av olika slag är även de stora poster för de nationella 

myndigheterna, även där handlar det om framtagande av nya vägledningar sam uppdatering 

av befintliga vägledningar. Skogsstyrelsen har även ansvar för miljötillsyn kopplat till skogen, 

dessa kostnader har inte kunnat uppskattas för åtgärdsalternativet. Vidare leder detta till att 

den totala kostnaden för de administrativa kostnaderna för de nationella myndigheterna 

förmodligen är underskattat.   

Diagram 5 Fördelning av de fysiska åtgärderskostnaderna på de nationella myndigheter 

som ingår i åtgärdsprogrammet. (Kostnader över förvaltningscykeln) 
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Kostnader för myndigheter fördelat på verksamhetsområde 

 

Boverket 
Boverket har en åtgärd i åtgärdsprogrammet. Åtgärden innebär vägledning till länsstyrelser 

och kommuner om fysisk planering enligt (plan- och bygglag (2010:900) (PBL) ) och 

användningen av regionala vattenförsörjningsplaner med fokus på hantering av 

miljökvalitetsnormerna för vatten i dessa frågor.  

Kostnaden för detta beräknas till 0,8 miljoner kronor för förvaltningscykeln 2021–2027. Inga 

kostnader för fysiska åtgärder i vatten faller på Boverket. 

Försvarsinspektören för hälsa och miljö 
Försvarsinspektören för hälsa och miljö har fyra åtgärder i åtgärdsprogrammet. Åtgärderna 

handlar om tillsyn och tillståndsprövning inom försvarets område inom verksamheterna 

miljöfarlig verksamhet, avlopp och vandringshinder vid vägpassager. Uppgifter saknas om 

omfattningen av de åtgärder som ligger inom Försvarsinspektörens ansvarsområde. Inga 

kostnader har därför kunnat uppskattas för förvaltningscykeln 2021–2027. 

Kostnaderna för fysiska åtgärder vatten inom försvarets ansvarsområde har inte beräknats. 

Havs- och vattenmyndigheten 
Havs- och vattenmyndigheten har tio åtgärder i åtgärdsprogrammet. Kostnaderna för de 

administrativa åtgärderna som ligger myndigheten beräknas till 3,7 miljoner kronor för 

förvaltningscykeln 2021–2027. 

Åtgärderna omfattar vägledning och tillsynsvägledning inom områdena vattenskydd, små 

avlopp, vattenverksamhet, kalkning, vattenplanering och vattenkraftens miljöpåverkan. Inom 

arbetet med vägledningar ingår ofta även olika former av informationsspridning, rådgivning 

och planering.  

Diagram 7 visar hur kostnaderna fördelas mellan verksamhetsområdena. 

Diagram 6 Administrativa kostnader för nationella myndigheter fördelat på verksamhetsområde. 

Kostnader över cykeln Samtliga tal i diagrammet har avrundats till två värdesiffror. 
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Havs-och vattenmyndighetens åtgärder per verksamhetsområde 

Havs- och vattenmyndigheten har också hand om fysiska åtgärder som till exempel åtgärder 

kopplade till LOVA-anslaget. Ersättningen som en lantbrukare kan erhålla vid LOVA-anslag 

är inte inkluderade i Havs- och vattenmyndighetens administrativa kostnader. I dessa 

beräkningar har den ersättningen som erhålls via LOVA-anslag och det som erhålls via den 

Gemensamma jordbrukspolitiken slagits samman. Detta då det inte har varit möjligt att 

fördela ersättningarna mellan de två finansieringssystemen. I Tabell 6 ovan presenteras en 

detaljerad fördelning över vad de två finansieringssystemen behöver täcka för att 

åtgärdsbehovet ska kunna uppnås. Det som presenteras i Tabell 6, som statlig finansiering är 

inklusive de genomförda åtgärderna vilket innebär att det inkluderar referensalternativet. 

Enbart åtgärdsalternativet presenteras i Tabell 9 nedan, där de som härleds till LOVA och GJP 

benämns som ”Övergripande övergödning”. Åtgärdsalternativet för åtgärder kopplat till 

övergödning, och bör då fördelas på båda finansieringssystemen uppgår till 1 800 miljoner 

kronor över förvaltningscykeln.  

Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för den nationella kalkningsplanen och det statliga 

stödet av våra sjöar och vattendrag. Åtgärden är skriven så att prioriteringar ska göras inom 

den befintliga planen så att åtgärderna riktas till vattenförekomster som behöver kalkning för 

att för att följa MKN. Därför ingår kostnaderna för kalkningsåtgärderna i referensalternativet 

och utgör ingen extra kostnad för detta åtgärdsprogram.  

Jordbruksverket 
Jordbruksverket har sex åtgärder i åtgärdsprogrammet. Åtgärderna omfattar utredning av 

styrmedel, vägledning och tillsynsvägledning, kompetensutveckling och rådgivning om 

växtnäringsförluster, växtskyddsmedel och fysisk påverkan i jordbrukslandskapet för att 

miljökvalitetsnormerna ska följas.  

  

Diagram 7 Administrativa kostnader fördelat på budgetposter för Havs- och vattenmyndigheten. 

Samtliga tal i diagrammet har avrundats till två värdesiffror. 
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Jordbruksverkets åtgärder omfattar även att viss omprioritering av fördelningen av 

åtgärdsbidrag genomförs. Detta innefattar exempelvis prioritering av bidrag från den 

gemensamma jordbrukspolitiken, den omprioriteringen förväntas inte innebära någon 

ytterligare kostnad för Jordbruksverket.  

Den ersättningen som kan erhållas i bidrag från exempelvis den gemensamma 

jordbrukspolitiken är inte inkluderad som en administrativ kostnad utan som en fysisk 

kostnad. Dessa kostnader presenteras och förklaras ytterligare i samband med presentation av 

Diagram 3 samt under Havs- och vattenmyndigheten ovan.  

Kostnaderna för Jordbruksverkets administrativa åtgärder beräknas till 2,1 miljoner kronor för 

förvaltningscykeln 2021–2027.  

Kammarkollegiet 
Kammarkollegiet har en åtgärd i åtgärdsprogrammet. Åtgärden innebär att stödja 

länsstyrelserna i sin tillsyn över vattenverksamheter samt föra talan i tillstånds- och 

omprövningsmål för vattenverksamheter på ett sådant sätt att miljökvalitetsnormerna för 

vatten ska kunna följas. Kostnaden för Kammarkollegiet beräknas till 0,4 miljoner kronor. 

Inga kostnader för fysiska åtgärder i vatten faller på Kammarkollegiet. 

Kemikalieinspektionen 
Kemikalieinspektionen har en åtgärd i åtgärdsprogrammet. Åtgärden innebär informera 

allmänheten om kemiska produkter. kring framförallt PFAS och växtskyddsmedel. 

Kostnaderna för Kemikalieinspektionen beräknas till 0,2 miljoner kronor under 

förvaltningscykeln 2021–2027. Inga kostnader för fysiska åtgärder i vatten faller på 

Kemikalieinspektionen. 

Läkemedelsverket 
Läkemedelsverket har en åtgärd i åtgärdsprogrammet. Åtgärden innebär att arbeta för att 

minska påverkan från läkemedelssubstanser på vattenmiljön och kan genomföras med ökad 

samverkan och informationsinsatser. Kostnaderna för Läkemedelsverkets åtgärder bedöms 

rymmas inom befintlig verksamhet och innebär inga extrakostnader. Inga kostnader för 

fysiska åtgärder i vatten faller på Läkemedelsverket. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har en åtgärd i åtgärdsprogrammet. Åtgärden 

innebär utveckling av metoder för släckningsarbete med minskad miljöpåverkan och 

information, rådgivning och utbildning om dessa metoder. Kostnaderna bedöms rymmas 

inom befintlig verksamhet och innebär inte några ytterligare kostnader. Inga kostnader för 

fysiska åtgärder i vatten faller på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 

Naturvårdsverket 
Naturvårdsverket har tio åtgärder i åtgärdsprogrammet. Naturvårdsverket är vägledande 

myndighet för en rad verksamheter. Åtgärderna omfattar vägledning för avloppsreningsverk, 

miljöfarliga verksamheter, markavvattningsverksamheter, förorenad mark och hantering av 

avfall och massor. Naturvårdsverket ska även utveckla styrmedel för hantering av dagvatten 

och inom det europeiska luftvårdsarbetet fortsatt verka för att den atmosfäriska depositionen 

av försurande ämnen minskar. Sammanlagt beräknas kostnaderna för Naturvårdsverket till 
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5,6 miljoner kronor under vattenförvaltningscykeln 2021–2027. Nedan visas hur kostnaderna 

fördelas mellan olika verksamhetsområden inom Naturvårdsverket. 

Naturvårdsverkets kostnader per verksamhetsområde 

Naturvårdsverket ansvarar inte för genomförandet av fysiska åtgärder i vatten. Däremot 

fördelar myndigheten bidrag till bland annat efterbehandling av förorenade områden vilket 

då blir en kostnadspost hos Naturvårdsverket. Det åtgärdsbehov som visas i VISS täcks av 

befintligt stödsystem inom förorenade områden och därför ligger kostnaderna inom 

referensalternativet. Om åtgärderna prioriteras rätt inom befintligt stödsystem kommer de 

rymmas inom referensalternativet och utgör då inte en extra kostnad för detta 

åtgärdsprogram. Det kan dock finnas förorenade områden som inte finns i 

vattenmyndigheternas underlag som behöver åtgärdas. 

Skogsstyrelsen 
Skogsstyrelsen har tre åtgärder i åtgärdsprogrammet. Åtgärderna innebär att utveckla och 

prioritera sin tillsyn, information och kunskapsförmedling samt för tillämpningen av 

ekologiskt funktionella kantzoner. Kostnaderna för Skogsstyrelsens arbete med att utveckla 

styrmedel för åtgärder i skogsbruket beräknas till 6,5 miljoner kronor under 

förvaltningscykeln 2021–2027. Kostnaderna för tillsynen inom skogsbruket faller på 

verksamhetsutövarna. Inga kostnader för fysiska åtgärder i vatten faller på Skogsstyrelsen. 

Statens geotekniska institut (SGI) 
Statens geotekniska institut har en åtgärd i åtgärdsprogrammet. Åtgärden handlar om 

metodutveckling för sanering av mark kopplat till miljögifter och uppgår till cirka 0,7 miljoner 

kronor. Myndigheten ansvara inte för genomförandet av fysiska åtgärder. 

Diagram 8 Administrativa kostnader fördelat på budgetposter för Naturvårdsverket. Samtliga tal i 

diagrammet har avrundats till två värdesiffror. 
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Sveriges geologiska undersökning (SGU) 
Sveriges geologiska undersökning har en åtgärd i åtgärdsprogrammet.  Åtgärden innebär att 

utveckla rådgivning och handledning kring sura sulfatjordar. Kostnaderna för SGU beräknas 

till 0,8 miljoner kronor under förvaltningscykeln 2021–2027. Inga kostnader för fysiska 

åtgärder i vatten faller på Sveriges geologiska undersökning. 

Trafikverket 
Trafikverket har en åtgärd i åtgärdsprogrammet. Åtgärden innebär att tillhandahålla 

kunskapsunderlag och information om att minska vägars påverkan på vatten. Åtgärden 

bedöms rymmas inom befintlig verksamhet och innebär ingen ytterligare kostnad.  

Trafikverket är den enda nationella myndighet som också ansvarar för fysiska åtgärder i 

vatten i sin roll som verksamhetsutövare. Förebyggande av vägsaltspåverkan, åtgärder vid 

olycksrisk, vägtrummor och vägbankar. Det handlar om att åtgärda vägtrummor och att 

förebygga föroreningar från vägar. Kostnaden för att genomföra alla identifierade åtgärder 

har beräknats till 3 700 miljoner kronor. 

Länsstyrelsernas kostnader 
I åtgärdsprogrammet finns 12 åtgärder riktade till länsstyrelserna. Åtgärderna handlar om 

tillsyn, tillsynsvägledning, rådgivning och planering inom länsstyrelsernas ansvarsområden 

för att uppnå miljökvalitetsnormerna för vatten.  

Länsstyrelsernas kostnader är i huvudsak kostnader för administrativa åtgärder och uppgår 

till cirka 690 miljoner kronor under förvaltningscykeln 2021–2027. I diagrammet nedan visas 

kostnaderna fördelat på verksamhetsområden inom länsstyrelserna. 

 

Administrativa kostnader fördelat på budgetposter per Länsstyrelse  
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Diagram 9 Fördelning av länsstyrelsernas kostnader per verksamhetsområde. under förvaltningscykeln 

2021–2027. Samtliga tal i diagrammet har avrundats till två värdesiffror. 
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Planering 
En av länsstyrelsernas åtgärder innebär att ta ett helhetsgrepp om vattenplaneringen i länet 

och att miljökvalitetsnormerna för vatten ingår i olika delar av kommunens verksamhet. 

Kostnaden för detta arbete har uppskattats motsvarande en heltidstjänst under ett år på varje 

länsstyrelse. Detta ger en kostnad på totalt 18 miljoner kronor under förvaltningscykeln  

2021–2027 för alla 21 länsstyrelser. 

Miljötillsyn 
Behovet av ökad miljötillsyn hos länsstyrelserna beräknas kosta 99 miljoner kronor. I denna 

kostnad ingår tillsyn av miljöfarlig verksamhet med 4,5 miljoner kronor, tillsyn av förorenade 

områden med 53,5 miljoner kronor och tillsyn av vägtrummor och vägbankar med 41  

miljoner kronor.  

Behovet av ökad tillsyn innebär ökade kostnader för länsstyrelserna. Tillsynen ska som 

utgångspunkt vara en självfinansierad verksamhet genom att tillsynsavgifter tas ut. För 

närvarande, och även historiskt sett, är den tillsyn som utförs av länsstyrelserna främst 

händelsestyrd. Länsstyrelsernas resurser för tillsyn av verksamheter och åtgärder med 

påverkan på vattenmiljöer används till övervägande del till att hantera den händelsestyrda 

tillsynen. Bara en liten del utgör den egeninitierade, systematiska och planerade tillsynen. 

Åtgärden i åtgärdsprogrammet innebär att åtgärdstakten inom fler områden behöver öka och 

att åtgärdsarbetet behöver bli mer riktat och prioriterat. En ökad andel egeninitierad tillsyn är 

en förutsättning för att länsstyrelserna ska kunna arbeta strategiskt med de vattenförekomster 

som behöver åtgärdas för att miljökvalitetsnormerna ska kunna följas. Det leder även till ett 

behov av ökade anslag för att kunna prioritera denna typ av tillsyn.  

Tillsynsavgifterna för den tillsyn som länsstyrelsernas genomför går in i statskassan och 

fördelas sedan ut årligen genom länsstyrelsernas ramanslag. I denna fördelning tas inte 

hänsyn till i vilken omfattning varje länsstyrelse bedrivit tillsyn. Det innebär att 

länsstyrelserna saknar möjligheter att ta ut full kostnadstäckning för sitt arbete med tillsyn 

vilket i sin tur försvårar möjligheterna att utöka den.  

Tillsynsvägledning 
Länsstyrelserna vägleder kommunerna inom tillsyn av olika verksamheter. Kostnaderna för 

att ta vägleda kommunerna beräknas till 46 miljoner kronor under förvaltningscykeln. I dessa 

kostnader ingår både att ta fram nytt vägledningsmaterial och att löpande vägleda 

kommunerna i arbetet med tillsyn. Kostnaderna kan även variera mycket mellan olika 

länsstyrelser. 

Vattenskyddsområden  
Kostnaderna för länsstyrelsernas arbete med vattenskyddsområden uppgår till 540 miljoner 

kronor under förvaltningscykeln 2021–2027.  Det är en av de största kostnaderna för 

länsstyrelserna i åtgärdsprogrammet. Att kostnaderna är höga beror på att behovet är stort 

och att det inte har kunnat prioriteras tidigare. Klimatförändringar och de senaste årens lokala 

förekomster av vattenbrist har satt frågan i fokus. 

Arbetet med vattenskyddsområden delas mellan länsstyrelserna och kommunerna. 

Fördelningen mellan kommun och länsstyrelse har gjorts utifrån data från 

Naturvårdsregistret. Se även ”kommunerna” nedan. 
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En del av länsstyrelsernas kostnader beror även av kommunernas arbete med vattenskyddet. 

Om behovet av vägledning och rådgivning är stort ökar kostnaderna, medan kompletta 

underlag från kommunerna minskar belastningen på länsstyrelserna. 

Tillstånd vattenuttag 
Arbetet med tillstånd för vattenuttag behöver intensifieras. Ett ökat fokus på vattenuttagen 

med särskild inriktning på områden med vattenbrist beräknas innebära kostnader för så väl 

länsstyrelser, kommuner och verksamhetsutövare. I denna analys har kostnader beräknats för 

tillsyn av vattenuttag och för tillståndsprövning. Dessa kostnader belastar dock inte 

länsstyrelserna utan har lagts på verksamhetsutövare inom flera branscher då både 

tillsynsavgifter och prövningskostnader betalas av dessa. Se vidare under avsnittet 

Verksamhetsutövare. 

Regionala vattenförsörjningsplaner 
Länsstyrelsernas arbete med regionala vattenförsörjningsplaner innebär både att ta fram en 

plan och att hålla den uppdaterad. De flesta län har tagit fram en plan under föregående 

förvaltningscykel men arbetet med uppdatering är ett löpnade arbete. Kostnaden beräknas till 

1,3 miljoner kronor under förvaltningscykeln 2021–2027.  

Kalkning 
Länsstyrelsernas arbete med kalkning är sedan länge etablerad. Åtgärden i 

åtgärdsprogrammet innebär en anpassning av kalkningsplaner till miljökvalitetsnormerna för 

vatten. Kostnaden för att anpassa planen uppskattas kosta 100 000 kronor per län med 

kalkningsbehov. Detta innebär en kostnad på totalt 1,8 miljoner kronor under 

förvaltningscykeln 2021–2027. 

Övrigt 
Länsstyrelsernas åtgärder berör även rådgivning till lantbruket, vägledning inom fysisk 

planering och förorenade områden. Dessa åtgärder handlar främst om att ta hänsyn även till 

miljökvalitetsnormerna för vatten i det arbete som länsstyrelserna redan utför. Dessa åtgärder 

bedöms därför inte innebära några extra kostnader för länsstyrelserna utan ryms inom 

befintliga resurser. 

Regionernas kostnader 
I åtgärdsprogrammet finns en åtgärd riktad till regionerna. Åtgärden handlar om 

övergripande vattenplanering och riktar sig till regionerna i Stockholm och Skåne. Kostnaden 

för åtgärden beräknas totalt till 1,7 miljoner kronor under förvaltningscykeln 2021–2027. 

Kommunernas kostnader  
I åtgärdsprogrammet finns tio åtgärder riktade till kommunerna. Åtgärderna är riktade till 

kommunerna i sin myndighetsroll och handlar om miljötillsyn, vattenskydd och vattenuttag, 

fysisk planering, vatten-, avlopp- och dagvattenplaner och övergripande vattenplanering. 

Nedan redovisas kostnaderna fördelat på olika verksamhetsområden. 
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Kommunernas administrativa kostnader per verksamhetsområde  

Miljötillsyn 
I diagrammet ovan ligger tillsynskostnader på 56 miljoner kronor på kommunerna. Detta 

omfattar tillsyn av förorenade områden som saknar ansvarig verksamhetsutövare. 

Kommunernas arbete med miljötillsyn inom andra områden antas i denna analys finansieras 

av tillsynsavgiften. Kostnaden för miljötillsynen faller därmed på verksamhetsutövaren och 

redovisas under rubriken ”Verksamhetsutövare”.  

Det finns dock anledning att påpeka att det är kommunfullmäktige som fastställer 

tillsynsavgiftens nivå, vilket kan variera mellan kommuner och inte alltid täcker kostnaderna. 

Det kan med andra ord finnas behov av skattemedel i de fall som kommunen tar ut taxor som 

inte täcker kostnaderna. En del kostnader inom tillsynen tillkommer också då lagstöd saknas 

för att ta ut avgifter för vissa kostnader. Ett exempel är ärenden som överklagas. Allt arbete 

med ärenden efter att beslutet överklagats kan inte debiteras eftersom ärendet inte längre är 

kommunens utan har övergått till nästa instans. Det kan dock finnas arbete och kostnader 

kvar på kommunen som till exempel att yttra sig till länsstyrelsen eller bidra med underlag.   

För att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas behöver miljötillsynen även 

utvecklas från att vara i huvudsak händelsestyrd till att bli mer strategiskt planerad. För att 

detta ska bli möjligt behövs mer resurser till kommunernas tillsyn. 

Dricksvattenskydd och vattenuttag 
Kommunernas arbete med dricksvattenskydd omfattar både tillsyn, upprättande och 

revidering av vattenskyddsområden och tillstånd för vattenuttag. 

Arbetet med att inrätta och revidera vattenskyddsområden innebär kostnader för 

kommunerna på cirka 94 miljoner kronor. Arbetet delas mellan länsstyrelserna och 

kommunerna och fördelningen av kostnaderna har gjorts med hjälp av data från 
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Diagram 10 Fördelning av kommunernas administrativa kostnader per budgetposter (kostnader över 

cykeln). Diagrammet visar kostnader som faller på kommunerna i nom de verksamhetsområden där 

kostnader har kunnat beräknas. Samtliga tal i diagrammet har avrundats till två värdesiffror 
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Naturvårdsregistret. Tillsyn inom vattenskyddsområden faller liksom övrig tillsyn på 

verksamhetsutövaren genom tillsynsavgiften.  

Kommunerna behöver också säkerställa att tillstånd finns för de vattenuttag som behövs för 

att trygga dricksvattnet i kommunen. Kostnader för tillståndsprövning uppgår till cirka 

300 000 kronor per ärende. Kommunerna kommer i de fall de i sin roll som 

verksamhetsutövare inte har tillstånd för sina vattenuttag att behöva stå för denna kostnad. 

Detta diskuteras vidare under rubriken ”Verksamhetsutövare”. 

Planering 
Kommunernas arbete med att ta fram en övergripande planering med 

avrinningsområdesperspektiv är en ny åtgärd i åtgärdsprogrammet 2021–2027. Kostnaden 

uppskattas till 850 000 kronor per kommun under vattenförvaltningscykeln 2021–2027 vilket 

motsvarar totalt cirka 250 miljoner kronor. 

Fysisk planering 
Kommunernas arbete med fysisk planering kopplat till åtgärdsprogrammet för vatten handlar 

om att ta hänsyn till miljökvalitetsnormerna för vatten i detalj- och översiktsplaneringen. 

Kostnaderna för åtgärden bedöms rymmas inom kommunernas ordinarie arbete med fysisk 

planering och innebär inga extra kostnader på grund av åtgärdsprogrammet.  

Dagvatten- och vattenplaner 
Kommunernas arbete med dagvatten- och vatten- och avloppsplaner innebär kostnader för 

kommunerna på cirka 94 miljoner kronor. Den totala kostnaden baseras på antagandet att 

30 procent av kommunerna inte har en plan enligt åtgärden sedan tidigare. Kostnaden per 

kommun som behöver ta fram en sådan plan har uppskattats till 400 000 kronor per kommun. 

Hela kostnaden faller på kommunen.  

Kommunerna ansvarar även för fysiska åtgärder när det gäller dagvatten och vägtrummor 

relaterat till kommunal väg. Kostnaderna för dagvattenåtgärder uppgår till 2 180 miljoner 

kronor under förvaltningscykeln 2021–2027 och kostnader för åtgärdande av vägtrummor till 

113 miljoner kronor under samma period. 

Kalkning 
Kalkningsinsatser finansieras till största delen via det statliga kalkningsbidraget som 

administreras av Havs och vattenmyndigheten och länsstyrelserna. Det statliga stödet uppgår 

till mellan 85–100 procent av kostnaden. I analysen har antagits att kommunerna själva 

behöver bidra med 15 procent vilket innebär 24 miljoner kronor. Då kalkningen redan är en 

väl funderande verksamhet och det endast handlar om prioriteringar mellan 

vattenförekomster ligger kostnaderna för detta inom referensalternativet och är inte en 

kostnad som kommer av åtgärdsprogrammet. 

Kostnader för hushåll och verksamhetsutövare 
Åtgärdsprogrammet riktar inte åtgärder direkt till verksamhetsutövare eller enskilda men de 

är viktiga aktörer i arbetet med att genomföra flera av de fysiska åtgärder i vatten som blir 

följden av de åtgärder som riktas till myndigheter och kommuner. Verksamhetsutövare 

förväntas också bära de kostnader som uppstår vid till exempel tillsyn och prövning. För till 

exempel avloppsreningsverk kommer kostnaden i förlängningen även att belasta enskilda 

hushåll genom VA-avgiften. 
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Enligt MB 5 kap 6 § ska ett åtgärdsprogram bland annat innehålla en analys av programmets 

konsekvenser från allmän och enskild synpunkt. Åtgärdsprogrammet riktar sig till 

myndigheter och kommuner och är av denna orsak av övergripande karaktär. De 

administrativa åtgärder som myndigheter och kommuner behöver vidta innebär en relativt 

stor frihet att välja styrmedel för att få till stånd lämpliga fysiska åtgärder i vatten. En 

anledning till att vattenförvaltningens åtgärdsprogram inte riktar sig till enskilda är att det 

inte kan överklagas. 

Åtgärdsprogrammets konsekvensanalys utgår från antaganden om vilka åtgärder som blir 

aktuella och därmed även vilka åtgärdskostnader som olika samhällssektorer kan komma att 

få. Detta är så nära som det är möjligt att komma konsekvenser för enskild för ett så pass 

omfattande åtgärdsprogram med en mångfald av valmöjligheter för de myndigheter och 

kommuner som är ansvariga för genomförande av åtgärdsprogrammet. 

Med enskild avses här de hushåll och fastighetsägare som berör av åtgärdsprogrammet.  

I Tabell 7 visas fördelningen av kostnader för de administrativa respektive fysiska åtgärder i 

vatten som faller på enskilda.  

Enskildas kostnader per analysområde för administrativa åtgärder 

Analysområde 
Administrativa 

kostnader 

Fysiska åtgärder i vatten 

kostnader 

Avloppshantering 880 000 000  2 900 000 000  

Jordbruk   

Miljöfarliga verksamheter 

samt övrig signifikant 

påverkan 

  

Tätortsbebyggelse, vägar 

etcetera 
   220 000 000  

Skogsbruk   

Vattenförsörjning   

Vattenkraft   

Summa ≈ 880 000 000  ≈ 3 100 000 000  

Tabell 7 Fördelning av enskildas kostnader per analysområde för administrativa åtgärder. (Kostnader 

över förvaltningscykeln Tabellen visar de kostnader som har beräknats falla på enskilda inom de olika 

analysområdena. Tomma rader innebär att inga kostnader för det analysområdet beräknas falla på 

enskilda. Vad som ingår i respektive kostnad förklaras nedan. Samtliga tal i tabellen har avrundats till 

två värdesiffror. 

Hushåll och fastighetsägare 
Administrativa kostnader riktade till länsstyrelserna och kommunerna kopplade till avlopp 

och dricksvattenförsörjning kommer sannolikt att bäras av hushållen i form av höjd VA-taxa. 

Åtgärderna omfattar tillsyn och prövning av små avlopp. Den ökade tillsynen förväntas leda 

till fler prövningsärenden vilket också har tagits med i beräkningarna. 

Kostnader för administrativa åtgärder kopplade till små avlopp uppgår till 850 miljoner 

kronor. Fysiska åtgärder kopplade till små avlopp förväntas hushållen betala. Denna kostnad 

dominerar hushållens kostnader för fysiska åtgärder och uppgår till 2 600 miljoner kronor. 
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Även kostnader för åtgärder i kommunala reningsverk och åtgärder för dagvatten kan i 

förlängningen komma att hamna på hushållen i form av en höjd VA-taxa.  

Fysiska åtgärder för vägtrummor och vägbankar för enskilda vägar. Kan finansieras delvis 

genom LOVA men den fördelningen har inte varit möjlig att göra.  

Verksamhetsutövare 
En rad verksamhetsutövare producerar samhällsviktiga varor och tjänster, men ger samtidigt 

upphov till negativ påverkan på vattenmiljön. Exempel på sådana verksamheter är industri, 

skogsbruk och lantbruk. Även om åtgärdsprogrammet inte direkt riktar sig till 

verksamhetsutövare så är de viktiga aktörer i genomförandet av fysiska åtgärder för att 

miljökvalitetsnormerna ska kunna följas. Verksamhetsutövare förväntas bära kostnader för 

administrativa åtgärder som till exempel prövningskostnader och tillsynsavgifter.  

Verksamhetsutövares kostnader per analysområde för fysiska åtgärder  

Analysområde Administrativa kostnader 
Fysiska åtgärder i vatten 

kostnader 

Avloppshantering 25 000 000  720 000 000  

Jordbruk 170 000 000  1 300 000 000  

Miljöfarliga verksamheter 

samt övrig signifikant 

påverkan 

   2 200 000 000  

Tätortsbebyggelse, vägar 

etcetera 
   460 000 000  

Skogsbruk 52 000 000  2 100 000 000  

Vattenförsörjning 450 000 000     

Vattenkraft       

Summa ≈ 700 000 000  ≈ 6 800 000 000  

Tabell 8 Fördelning av verksamhetsutövares kostnader per analysområde för fysiska åtgärder. 

(Kostnader över förvaltningscykeln Tabellen visar de kostnader som har beräknats falla på 

verksamhetsutövare inom de olika analysområdena. Tomma rader innebär att inga kostnader beräknas 

falla på verksamhetsutövaren inom det området. Vad som ingår i respektive kostnad förklaras nedan. 

Samtliga tal i tabellen har avrundats till två värdesiffror. 

Avlopp. Tillsyn av avloppsreningsverk innebär en kostnad för kommunala bolag. Även 

fysiska åtgärder för att öka eller anpassa reningen i avloppsreningsverken innebär kostnader 

för de kommunala avloppsbolagen.  

Jordbruk. Åtgärder riktade till Jordbruksverket och länsstyrelserna förväntas leda till 

kostnader för lantbruket. Administrativa kostnader inom lantbruket är framförallt kopplade 

till tillsyn av hästgårdar och minskad näringsläckage (inklusive växtskydd).  

Lantbrukets verksamhetsutövare bär också kostnaderna för vattenuttag. Dessa kostnader har 

dock inte varit möjliga att uppskatta då det inte går att avgöra vilken verksamhetsutövare 

kostnaden faller på, om det är enskilt eller kommunalt vatten. 

Kostnader för fysiska åtgärder inom lantbruket innebär till viss del en nettointäkt för 

lantbruket. Detta beror på den produktionsökning som exempelvis strukturkalkning kan leda 

till. Även en del av kostnaderna för återställande av vattendrag tillfaller verksamhetsutövare 
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inom lantbruket. Kostnader för fysiska åtgärder inom lantbruket beräknas till cirka 1 300 

miljoner kronor, vilket inkluderar internbelastning och den medfinansiering som behövs för 

att få stöd inom Landsbygdsprogrammet och LOVA. 

Kostnader per aktör för administrativa och fysiska åtgärder i vatten.  

  
Administrativa 

åtgärdskostnader 
Fysiska åtgärdskostnader 

Myndighetsfördelning 
Kostnader över 

förvaltningscykeln 
Årskostnader 

Kostnader över 

förvaltningscykeln 

Boverket 800 000        

Energimyndigheten          

Försvarsinspektören 

för hälsa och miljö 
         

Havs- och 

vattenmyndigheten 
3 700 000  82 000 000  1 500 000 000  

Jordbruksverket 2 100 000        

Kammarkollegiet 400 000        

Kemikalieinspektionen 210 000        

Läkemedelsverket          

Myndigheten för 

samhällsskydd och 

beredskap 

         

Naturvårdsverket 5 500 000        

Skogsstyrelsen 6 500 000        

Sveriges geologiska 

undersökning 
800 000        

Statens geotekniska 

institut 
700 000        

Trafikverket    370 000 000  3 700 000 000  

Summa myndigheter 20 710 000  453 000 000  5 200 000 000  

Övergripande 

övergödning 
   260 000 000  1 800 000 000  

Staten Övergripande    140 000 000  2 600 000 000  

Regioner 1 700 000        

Länsstyrelser 710 000 000    

Summa staten 732 410 000   853 000 000  9 600 000 000  

Kommuner 450 000 000  160 000 000  2 300 000 000  

Enskilda 850 000 000  590 000 000  2 200 000 000  

Verksamhetsutövare 500 000 000  1 000 000 000  7 000 000 000  

Totalt ≈ 2 800 000 000  ≈ 2 000 000 000  ≈ 22 000 000 000  

Tabell 9 Kostnader per aktör för administrativa och fysiska åtgärder i vatten 
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Miljöfarlig verksamhet. Åtgärder riktade till länsstyrelserna, kommunerna och 

försvarsinspektören för hälsa och miljö för att minska utsläpp från punktkällor och diffusa 

källor leder till kostnader som väntas falla på industrierna. I denna analys har kostnaderna för 

tillsyn och prövning av miljöfarlig verksamhet lagts på länsstyrelserna eftersom det idag inte 

finns tillräckliga incitament för länsstyrelserna att ta ut tillsynsavgift från 

verksamhetsutövare. Det kan dock mycket väl vara så att vissa län tar ut tillsynsavgifter av 

verksamhetsutövaren. Vid vissa prövningsprocesser kan det även bli verksamhetsutövaren 

som får stå för samtliga kostnader kopplat till prövningen, men den uppdelningen har inte 

varit möjlig att göra. Det är såtillvida, i denna analys, de fysiska åtgärderna som kopplas till 

dessa verksamheter som faller på verksamhetsutövaren, som uppgår till 2 200 miljoner 

kronor. 

Tätortsbebyggelse, vägar etcetera. Kostnader för hanteringen av vägtrummor för skogsvägar 

som ägs av skogsföretag och anläggande av båtbottentvätt uppgår till sammanlagt 460 

miljoner kronor under förvaltningscykeln 2021–2027.  

Skogsbruk. Åtgärder riktade till Skogsstyrelsen och länsstyrelserna förväntas leda till 

kostnader för verksamhetsutövare inom skogsbruket. Kostnader för administrativa åtgärder 

som faller på verksamhetsutövare är tillsynsavgift kopplat till markavvattning. Troligen 

hamnar också en del kostnader för tillstånd för vattenuttag här men dessa har dock inte varit 

möjliga att uppskatta. 

Kostnader för fysiska åtgärder inom skogsbruket är exempelvis restaurering av askåterföring 

och ekologiskt funktionella kantzoner. Kostnaden för fysiska åtgärder inom skogsbruket 

beräknas till 2 100 miljoner kronor. 

Vattenförsörjning. Åtgärder riktade till länsstyrelser och kommuner förväntas leda till 

kostnader även för verksamhetsutövare inom vattenförsörjning. Hit hör till exempel 

kommunala VA-bolag. I de fall tillstånd saknas för vattenuttag kommer kostnader för 

tillståndsprövning att falla på verksamhetsutövaren. Kostnaden för en tillståndsprövning 

uppskattas till 300 000 kronor per ärende. Hur många sådan fall det finns är osäkert men i den 

årliga rapporteringen till vattenmyndigheterna uppges 750 kända vattenuttag sakna tillstånd. 

Kostnaden för att pröva dessa skulle uppgå till 225 miljoner kronor. Troligen är inte alla dessa 

kopplade till miljökvalitetsnormerna och det är också osäkert hur många av dessa som skulle 

genomföras oberoende av åtgärdsprogrammet. I analysen hamnar även en kostnad som 

kopplar till att säkerställa kvantitativ status på verksamhetsutövare. Kostnaden uppgår till 

cirka 220 miljoner kronor.  

Tillsyn inom befintliga vattenskyddsområden kommer också att innebära kostnader för 

verksamhetsutövare av olika slag genom tillsynsavgiften. Dessa har inte kunnat fördelas på 

respektive verksamhet. 

Sammanfattning av fördelningsanalysen 
Sammanfattningsvis ligger stora kostnader på staten med kostnader på drygt 10 miljarder 

kronor för fysiska åtgärder och cirka 730 miljoner kronor för administrativa åtgärder under 

förvaltningscykeln 2021–2027. De statliga kostnaderna hamnar på nationella myndigheter, 

länsstyrelser och regioner.  

Även kommunerna bär stora kostnader för åtgärdsprogrammets genomförande. Deras 

samlade kostnader uppgår till 2 750 miljoner kronor under förvaltningscykeln 2021–2027. 

Verksamhetsutövare och enskilda i form av hushåll belastas också av åtgärdsprogrammets 

åtgärder. Deras kostnader för fysiska åtgärder i vatten uppskattas till cirka 7 miljarder kronor 
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(verksamhetsutövare) respektive 2 200 miljoner kronor (enskilda). Administrativa 

åtgärdskostnader som drabbar dessa aktörer är tillsyns- och prövningskostnader. Dessa 

uppgår till 500 miljoner kronor (verksamhetsutövare) respektive 850 miljoner kronor 

(enskild). 

Tabell 9 sammanfattar kostnaderna per aktör för både administrativa och fysiska åtgärder. 

Observera att de fysiska kostnaderna presenteras både som årliga kostnader och som 

totalkostnader för förvaltningscykeln 2021–2027. 

3.5 Befintlig finansiering av vattenvårdande åtgärder 
Finansieringen av åtgärdsprogrammet kan delas upp i kostnader för administrativa 

respektive fysiska åtgärder. De administrativa åtgärderna är de åtgärder som riktas till 

myndigheter och kommuner och som krävs för att få fysiska åtgärder i vatten på plats. Ett 

exempel är att kommunerna bedriver tillsyn vilket leder till att verksamhetsutövare vidtar 

åtgärder för att minska negativ miljöpåverkan. 

Myndigheters och kommuners finansiering av styrmedel sker inom ramen för ordinarie 

budgetprocess för anslag, avgifter och inomstatliga bidrag från andra myndigheter. Den följer 

i övrigt bemyndiganden och regleringsbrev från regeringen. Finansiering av fysiska åtgärder 

ska enligt (vattendirektivet ) och  (vattenförvaltningsförordning )en bland annat bygga på 

principerna om att förebyggande åtgärder bör vidtas, att miljöförstöring företrädesvis bör 

hejdas vid källan och att förorenaren ska betala. I MB står att ”alla som bedriver en 

verksamhet. skall vidta de försiktighetsmått som behövs för att förebygga, hindra eller 

motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön”. Principen om att 

förorenaren betalar kan från 2019 implementeras strikt om det behövs för att följa en 

gränsvärdesnorm, då genom att ställa långtgående krav vid en avvägning enligt MB. 

Återflöden av EU-medel från Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och europeiska 

fiskerifonden kan förstärka finansiering av framförallt fysiska åtgärder. Medfinansiering är en 

förutsättning för att Sverige ska kunna tillgodogöra sig medel från de flesta av fonderna i EU-

budgeten. Ramprogrammen för forskning kan bidra till att nya och förbättrade åtgärder tas 

fram. 

Resterande del av kapitlet kommer att belysa hur vattenvårdande åtgärder finansieras i 

Sverige. De åtgärder som avses är inte enbart åtgärder som ingår i vattenmyndigheternas 

åtgärdsprogram utan alla åtgärder som genomförs med syfte att främja Sveriges vatten är 

inkluderade.  

Flera olika finansieringskällor 
Finansiering av fysiska åtgärder i vatten sker primärt genom något av följande: 

• Principen att förorenaren betalar med full, delvis eller ingen överföring av kostnaden till 

konsument eller fastighetsägare, 

• Återflöden från EU-fonder som utbetalas som bidrag med olika grad av medfinansiering 

från staten eller myndigheter, 

• Statliga anslag som betalas ut som bidrag med olika grad av medfinansiering, eller  

• Medel från ideella fonder.  

Nedan presenteras ett antal diagram, med syfte att illustrera den befintliga finansieringen av 

vattenvårdande åtgärder i Sverige. Redovisningen gör inte anspråk på att vara komplett eller i 
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alla delar jämförbar, utan syftar till att ge en allmän uppfattning av kostnadernas storlek 

under ett kalenderår. Värt att notera är att finansieringen av vattenvårdande åtgärder i 

Sverige som presenteras nedan generellt inte är utformad för att nå miljökvalitetsnormen för 

vatten. Dessa anslag kan ha andra syften som miljöskydd, produktionsstöd eller att främja 

biologisk mångfald. Att beakta målen inom vattenförvaltningen kan vara ett delmål eller, i 

vissa fall, en positiv bieffekt av vissa anslag. Hur stor del av dessa anslag som faktiskt 

påverkar miljökvalitetsnormen för vatten går inte att säga. Om inget annat anges så 

härstammar alla siffror från 2018. 

Finansieringen av vattenvårdande åtgärder under 2018, beräknas uppgå till cirka 36 miljarder 

kronor. I denna summa är inte alla branscher och sektorer representerade på grund av bristen 

av tillgängligt underlag. Kostnadsunderlag saknas för åtgärder i exempelvis lantbruket, 

skogsbruket, vattenbruket och försvarets efterbehandling av förorenade områden.  

Den befintliga finansieringen av vattenvårdande åtgärder kan fördelas på grundläggande 

respektive kompletterande åtgärder samt tillsyn och övriga åtgärder. Grundläggande 

åtgärder är de åtgärder som bedöms rymmas inom den befintliga lagstiftningen och den 

fysiska tillämpningen av den. Kompletterande åtgärder är de åtgärder, utöver de 

grundläggande, som bedöms vara nödvändiga för att följa miljökvalitetsnormerna.  

Under 2018 uppgick de grundläggande åtgärderna till cirka 33 400 miljoner kronor (94 

procent), de kompletterande åtgärderna till cirka 1 600 miljoner kronor (fyra procent) och 

övriga åtgärder till cirka 700 miljoner kronor (två procent).  

Finansiering av fysiska åtgärder som har skett till följd av 

genomförande av grundläggande åtgärder 
I diagram 3.12 nedan presenteras finansieringen av de grundläggande åtgärderna. Till vänster 

är finansieringen uppdelad i tre poster; vatten och avlopp, miljöskydd industri och 

vattenkraft. Till höger specificeras kostnader för vatten och avlopp fördelat på sex poster; 

dricksvattenförsörjning, avloppsvatten, vatten- och avloppsreningsverk, ledningsnät samt 

drift och investeringar för små avlopp. Finansiering av vattenvårdande åtgärder inom 

skogsbruket och lantbruket har inte kunnat uppskattats; en diskussion kring kostnadernas 

storlekar förs nedan.  
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Grundläggande vattenvårdande åtgärder 

 

Diagram 11 Grundläggande vattenvårdande åtgärder, redovisat i miljoner kronor. 

Miljöskydd industri: Inom industrin genomförs vattenrelaterade åtgärder för nästan 4  

miljarder kronor årligen. Detta är baserat på SCB:s statistik över branscherna med SNI-kod 07-

09, 10-33 samt 35-36. Kostnaderna fördelas över fyra industrisektorer; mineralutvinning (300 

miljoner kronor), tillverkning (2 300 miljoner kronor), el- , gas- och värmeverk samt 

vattenverk (800 miljoner kronor) och övriga industrier (450 miljoner kronor). Dessa 

miljöskyddskostnader inkluderar både investeringar och löpande kostnader som riktar sig 

mot åtgärder för att minska utsläpp till vatten (SCB 2019 – webbsida miljöräkneskaper).   

Vattenkraft: Finansieringen av de vattenvårdande åtgärderna inom vattenkraft utgår från de 

bygdemedel som finns inom sektorn samt kostnaden kopplade till prövningar för 

länsstyrelserna. Bygdemedel är pengar som kan sökas för bygder som är påverkade av 

utbyggnaden av vattenkraft. Pengarna ska vara riktade mot investeringar som betraktas ha 

allmän nytta i bygden. I och med den nationella planen för omprövning av vattenkraft (NAP) 

kommer även antalet prövningar öka succesivt. Då kartläggningen representerar 2018 har 

kostnader kopplat till NAP:en exkluderats. Under 2018 uppgick kostnaderna inom vattenkraft 

till cirka 160 miljoner kronor.  

Infrastruktur: Finansiering av åtgärder som kan kopplas till vatten inom sektorn för 

infrastruktur är i denna presentation inte heltäckande. Siffrorna representerar enbart det som 

rapporterats till EU, vilket är åtgärdande av vattenhinder för fisk och andra vattenlevande 

organismer samt vattenskydd i det befintliga väg- och järnvägsnätet. Betydande resurser 

läggs därutöver på skydd av vatten och vattenanknutna värden i en mängd nybyggnads- och 

underhållsprojekt. Dessa åtgärder ingår i Sveriges genomförande av (vattendirektivet ). Posten 

uppskattas till cirka 100 miljoner kronor, under 2018. Kostnaden är beräknad som ett 

genomsnitt för de senaste sju åren, eftersom det saknas siffror för 2018 (Trafikverket, 2020).  

Vatten och avlopp: Finansiering av vattenvårdande åtgärder inom vatten och avlopp grundar 

sig på schablonberäkningar för investeringar och driftskostnader kopplade till små avlopp 

samt information från Svenskt Vatten och deras årliga VASS-enkät. Dessa kostnader 

representerar de totala drifts-, underhålls- och investeringskostnaderna som finansierats 

under 2018. Dessa kostnader kan därmed inte direkt kopplas till att vara vattenvårdande, utan 
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har primärt en indirekt påverkan på vatten. De årliga kostnaderna för vatten och avlopp 

uppgick till cirka 29 300 miljoner kronor under 2018. Storleken på kostnaderna kopplat till 

vatten och avlopp beror på behovet av ett fungerande va-system och den positiva effekten på 

miljökvalitetsnormer, MKN, är primärt en bieffekt. De kostnader som är kopplade till vatten 

och avlopp är inkluderade trots att det är lagkrav och att det inte finns en direkt koppling till 

MKN. Detta då vatten och avlopp är en stor källa till närsaltspåverkan och funktionerna inom 

vatten och avlopp har en positiv miljöpåverkan på vatten.  

Dricksvattenförsörjning: Kostnaden innefattar både drifts- och underhållskostnader för 

produktion och rening av dricksvatten och uppgick till cirka 2 300 miljoner kronor. 

Hanteringen av dricksvatten är en vital samhällsfunktion som indirekt kan kopplas till att 

vara vattenvårdande (Svenskt Vatten, 2019). 

Avloppsvatten: Kostnaden som kopplas till avloppsvatten omfattar drifts- och 

underhållskostnader för rening av spillvatten, vilket uppgick till cirka 4 miljarder kronor. 

Hantering av avloppsvatten är även det en vital samhällsfunktion som styrs utifrån MB, 

nitratdirektivet och avloppsdirektivet. På samma sätt som dricksvattenförsörjning, har 

hanteringen av avloppsvatten en bieffekt som är vattenvårdande (Svenskt Vatten, 2019). 

Vatten- och avloppsreningsverk: Kostnader som kopplas till vatten- och avloppsreningsverk 

innefattar ny- och reinvesteringar som gjorts under 2018, samt till- och ombyggnationer av 

vatten- och reningsverk. Under 2018 uppgick dessa kostnader till cirka 7 600 miljoner kronor, 

vilket är en markant ökning från 2017 då motsvarande siffra uppgick till 4 400 miljoner 

kronor. Reinvesteringar avser en investering som i huvudsak leder till ett utbyte av uttjänta 

anläggningar till en motsvarande anläggning, med motsvarande kapacitet/funktion och 

kvalitet (Svenskt Vatten, 2019). 

Ledningsnät: Kostnader för ledningsnät inkluderar investeringar och reinvesteringar som 

gjorts för vatten-, spillvatten- och dagvattenledningar samt pumpstationer och reservoarer. 

Kostnaderna kopplade till ledningsnät uppgick under 2018 till cirka 9 500 miljoner kronor 

(Svenskt Vatten, 2019). 

Små avlopp (investeringar): Denna siffra representerar de årliga investeringarna som görs på 

små avlopp i Sverige. Kostnaden beräknas med hjälp av antal beviljade tillstånd och en 

schablon för årliga investeringskostnader. Schablonkostnaden som ska representera 

investeringskostnaden för små avlopp är beräknad till cirka 100 000 kronor per avlopp. Då det 

beviljades cirka 20 000 tillstånd under 2018 beräknas den årliga kostnaden för investeringar 

kopplat till små avlopp till cirka 2 miljarder kronor (VVS-Fabrikanternas råd, 2018; VISS). 

Små avlopp (drift): Driftskostnaden för små avlopp är beräknad genom en årlig schablon för 

respektive avlopp. I Sverige finns det cirka 950 000 avlopp, och den årliga schablonkostnaden 

för drift av små avlopp är uppskattad till 4 000 kronor.  

Den totala driftskostnaden för Sveriges alla små avlopp beräknas till cirka 3 800 miljoner 

kronor (VVS-Fabrikanternas råd, 2018; VISS). 

Jordbruk: I nuläget finns det begränsat med tillgänglig statistik som ger en helhetsbild av de 

vattenvårdande åtgärder som genomförs inom lantbruket. I Sverige finns det mer än 60 000 

lantbrukare och alla genomför i olika grad och på olika sätt åtgärder riktade mot vatten. Det 

finns en stor påverkan på miljön från odlingen både vad gäller land och vatten. Framförallt 

kopplas miljöpåverkan till övergödningsproblematik. Då en stor andel av Sveriges 

livsmedelsproduktion sker inom lantbruket , bör aspekter av lantbruket betraktas som 

samhällsviktig verksamhet. Många av de vattenvårdande åtgärderna som sker inom 

lantbruket finansieras av statliga medel inom landsbygdsprogrammet (LBP, lokala 



 

195 

vattenvårdande åtgäder (LOVA) och lokala naturvårdande åtgärder (LONA). Dessa 

bidragsformer är inkluderade i de kompletterande vattenvårdande åtgärderna och kommer 

diskuteras mer genomgående i det avsnittet. LEVA, lokalt engagemang för vatten är 

ytterligare en pågående satsning som riktar sig mot åtgärdssamordnare för att skapa ett 

kostnadseffektivare arbetssätt med att styra rätt åtgärd till rätt plats. De åtgärder som inte 

bekostas med statliga medel bekostas av lantbrukarna i form av efterlevnad av lagstiftning 

som syftar till att skydda vatten. Lantbrukarna gör i olika grad också frivilliga åtgärder och 

bidrar med en egeninsats i vissa av LOVA och LBP-stödformerna. Ytterligare ett styrmedel 

som är en mellan form mellan krav och frivillighet utgörds av de olika marknadskoncept där 

krav ställs på att utföra odlingsåtgärder för att skydda vattnet. Sådana åtgärder finns 

exempelvis inom Svensk Sigills certifiering och inom Lantmännens odlingskoncept,  

”Ett vänligare vete”.  

Skogsbruk: I dagsläget finns det begränsad statistik för att skapa en helhetsbild över de 

vattenvårdande åtgärder som genomförs i skogsbruket. Under 2015, bestod Sveriges areal av 

cirka 23,5 miljoner hektar produktiv skogsmark, mellan åren 2012 och 2016 slutavverkade 

årligen omkring 180 000 hektar skogsmark i Sverige (SCB, 2019a). Motsvarande siffra för 

gallringar är 325 000 hektar (Skogsstyrelsen 2020). Liksom lantbruket har skogsbruket en 

påverkan på miljön både på land och i vatten. Påverkan i vatten innefattas framförallt av 

försurning, övergödning, urlakning av kvicksilver och minskad konnektivitet. Även 

närområdet runt sjöar och vattendrag kan påverkas om inte tillräckliga kantzoner lämnas.  

Enlig (skogsvårdslag (1979:429) ), har skogsägare som brukar sin skog en skyldighet att lämna 

hänsyn till natur- och kulturmiljövärden i samband med skogsbruksåtgärder. Hänsyn ska 

lämnas upp till en viss nivå, en intrångsbegränsning. I fall då mer hänsyn än 

intrångsbegränsning är en nödvändighet, har skogsägare ingen skyldighet att lämna det. 

Hänsynen ska skydda intilliggande vatten men även våtmarker, hänsynskrävande biotoper, 

äldre träd och kulturmiljöer. Till stor del är det alltså skogsägare som står för kostnaderna av 

de vattenvårdande åtgärder som genomförs i skogsbruket. Åtgärder som att lämna en 

kantzon, undvika körskador, lämna grenar och toppar eller att återföra aska ingår i den 

hänsyn som tas för att skydda skogens vatten. Av tillgänglig statistik går det inte utröna hur 

stor andel av den hänsyn som tas inom skogsbruket som syftar till att skydda vatten. 

Bristande konnektivitet har främst orsakats av fellagda vägtrummor under bilvägar i skogen. 

Till stor del är det skogsbolagen själva som åtgärdar dessa fellagda vägtrummor. Ett Life-

projekt har även åtgärdat en mängd fellagda vägtrummor i norra Sverige. Finansieringen av 

det projektet stod EU, svenska myndigheter och skogsbolagen för.  

Finansiering av fysiska åtgärder som har skett till följd av 

genomförande av kompletterande åtgärder 
I Diagram 12 nedan, presenteras de kompletterande åtgärderna fördelade på tolv poster. Den 

totala årliga finansieringen av kompletterande åtgärder uppgick till cirka 1 600 miljoner 

kronor under 2018. Alla kostnader är inklusive medfinansiering och andelen medfinansiering 

varierar beroende på finansieringspost. De anslag som finansierar de kompletterande 

åtgärderna kan inte direkt kopplas till vattenmyndigheternas åtgärdsprogram och MKN.  

Primärt representerar finansieringen kostnader som kan kopplas till att vara vattenvårdande. 

Kostnaderna inkluderar det som direkt kopplas till vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 

och MKN, men inte uteslutande. Finansieringen inkluderar även sådant som exempelvis kan 

härledas till MB.  
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Kompletterande vattenvårdande åtgärder 

 

Diagram 12 Kompletterande vattenvårdande åtgärder, redovisat i miljoner kronor. 

Landsbygdsprogrammet: Under 2018 uppgick miljöinvesteringar och miljöersättningar inom 

landsbygdsprogrammet till cirka 130 miljoner kronor (inklusive medfinansiering). 

Miljöinvesteringar omfattar främst finansiering av åtgärderna våtmark, fosfordammar och 

tvåstegsdiken. Miljöersättning går primärt till skötsel av våtmarker samt skyddszoner. 

Minskat kväveläckage inom landsbygdsprogrammet betraktas också som en miljöersättning. 

Åtgärderna som finansieras inom denna post är primärt odling av fånggrödor och 

vårbearbetning. Under 2018 uppgick posten till cirka 190 miljoner kronor (Asplund & 

Svensson, 2018).  

Greppa näringen: Den årliga finansieringen som kan kopplas till åtgärder som berör vatten 

inom Greppa näringen uppgick till cirka 40 miljoner kronor under 2018. Detta omfattar 

rådgivning, kompetensutveckling, löner samt material- och aktivitetskostnader 

(Jordbruksverket, 2020b) 

Kalkning:  Finansieringen baseras på kostnader för kalkningsåtgärder som genomförs med 

bidrag från Havs- och vattenmyndigheten. Primärt är det länsstyrelserna som styr det 

operativa miljöarbetet och kommunerna som ansvarar för genomförandet och 

detaljplaneringen. Under 2018 uppgick kostnaderna till cirka 180 miljoner kronor, inklusive 

medfinansiering. Kostnaderna inkluderar bland annat effektuppföljning, spridningskontroll 

och biologisk återställning (Havs- och vattenmyndigheten, 2019c). 

Efterbehandlingsåtgärder: Den uppskattade finansieringen av efterbehandlande åtgärder av 

förorenade områden avser de statliga medel som Naturvårdsverket ansvarar för. För många 

av dessa områden finns det inte längre någon utpekad verksamhetsutövare som kan hållas 

ansvarig, varav de faller under statligt ansvar för att åtgärdas. Det är primärt via 

utgiftsområde 20, anslag 1:4 ”sanering och återställning av förorenade områden” och 

anslagspost 1, som finansieringen sker. Under 2018 uppgick kostnaderna exklusive 

medfinansieringen till cirka 430 miljoner kronor för de åtgärder som genomfördes genom 

Naturvårdsverkets anslagspost 1. Inklusive medfinansiering uppgick kostnaderna till cirka 

510 miljoner kronor. Sifforna baseras på de beslutade åtgärderna som hade ett utfall under 

2018. Alla efterbehandlingsåtgärder genomförs inte främst med tanke på 

miljökvalitetsnormer, men posten är inkluderad då närliggande vatten är recipient för de 
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oönskade ämnena som åtgärdas. Efterbehandlingsåtgärderna betraktas därmed ha en indirekt 

effekt på vatten. En del av anslaget riktas även till administrativt arbete (cirka 25 procent) där 

bland annat utredningar ingår.  

Särskilda satsningar: Denna post ersatte den tidigare posten särskilda åtgärdsprojekt från och 

med 2018. Båda dessa poster finansieras av Havs- och vattenmyndigheten via anslag 1:11, 

villkor ett. Under 2018 prioriterades bidraget enbart till åtgärder riktade mot restaurering av 

vattendrag, en kostnad som uppgick till cirka tio miljoner kronor. Utöver dessa tio miljoner 

betalades ytterligare tio miljoner till särskilda projekt gällande hotade arter, kostnader som 

fanns kvar från tidigare år. Under 2018 uppgick därmed kostnaden till cirka 20 miljoner 

kronor (Havs- och vattenmyndigheten, 2019d). 

Fiskevård: Den årliga finansieringen av fiskevård omfattar här enbart de kostnader som 

Havs- och vattenmyndigheten finansierar via anslag 1:11, villkor fyra. Under 2018 uppgick 

kostnaden till cirka 60 miljoner kronor inklusive medfinansiering. Åtgärderna som ingår är 

bland annat bildande eller ombildande av fiskevårdsområden, fisketillsyn samt utsättning av 

fisk (Havs- och vattenmyndigheten, 2019d). 

Lokala vattenvårdsprojekt (LOVA): Finansiering av LOVA-bidraget sker via anslag 1:11, 

villkor 2 via Havs- och vattenmyndigheten. LOVA-bidraget finansierar som mest 90 procent 

av ett projekt, men generellt 80 procent. Dessa beräkningar utgår från att LOVA-bidraget 

finansierar 80 procent, och resterande 20 procent finansieras av respektive bidragstagare. 

Under 2018 uppgick det totala bidragen inklusive medfinansiering till cirka 120 miljoner 

kronor, av dessa beräknas medfinansieringen vara cirka 25 miljoner kronor (Havs- och 

vattenmyndigheten, 2019d). 

Lokala naturvårdssatsning (LONA): LONA-bidraget ingår i Naturvårdsverkets anslag 1:3 ” 

åtgärder för värdefull natur”. Under 2018 öppnades möjligheten för bidraget att finansiera 

anläggning av våtmarker. Den årliga finansieringen för 2018 inklusive medfinansiering 

uppgick till cirka 270 miljoner kronor. Av dessa 270 miljoner kronor riktades cirka 155 

miljoner kronor till finansiering av våtmarker. Dessa beräkningar utgår från att LONA-

bidraget finansierar 90 procent av åtgärder riktade mot våtmarker och 50 procent för 

resterande åtgärder. Detta innebär att av de 270 miljoner kronor som beräknats för 2018 

uppgick Naturvårdsverkets andel till cirka 195 miljoner kronor (Naturvårsdverket, 2019e). 

Lokalt engagemang för vatten (LEVA): Mellan 2018 och 2020 uppgår finansieringen totalt till 

cirka 27 miljoner kronor (cirka tio miljoner kronor per år), vilket huvudsakligen ska finansiera 

löner för åtgärdssamordnare i specifika pilotområden. I nuläget finns det cirka 20 

pilotområden i Sverige. LEVA-bidraget kan kombineras med bidrag från 

landsbygdsprogrammet.  

EU-fonder: Via olika EU-fonder finns det möjlighet att finansiera olika projekt, däribland LIFE 

och Interreg-projekt. Uppskattad kostnad baseras på kostnader för de projekt som Havs- och 

vattenmyndigheten medfinansierar via anslag 1:11, villkor tolv. Under 2018 finansierade 

Havs- och vattenmyndigheten en mängd LIFE-projekt samt Interreg-projekt. Finansieringen 

uppgick till cirka 80 miljoner kronor inklusive Havs- och vattenmyndighetens 

medfinansiering (Havs- och vattenmyndigheten, 2019d). 

Övriga åtgärder 
Det finns även åtgärder som inte kan anses falla in under vare sig grundläggande eller 

kompletterande åtgärder. Det rör sig om kostnader för tillsyn, övervakning och forskning 

samt vattenvårdande åtgärder som finansieras av ideella fonder. Dessa poster uppgick till 
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cirka 700 miljoner kronor totalt under 2018. Kostnader för tillsyn baseras på 

vattenmyndigheternas enkät till kommunerna samt återrapporteringen till 

vattenmyndigheterna från länsstyrelserna. Kostnaden för kommunernas tillsyn beräknades 

till cirka 210 miljoner kronor medan länsstyrelsernas kostnad beräknades till cirka 120 

miljoner kronor. Kostnaderna för miljöövervakning beräknades till cirka 270 miljoner kronor 

och finansieras med statliga medel samt av verksamhetsutövare. Kostnadsuppskattningarna 

baseras på Miljöövervakningsutredningen (SOU 2019:22) samt Naturvårdsverkets 

regleringsbrev från 2016 och 2018 (Regeringen, 2016b; Regeringen, 2018). 

Förväntad utveckling 
Finansieringen av vattenvårdande åtgärder är i ständig förändring. Detta syftar inte 

uteslutande på de åtgärder som återfinns i vattenmyndigheternas åtgärdsprogram utan alla 

åtgärder som genomförs med syfte att främja Sveriges vatten. Finansieringsmöjligheter genom 

statliga medel omfördelas och justeras så gott som varje år. Utöver inflationsjusteringar av de 

statliga medlen och finansieringsmöjligheterna, så har vissa poster ökat markant mellan 2018 

och 2020. Bland annat har stödet för LOVA-projekt ökat från 2018 års 100 miljoner kronor till 

cirka 250 miljoner kronor för 2020. Trots att viss finansiering ökar så är det inte tillräckligt för 

att förhindra den negativa miljöpåverkan och att uppnå god status i alla vattenförekomster. 

Fler åtgärder krävs för att uppnå nationella miljömål och internationella överenskommelser så 

som det svenska betinget för näringsämnen i Baltic Sea Action Plan (BSAP). Behovet av 

övervakning är också något som ständigt växer, vilket även visat sig i detta åtgärdsprogram. 

Vi står också för framtida utmaningar med ett klimat i förändring, som kommer innebära 

större påfrestningar på miljön både på land och i vatten. Följaktligen leder detta till att 

behovet av finansieringsmöjligheter ökar för att fortsatt ha god och uppdaterad kunskap om 

miljöpåverkan, och för att göra åtgärder för bättre vattenkvalitet. 

Kostnader inom vattenkraften kommer att öka som följd av den nationella planen för 

omprövning. Planen förväntas innebära cirka 90 prövningar per år under en 20-årsperiod, och 

beräknas starta år 2022. Den 1 januari 2019 trädde en ny lagstiftning för vattenkraft och andra 

vattenverksamheter i kraft. Lagförslaget är en del i genomförandet av 

energiöverenskommelsen från 2016. Det innebär bland annat att all vattenkraft ska ha 

moderna tillstånd, och att vattenkraftens betydelser för energiproduktionen ska värnas (Prop. 

2017/18:243). I energiöverenskommelsen (2016) anges finansieringsprincipen för att förse 

svensk vattenkraft med moderna miljövillkor:  

Fastighetsskatten på vattenkraft ska sänkas till samma nivå för de flesta övriga 

elproduktionsanläggningar, det vill säga 0,5 procent. Skatten ska sänkas stegvis under en 

fyraårsperiod med start 2017. Samtidigt ska vattenkraftbranschen fullt ut finansiera de kostnader, 

för till exempel omprövning av verksamheter, som gör att Sverige lever upp till EU-rätten och dess 

krav på vattenverksamheter. Arbetet ska utgå ifrån den partsdiskuterade fondlösningen som 

Energimyndigheten och Havs- och vattenmyndigheten haft.  

År 2020 har fastighetsskatten sänkts till 0,5 procent av taxeringsvärdet. Kostnaderna för 

fastighetsskatter för vattenkraftsanläggningar bedöms sammantaget minska med cirka 4 500 

miljoner kronor (brutto). Detta motsvarar en minskad nettokostnad på cirka 3 500 miljoner 

kronor per år för vattenkraftsföretagen (Prop. 2016/17:142). Inom vattenkraftens miljöfond 

finns det cirka 10 miljarder kronor, som ska fördelas över den 20-års period som prövningar 

inom den nationella planen för vattenkraft skall genomföras. Vid finansiering av fonden står 

vattenkraftsägarna själva för cirka 15 procent av miljöåtgärdsrelaterade kostnader samt de 

första 5 procenten av produktionsbegränsningarna. Utöver verksamhetsutövarnas kostnader 
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leder även omprövningarna till ökade kostnader för domstolar och länsstyrelser i form av 

lönekostnader och förberedelsekostnader.  

Inom vatten och avloppssektorn förväntas också kostnader öka, delvis för att finansieringar 

riktade mot bland annat ledningsnäten har varit eftersatta under en längre tid. Detta leder till 

att framtida kostnader för drift och underhåll av ledningsnätet kommer att öka. Även 

belastningen på ledningsnätet tros öka i takt med en ökande befolkning. Sveriges befolkning 

beräknas uppgå till cirka 12 miljoner 2050, vilket medför en ökad belastning på ledningsnätet 

och kostnadsökningar inom vatten- och avloppssektorn. Befolkningstillväxten förväntas 

framförallt ske i tätorter, och en förtätning av befintliga städer beräknas ske. 

Kostnadsökningen behöver därmed inte stå i direkt proportion till befolkningsökningen, 

eftersom det i städer finns stordriftsfördelar att dra nytta av (Svenskt Vatten, 2017).   

3.6 Osäkerhets- och känslighetsanalys 
Samtliga kostnader som har presenterats i kostnadsanalysen för respektive analysområde är 

uppskattade kostnader och representerar därmed inte faktiska kostnader. Kostnadsanalyserna 

grundar sig på schablonkostnader för både de administrativa åtgärderna riktat till 

myndigheter, regioner och kommuner samt de fysiska åtgärderna i vatten. Schablonkostnader 

ska inte användas i de enskilda fallet, de representerar enbart en generell kostnad vars syfte är 

att användas som en estimering på en övergripande nivå. En sådan övergripande nivå är 

exempelvis Sveriges fem vattendistrikt. Det finns osäkerheter i samtliga schablonkostnader, 

vilket vi påvisar och tar höjd för genom känslighetsanalyser. 

Schablonkostnader vars syfte är att estimera kostnaderna kopplade till de administrativa 

åtgärderna uppskattas främst med hjälp av myndigheters årsredovisningar samt deras 

återrapporteringar till vattenmyndigheterna. Länsstyrelserna och kommunernas kostnader 

estimeras främst med hjälp av återrapporteringar till vattenmyndigheterna samt utdrag från 

tidsrapporteringssystem. Schablonkostnaderna kopplade till de fysiska åtgärderna i vatten 

uppskattas främst med hjälp av befintliga underlag från exempelvis, branschorganisationers 

uppgifter och forskningsrapporter. En utförligare beskrivning av schablonkostnaderna för de 

fysiska åtgärderna i vatten återfinns i VISS för respektive åtgärdskategori. 

Osäkerhets- och känslighetsanalyser är viktiga verktyg som visar hur känsligt ett slutresultat 

är för osäkerhet i dess förklarande variabler, exempelvis schablonkostnader. För uppskattning 

av kostnader kopplat till åtgärdsprogrammet 2021–2027 handlar det främst om de totala 

kostnaderna över förvaltningscykeln och de annuitetsberäknade årskostnaderna, vilka båda 

beräknas med hjälp av schablonvärden. Annuitetskostnader är även känsliga för osäkerheter 

kring diskonteringsräntan samt den uppskattade livslängden för åtgärden. Nedan presenteras 

ett exempel hur osäkerheterna i de schablonvärden som används för beräkningarna för att 

uppskatta åtgärdsgenomförandet tas i beaktan. Diagram 13 visar osäkerheterna i 

schablonkostnaderna som ligger till grund för den totala kostnaden för att genomföra 

åtgärderna kopplade till små avlopp. Diagram 14 visar hur känslig uppskattningen av 

annuitetskostnaderna för samtliga åtgärder kopplade till små avlopp är då 

diskonteringsräntan samt livslängden varierar. 
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Osäkerhetsanalys av totalkostnaderna för små avlopp 

 

I Diagram 13, varierar totalkostnaderna i Y-axeln är osäkerhetskällorna den uppskattade 

investeringskostnaden (färgade linjer) samt driftskostnader (varierar i X-axeln). De olika 

kombinationerna av variablerna påverkar intervallet av slutresultatet, som kan variera mellan 

min- och maxvärdena. Den kostnaden som används i uppskattningen av kostnaden är värdet 

som återfinns när driftskostnaden är 4000 kronor och investeringskostnaden 80 000 kronor. 

Den totala kostnaden över förvaltningscykeln för fysiska åtgärder kopplade till små avlopp 

uppskattas därmed till cirka 2 600 miljoner kronor.  

Känslighetsanalys av annuitetskostnaderna för små avlopp 

I Diagram 14 ovan, där annuitetskostnaderna varierar i Y-axeln är osäkerhetskällorna 

diskonteringsräntan (varierar i X-axeln) samt den uppskattade livslängden för 

åtgärdskategorin (färgade linjer). De olika kombinationerna av variablerna påverkar 

intervallet av slutresultatet, som kan variera mellan min- och maxvärdena.  

Känslighet och osäkerhetsanalyserna som genomförs i samband med kostnadsberäkningarna 

för Åtgärdsprogrammet 2021–2027, belyser de osäkerheter som finns i vattenmyndighetens 

uppskattningar av åtgärdskostnaderna. I underlagsrapporterna för respektive analysområde 

genomförs osäkerhets- och känslighetsanalyser för utvalda kostnadsuppskattningar, så som 

vid små avlopp som presenterades som exempel ovan. Utöver de osäkerheter som finns på 

grund av användandet av schablonvärden, finns det även en möjlighet att kostnaderna 

överskattas. Vilket kan vara bero på att det inte alltid varit möjligt att fördela 

åtgärdsgenomförandet på vad som genomförs oavsett åtgärdsprogrammet 

(referensalternativet) och vad som genomförs på grund av åtgärdsprogrammet 

(åtgärdsalternativet). Det finns även kostnader som inte varit möjliga att uppskatta, 

exempelvis på grund otillräckligt underlag, vilket kan innebära att kostnaderna underskattas.  

Diagram 13 Osäkerhetsanalys av totalkostnaderna för små avlopp 
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Diagram 14 Känslighetsanalys av annuitetskostnaderna för små avlopp 
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3.7 Slutsatser 
Åtgärdsprogrammet innebär ett stort åtagande för många nationella myndigheter, samtliga 

länsstyrelser och kommuner. Stora investeringar och ökade resurser inom en rad olika 

områden krävs för att åtgärdsprogrammet ska bli verklighet. Även på politisk nivå behövs 

stora åtaganden för regering och riksdag att prioritera ett bra vatten genom att initiera nya 

och utvecklade stödsystem och ökade offentliga resurser för tillsyn och prövning. 

Ambitionsnivån och rimlighetsavvägningarna sätts i miljökvalitetsnormerna. Dessa 

avvägningar har krävt egna ekonomiska analyser. Denna konsekvensanalys visar 

konsekvenser och effekter av genomförandet av det föreslagna åtgärdsprogrammet.  

Vattenmyndigheternas Åtgärdsprogram 2021–2027 medför betydande positiva effekter för 

samhälle och miljö. Studier visar att en god vattenmiljö och vattenvårdande åtgärder innebär 

stora ekonomiska värden.  För att bara nämna några exempel så värderas att nå god status i 

sjöar och vattendrag avseende fosforbelastning till knappt 2 miljarder kronor per år och att 

öka fiskpopulationen i ett enskilt vattendrag värderas till mer än 100 miljoner kronor. En 

viktig aspekt är också vinsterna av att förbygga miljöskador för att undvika kostnader. 

Exempel på det är att skapa skydd för vattentäkter för att undvika föroreningar och därmed 

påverkan på människors hälsa. 

De åtgärder som behöver genomföras för att nå målen i vattenförvaltningen är också 

nödvändiga för att nå målen i havsmiljödirektivet och Baltic Sea Actionplan. Dessa 

kompletterar varandra, framförallt vad gäller åtgärder för att minska närsaltsbelastningen till 

havet.  

Dagens finansiering av åtgärder i åtgärdsprogrammet räcker inte till. Analysen har 

identifierat ett antal områden där mer resurser krävs för att följa miljökvalitetsnormerna för 

vatten. Det handlar både om det finansiella gapet för de fysiska åtgärderna som behövs 

genomföras men också resursbristen inom de administrativa åtgärderna som behövs för att 

åtgärdstakten ska öka inom de åtgärder som ska finansieras av verksamhetsutövare. Det 

saknas medel för åtgärder inom lantbruket, där man antingen kan öka 

Landsbygdsprogrammet eller utveckla andra befintliga stödsystem, som till exempel LOVA 

och LEVA. Det saknas även finansiering för att åtgärda de många kilometer av vattendrag 

som har ändrats för att passa som flottleder. Inom området flottledsåterställning finns inte 

idag någon ansvarig verksamhetsutövare att lägga kostnader på. För att Sverige ska följa 

miljökvalitetsnormerna behövs ett nytt statligt finansieringssystem för detta.   

Befintliga statliga stöd utvecklas kontinuerligt. Det är inte alltid de utvecklas med fokus på att 

hjälpa vattnet eller för att följa miljökvalitetsnormerna. Det är därför svårt att förutse hur 

mycket av de statliga medlen som kommer att leda till åtgärder som direkt leder till ett 

genomförande av detta åtgärdsprogram. Konsekvensanalysen av åtgärdsprogrammet är en 

scenarioanalys där det har antagits vissa förutsättningar och att det i diskussionen kring 

analysen ges olika möjliga resultat.  

Fördelningsanalysen visar att stora kostnader ligger på staten i genomförandet av 

åtgärdsprogrammet. Att kostnaderna är höga för stat och kommun är inte förvånande då det 

är till dessa som åtgärdsprogrammet riktar sig. Men även verksamhetsutövare och enskilda 

bär stora kostnader för genomförandet av åtgärderna. Förstärkning av resurser behövs för 

dessa aktörer. 
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Åtgärdstakten är för långsam inte bara på grund av bristande finansiering av fysiska åtgärder, 

utan också av för låga resurser inom tillsyn och för långa prövningsprocesser. För 

myndigheter och kommuner är det framför allt tre områden som bedöms vara 

underfinansierade; tillsyn, tillståndsprövning och vattenskyddsområden.  

Länsstyrelsen bedöms sakna möjlighet att bedriva en aktiv tillsyn som är förenlig med det 

ansvar som följer av MB och miljötillsynsförordningen. Detta beror på att länsstyrelserna vare 

sig kan ta ut full kostnadstäckning för den tillsyn de ansvarar för att genomföra eller får 

behålla de tillsynsavgifter som tas in. För att kunna upprätthålla och förbättra effektiviteten i 

prövningen och fortsatt arbeta för kortare handläggningstider krävs en långsiktig och 

permanent generell resursförstärkning av Länsstyrelserna. Länsstyrelserna har tillsammans 

med Naturvårdsverket i olika utredningar förordat att höja de årliga prövnings- och 

tillsynsavgifterna samt att låta uttagna avgifter för prövning och tillsyn återföras direkt eller 

via anslag till tillsynsmyndigheten för att finansiera den tillsyn som behövs.  

Kostnadsanalysen bygger på data från många olika källor. Åtgärdsbehovet ska ju visa den 

kvantitet av åtgärder som behövs för att statusen i vattnet ska överensstämma med 

miljökvalitetsnormen. Sverige har cirka 27 000 vattenförekomster och dataunderlaget är olika 

långt utvecklat för olika analysområden. Dataunderlaget kommer framförallt ifrån VISS men 

har också behövt kompletteras med annat material exempelvis från myndigheternas 

årsredovisningar och liknande. Data som inte kommer från VISS har oftast inte 

vattenförvaltning som fokus och behöver därför bearbetas och en del antaganden måste göras 

för att data ska kunna användas.   

Vattenmyndigheterna har inför denna vattenförvaltningscykel valt att peka ut de fysiska 

åtgärderna på en mer övergripande nivå än tidigare. Detta för att det är upp till 

prövningsprocessen att fastslå vilken den mest effektiva åtgärden är för den specifika platsen. 

I andra fall handlar det om att åtgärderna behöver anpassas till lokala förhållanden i stor 

utsträckning. Vattenmyndigheterna har inte alltid kunskap om dessa förutsättningar och har 

därför inte velat peka ut för detaljerade åtgärder för varje vattenförekomst. Det är också varje 

myndighets, länsstyrelses och kommuns ansvar att inom sitt ansvarsområde genomföra det 

som behövs för att följa miljökvalitetsnormerna vilket regleras i MB 5 kap. Detta gör att 

kostnadsanalysen är av ett mer övergripande slag när det gäller kostnader för de fysiska 

åtgärderna. 
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Västra Götalands läns  

författningssamling 

 

 

Länsstyrelsen 
 

 

 14 FS 2021:[Rätts anger] 

 Utkom från trycket den  

 Xx december 2021 

 

 

Länsstyrelsen i Västra Götalands läns (Vattenmyndigheten för 

Västerhavet vattendistrikts) föreskrifter om kvalitetskrav för 

vattenförekomster i Västerhavets vattendistrikt; 

 

beslutat den xx december 2021. 

([diarienummer]) 

 

Med stöd av 4 kap. 8b § vattenförvaltningsförordningen (2004:660) 

föreskriver1 Vattenmyndigheten för Västerhavets vattendistrikt följande. 

 
Nuvarande lydelse 
 
 
Tillämpningsområde 
 
1 § Dessa föreskrifter gäller för de yt- 
och grundvattenförekomster i 
Västerhavets vattendistrikt som anges i 
bilagorna 1–3.  
 

Föreslagen ny lydelse (ändringar 
understrukna) 
 
Tillämpningsområde 
 
(Oförändrad) 
 
 
 
 

 
1 1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om upprättande av 

en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område, i lydelsen enligt Europaparlamentets 

och rådets direktiv 2013/39/EU, Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/118/EG av den 12 

december 2006 om skydd för grundvatten mot föroreningar och försämring, och Europaparlamentets 

och rådets direktiv 2008/105/EG av den 16 december 2008 om miljökvalitetsnormer inom 

vattenpolitikens område och ändring och senare upphävande av rådets direktiv 82/176/EEG, 

83/513/EEG, 84/156/EEG, 84/491/EEG och 86/280/EEG, samt om ändring av Europaparlamentets 

och rådets direktiv 2000/60/EG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/39/EU. 
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Definitioner  
  
2 § Termer och uttryck som används i 
dessa föreskrifter har samma betydelse 
som i 5 kap. miljöbalken, 
vattenförvaltningsförordningen 
(2004:660), badvattenförordningen 
(2008:218), Havs- och 
vattenmyndighetens föreskrifter om 
klassificering och miljökvalitetsnormer 
avseende ytvatten (HVMFS 2013:19) 
och Sveriges geologiska undersöknings 
föreskrifter om miljökvalitetsnormer 
och statusklassificering för grundvatten 
(SGU-FS 2013:2), om inte annat anges 
nedan.  
  
 
I dessa föreskrifter avses med  
 
badvattenkvalitet: kvaliteten på 
badvatten, klassificerad enligt Havs- 
och vattenmyndighetens föreskrifter 
och allmänna råd om badvatten 
(HVMFS 2012:14) och uttryckt som 
”utmärkt”, ”bra”, ”tillfredsställande” 
eller ”dålig”  
 
bromerade difenyletrar: poly 
bromerade difenyletrar (PBDE) 
(kongenerna 28, 47, 99, 100, 153 och 
154), i enlighet med bilaga 6 i Havs- och 
vattenmyndighetens föreskrifter om 
statusklassificering och 
miljökvalitetsnormer avseende 
ytvattenstatus  
  
dålig ekologisk potential: den 
ekologiska kvaliteten hos en konstgjord 
eller kraftigt modifierad 
vattenförekomst som motsvarar 
kravnivån för god ekologisk potential 
med undantag för kvalitets-faktorerna 
hydrologisk regim och konnektivitet, 
bedömd enligt den 

Definitioner 
 
2 § Termer och uttryck som används i 
dessa föreskrifter har samma betydelse 
som i 5 kap. miljöbalken, 
vattenförvaltningsförordningen 
(2004:660), badvattenförordningen 
(2008:218), Havs- och 
vattenmyndighetens föreskrifter om 
klassificering och miljökvalitetsnormer 
avseende ytvatten (HVMFS 2019:25) 
och Sveriges geologiska undersöknings 
föreskrifter om miljökvalitetsnormer 
och statusklassificering för grundvatten 
(SGU-FS 2013:2), om inte annat anges 
nedan. 
 
 
I dessa föreskrifter avses med 
 
(Oförändrad) 
 
 
 
 
 
 
 
bromerade difenyletrar: poly 
bromerade difenyletrar (PBDE) 
(kongenerna 28, 47, 99, 100, 153 och 
154), i enlighet med bilaga 6 i Havs- och 
vattenmyndighetens föreskrifter om 
klassificering och miljökvalitetsnormer 
avseende ytvatten  
 
 
(Oförändrad) 
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kravnivå som anges för respektive 
vatten-förekomst, 
 
ekologisk status: den ekologiska 
kvaliteten hos en ytvattenförekomst, 
klassificerad i enlighet med Havs- och 
vattenmyndighetens föreskrifter om 
klassificering och miljökvalitetsnormer 
avseende ytvatten och uttryckt som 
”hög”, ”god”, ”måttlig”, 
”otillfredsställande” eller ”dålig” 
 
 
 
god ekologisk potential: den ekologiska 
kvalitet i en konstgjord eller kraftigt 
modifierad vattenförekomst som råder 
då alla åtgärder har vidtagits som ger 
ett betydande värde för vatten-
förekomstens ekologiska status och 
som inte har en betydande negativ 
inverkan på miljön i stort eller på den 
verksamhet som ligger till grund för att 
vatten-förekomsten har förklarats som 
konstgjord eller kraftigt modifierad, 
bedömd enligt den kravnivå som anges 
för respektive vattenförekomst, 
 
god kemisk grundvattenstatus: den 
kemiska kvalitet i en grundvatten-
förekomst som överensstämmer med  

• de riktvärden för enskilda 
vattenförekomster som har 
fastställts av 
Vattenmyndigheten enligt 
förfarandet i bilaga 3 till 
Sveriges geologiska 
undersöknings föreskrifter om 
miljökvalitetsnormer och 
statusklassificering för 
grundvatten, eller  

• de riktvärden som framgår av 
bilaga 4 till dessa föreskrifter 
(med beaktande av naturliga 
bakgrundshalter för ämnen som 

 
 
 
ekologisk status: den ekologiska 
kvaliteten hos en ytvattenförekomst, 
klassificerad i enlighet med 
vattenförvaltningsförordningen och 
Havs- och vattenmyndighetens 
föreskrifter om klassificering och 
miljökvalitetsnormer avseende ytvatten 
och uttryckt som ”hög”, ”god”, 
”måttlig”, ”otillfredsställande” eller 
”dålig”  
 
(Oförändrad) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Flyttad till kemisk grundvattenstatus) 
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förekommer i respektive 
vattenförekomst)  

 
gynnsamt tillstånd: det tillstånd för 
berörda livsmiljöer och arter i ett 
område som förtecknats enligt 7 kap. 
27 § första stycket 1 eller 2 miljöbalken 
som framgår av de beskrivningar som 
länsstyrelsen har upprättat enligt 17 § 
förordningen (1998:1252) om 
områdesskydd enligt miljöbalken m.m. 
och som behöver upprätthållas i 
området för att berörda livsmiljöer och 
arter ska uppnå en sådan gynnsam 
bevarandestatus som anges i 16 § 
tredje stycket i samma förordning 
 
kemisk grundvattenstatus: den kemiska 
kvaliteten hos en 
grundvattenförekomst, klassificerad i 
enlighet med Sveriges geologiska 
undersöknings föreskrifter om 
miljökvalitetsnormer och 
statusklassificering för grundvatten och 
uttryckt som ”god” eller 
”otillfredsställande”  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kemisk ytvattenstatus: den kemiska 
kvaliteten hos en ytvattenförekomst, 
klassificerad i enlighet med Havs- och 

 
 
 
(Oförändrad) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kemisk grundvattenstatus: den kemiska 
kvaliteten hos en 
grundvattenförekomst, klassificerad i 
enlighet med Sveriges geologiska 
undersöknings föreskrifter om 
miljökvalitetsnormer och 
statusklassificering för grundvatten och 
uttryckt som ”god” eller 
”otillfredsställande”. Med god kemisk 
grundvattenstatus avses den kemiska 
kvalitet i en grundvattenförekomst som 
överensstämmer med a) de riktvärden 
för enskilda vattenförekomster som har 
fastställts av Vattenmyndigheten enligt 
förfarandet i bilaga 3 till Sveriges 
geologiska undersöknings föreskrifter 
om miljökvalitetsnormer och 
statusklassificering för grundvatten, 
eller b) de riktvärden som framgår av 
bilaga 4 till dessa föreskrifter (med 
beaktande av naturliga 
bakgrundshalter för ämnen som 
förekommer i respektive 
vattenförekomst)  
 
(Oförändrad) 
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vattenmyndighetens föreskrifter om 
klassificering och miljökvalitetsnormer 
avseende ytvatten och uttryckt som 
”god” eller ”uppnår ej god”  
 
kompletterande krav: de krav på 
kvaliteten på vattenmiljön i en 
vattenförekomst som utgör eller ingår i 
ett skyddat område i enlighet med 
bilaga IV i direktiv 2000/60/EG eller ett 
badvatten, och som gäller utöver 
kvalitetskraven för ekologisk, kemisk 
eller kvantitativ status eller ekologisk 
potential, enligt de bestämmelser som 
gäller till följd av att området utgör 
eller ingår i ett sådant skyddat område 
eller badvatten,  
 
krav enligt dricksvattenföreskrifterna: 
de krav på kvaliteten hos dricksvatten 
som följer av Livsmedelsverkets 
föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 
2001:30)  
 
Kravnivå: den kvalitet på vattenmiljön 
som ska uppnås för angivna 
kvalitetsfaktorer i en kraftigt 
modifierad vattenförekomst, 
 
 
 
kvalitetskrav: den ekologiska, kemiska 
eller kvantitativa status som ska uppnås 
i en naturlig vattenförekomst 
(miljökvalitetsnorm),  
 
kvantitativ status: tillstånd relaterat till 
direkta och indirekta vattenuttags 
påverkan på en grundvattenförekomst, 
klassificerat i enlighet med Sveriges 
geologiska undersöknings föreskrifter 
om miljökvalitetsnormer och status-
klassificering för grundvatten och 
uttryckt som ”god” eller 
”otillfredsställande” 

 
 
 
 
 
kompletterande krav: de krav på 
kvaliteten på vattenmiljön i en 
vattenförekomst som utgör, utgör del 
av eller påverkar ett sådant skyddat 
område i enlighet med bilaga IV i 
direktiv 2000/60/EG eller ett 
badvatten.  Bestämmelser för sådant 
skyddat område eller badvatten gäller 
utöver kvalitetskraven för ekologisk, 
kemisk eller kvantitativ status eller 
ekologisk potential.  
 
 
(Oförändrad) 
 
 
 
 
 
kravnivå för ekologisk potential: 
beskriver den kvalitet på vattenmiljön 
som ska uppnås för angivna 
kvalitetsfaktorer i en kraftigt 
modifierad eller konstgjord 
vattenförekomst 
 
kvalitetskrav: den ekologiska, kemiska 
eller kvantitativa status eller ekologiska 
potential som ska uppnås i en naturlig 
vattenförekomst (miljökvalitetsnorm)  
 
(Oförändrad) 
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miljökvalitetsnormer enligt fisk- och 
musselvattenförordningen: de krav på 
kvaliteten i fiskvatten och musselvatten 
som är tillämpliga för en 
vattenförekomst och som anges i 
förordningen (2001:554) om 
miljökvalitetsnormer för fisk- och 
musselvatten 
 
mindre strängt krav: ett undantag från 
kravet att uppnå god ekologisk, kemisk 
eller kvantitativ status eller ekologisk 
potential i en vattenförekomst, beslutat 
enligt 4 kap. 10 § 
vattenförvaltningsförordningen 
 
 
 
 
 
 
 
 
måttlig ekologisk potential: den 
ekologiska kvaliteten hos en konstgjord 
eller kraftigt modifierad 
vattenförekomst som motsvarar 
kravnivån för god ekologisk potential 
med undantag för kvalitetsfaktorn 
hydrologisk regim, bedömd enligt den 
kravnivå som anges för respektive 
vattenförekomst,  
 
naturlig vattenförekomst: en 
vattenförekomst som inte är förklarad 
som konstgjord eller kraftigt modifierad 
vattenförekomst enligt 4 kap. 3 § 
vattenförvaltningsförordningen, 
 
 
 
 
 
 

 
(Oförändrad) 
 
 
 
 
 
 
 
 
(oförändrad)  
 
 
 
 
 
 
(Ny) målår: den tidpunkt då god 
ekologisk status och potential samt 
kemisk ytvattenstatus och kemisk och 
kvantitativ grundvattenstatus ska ha 
uppnåtts (avser den 22 december 2015, 
se även senare målår)  
 
(Oförändrad) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Oförändrad) 
 
 
 
 
 
(Ny) senare målår: en senare tidpunkt 
än den 22 december 2015 då god 
kemisk ytvattenstatus ska ha uppnåtts 
för de ämnen som anges i 4 kap. 4 § 
första stycket 3 
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otillfredsställande ekologisk potential: 
den ekologiska kvaliteten hos en 
konstgjord eller kraftigt modifierad 
vattenförekomst som motsvarar 
kravnivån för god ekologisk potential 
med undantag för kvalitetsfaktorn 
konnektivitet, bedömd enligt den 
kravnivå som anges för respektive 
vattenförekomst, 
 
tidpunkt: den tidpunkt då 
miljökvalitetsnormen för en 
vattenförekomst ska följas (avser den 
22 december det år som anges för 
respektive vattenförekomst) 
 
tidsfrist: en senare tidpunkt än den 22 
december 2015 då kvalitetskraven för 
ekologisk status eller potential samt 
kemisk yt- och grundvattenstatus ska 
följas, beslutad enligt 4 kap. 9 § 
vattenförvaltningsförordningen (avser 
den 22 december det år som anges för 
respektive vattenförekomst) 
 
 
 
 
 
övergripande kvalitetskrav: den 
ekologiska potential och kemiska 
ytvattenstatus som ska uppnås i en 
konstgjord eller kraftigt modifierad 
vattenförekomst (miljökvalitetsnorm). 
 
 
 
 
 
 
 
 

vattenförvaltningsförordningen (avser 
den 22 december 2027) 
 
(Oförändrad) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Oförändrad) 
 
 
 
 
 
tidsfrist: en senare tidpunkt än målåret 
eller det senare målår då 
kvalitetskravet ska följas, beslutad 
enligt 4 kap. 9 § 
vattenförvaltningsförordningen (avser 
den 22 december det år som anges för 
respektive vattenförekomst)   
 
 
 
(Ny) vatten-ID: en kod som är unik för 
vattenförekomsten 

 
övergripande kvalitetskrav 
(miljökvalitetsnorm) för ekologisk 
status/potential: den sammanvägda 
ekologiska kvaliteten som ska uppnås i 
en vattenförekomst 
 
(Ny) övergripande kvalitetskrav för 
kemisk status: kvaliteten som ska 
uppnås för varje ämne utom de med 
mindre strängt krav enligt 4 kap. 10 § 
vattenförvaltningsförordningen 
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Fastställda kvalitetskrav 
 
3 § Kvalitetskraven för respektive 
ytvattenförekomst, 
grundvattenförekomst och skyddat 
område framgår av bestämmelserna 
nedan och av tabellerna i bilagorna 1–3 
till dessa föreskrifter. 
 
 
Kvalitetskrav för ytvattenförekomster  
  
4 § Ytvattenförekomster som inte är 
konstgjorda eller kraftigt modifierade 
enligt 5 § ska uppnå eller behålla hög 
eller god ekologisk status och god 
kemisk ytvattenstatus, om inte 
undantag har meddelats med stöd av 4 
kap. 9–11 §§ förordningen (2004:660) 
om förvaltning av kvaliteten på 
vattenmiljön.  
  
 
 
Ytvattenstatusen i naturliga 
ytvattenförekomster får inte försämras 
i förhållande till den status som 
respektive vattenförekomst har vid var 
tid, om inte annat följer av 4 kap. 12 § 
förordningen om förvaltning av 
kvaliteten på vattenmiljön eller av 
undantag som meddelas med stöd av 4 
kap. 11 § samma förordning. 
 
För samtliga naturliga 
vattenförekomster i Västerhavets 
vattendistrikt ska god kemisk 
ytvattenstatus med avseende på 
ämnena nr 34–45 i Bilaga 6 till Havs- 
och vattenmyndighetens föreskrifter 
om klassificering och 
miljökvalitetsnormer avseende ytvatten 
(HVMFS 2013:19) uppnås senast den 22 
december 2027. 

Fastställda kvalitetskrav 
 
3 § Kvalitetskraven för respektive 
ytvattenförekomst, 
grundvattenförekomst och skyddat 
område framgår av bestämmelserna 
nedan och av tabellerna i bilagorna 1–
32 till dessa föreskrifter. 
 
 
Kvalitetskrav för ytvattenförekomster 
 
4 § Ytvattenförekomster som inte är 
konstgjorda eller kraftigt modifierade 
enligt 5 § ska uppnå eller behålla hög 
eller god ekologisk status och god 
kemisk ytvattenstatus, om inte 
undantag har meddelats med stöd av 4 
kap. 9–10 §§ 
vattenförvaltningsförordningen 
(2004:660) eller en verksamhet eller 
åtgärd har tillåtits med stöd av 4 kap. 
11 § samma förordning.  
  
Ytvattenstatusen i naturliga 
ytvattenförekomster får inte försämras 
i förhållande till den status som 
respektive vattenförekomst har vid var 
tid, om inte annat följer av 4 kap. 15 § 
vattenförvaltningsförordningen eller av 
att en verksamhet eller åtgärd har 
tillåtits med stöd av 4 kap. 11 § samma 
förordning. 
 
För samtliga naturliga 
vattenförekomster i Västerhavets 
vattendistrikt ska god kemisk 
ytvattenstatus med avseende på 
ämnena nr 34–45 i Bilaga 6 till Havs- 
och vattenmyndighetens föreskrifter 
om klassificering och 
miljökvalitetsnormer avseende ytvatten 
(HVMFS 2019:25) uppnås senast den 22 
december 2027. 

 
2 Bilaga 3 kommer att samrådas i mars 2021 
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5 § Med stöd av 4 kap. 3 § förordningen 
(2004:660) om förvaltning av kvaliteten 
på vattenmiljön förklarar 
Vattenmyndigheten de 
ytvattenförekomster som anges i bilaga 
3 till dessa föreskrifter som konstgjorda 
eller kraftigt modifierade 
vattenförekomster.  
  
6 § För kraftigt modifierade 
vattenförekomster gäller de 
kvalitetskrav som anges i bilaga 3. I 
kolumnen Övergripande kvalitetskrav 
under rubriken Kvalitetskrav och 
undantag ekologisk potential anges det 
för varje vattenförekomst vilken 
ekologisk potential som ska uppnås i 
vattenförekomsten och till vilken 
tidpunkt. I kolumnen Kravnivå anges 
det för varje vattenförekomst vilken 
kravnivå som ska uppnås för respektive 
kvalitetsfaktor för att det övergripande 
kvalitetskravet ska följas. För 
kvalitetsfaktorerna Försurning, 
Näringsämnen och Särskilda 
förorenande ämnen ska kravnivån för 
god status enligt Havs- och 
vattenmyndighetens föreskrifter om 
klassificering och miljökvalitetsnormer 
avseende ytvatten (HVMFS 2013:19) 
uppnås, om det inte har beslutats om 
undantag för någon sådan 
kvalitetsfaktor med stöd av 4 kap. 9–10 
§§ vattenförvaltningsförordningen. När 
samtliga angivna kravnivåer (inklusive 
eventuella undantag) har uppnåtts följs 
det övergripande kvalitetskravet. 
 
 
I kolumnen Övergripande kvalitetskrav 
under rubriken Kvalitetskrav och 
undantag kemisk status anges det för 
varje vattenförekomst vilken kemisk 

 
5 § Med stöd av 4 kap. 3 § 
vattenförvaltningsförordningen 
(2004:660) förklarar 
Vattenmyndigheten de 
ytvattenförekomster som anges i bilaga 
3 till dessa föreskrifter som konstgjorda 
eller kraftigt modifierade 
vattenförekomster.  
 
6 § För kraftigt modifierade 
vattenförekomster gäller de 
kvalitetskrav som anges i bilaga 3. I 
kolumnen Övergripande kvalitetskrav 
under rubriken Kvalitetskrav och 
undantag ekologisk potential anges det 
för varje vattenförekomst vilken 
ekologisk potential som ska uppnås i 
vattenförekomsten och till vilken 
tidpunkt. I kolumnen Kravnivå anges 
det för varje vattenförekomst vilken 
kravnivå som ska uppnås för respektive 
kvalitetsfaktor för att det övergripande 
kvalitetskravet ska följas. För 
kvalitetsfaktorerna Försurning, 
Näringsämnen och Särskilda 
förorenande ämnen ska kravnivån för 
god status enligt Havs- och 
vattenmyndighetens föreskrifter om 
klassificering och miljökvalitetsnormer 
avseende ytvatten (HVMFS 2019:25) 
uppnås, om det inte har beslutats om 
undantag för någon sådan 
kvalitetsfaktor med stöd av 4 kap. 9–10 
§§ vattenförvaltningsförordningen 
(2004:660). När samtliga angivna 
kravnivåer (inklusive eventuella 
undantag) har uppnåtts följs det 
övergripande kvalitetskravet. 
 
(Oförändrad) 
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ytvattenstatus som ska uppnås i 
vattenförekomsten. 
 
För samtliga konstgjorda och kraftigt 
modifierade vattenförekomster i 
Västerhavets vattendistrikt ska god 
kemisk ytvattenstatus med avseende 
på ämnena nr 34–45 i Bilaga 6 till Havs- 
och vattenmyndighetens föreskrifter 
om klassificering och 
miljökvalitetsnormer avseende ytvatten 
uppnås senast den 22 december 2027. 
 
Konstgjorda vattenförekomster ska 
uppnå eller behålla god ekologisk 
potential och god kemisk 
ytvattenstatus, om inte undantag har 
meddelats med stöd av 4 kap. 9–10 §§ 
vattenförvaltningsförordningen. 
 
Den ekologiska potentialen och den 
kemiska ytvattenstatusen i konstgjorda 
och kraftigt modifierade 
vattenförekomster får inte försämras i 
förhållande till den potential och status 
som respektive vattenförekomst har vid 
var tid, om inte annat följer av 4 kap. 15 
§ vattenförvaltningsförordningen eller 
av ett tillåtande med stöd av 4 kap. 11 
§ samma förordning. 

 
 
 
Kvalitetskrav för 
grundvattenförekomster 
 
 
 
 
 
 
 
7 § Samtliga grundvattenförekomster 
ska uppnå eller behålla god kvantitativ 
status och god kemisk 

 
 
 
(Oförändrad) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Oförändrad) 
 
 
 
 
 
 
Den ekologiska potentialen och den 
kemiska ytvattenstatusen i konstgjorda 
och kraftigt modifierade 
vattenförekomster får inte försämras i 
förhållande till den potential och status 
som respektive vattenförekomst har 
vid var tid, om inte annat följer av 4 
kap. 15 § 
vattenförvaltningsförordningen eller av 
att en verksamhet eller åtgärd har 
tillåtits med stöd av 4 kap. 11 § samma 
förordning. 
 
Kvalitetskrav för 
grundvattenförekomster 
 
(Ny) 7 § I bilaga 4 till dessa föreskrifter 
anges vilka riktvärden som ska gälla för 
att en vattenförekomst ska anses 
uppnå god kemisk grundvattenstatus 
med avseende på respektive ämne.  
 
8 § Samtliga grundvattenförekomster 
ska uppnå eller behålla god kvantitativ 
status och god kemisk 
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grundvattenstatus, om inte undantag 
har meddelats med stöd av 4 kap. 9–11 
§§ förordningen (2004:660) om 
förvaltning av kvaliteten på 
vattenmiljön.  
  
 
Grundvattenstatusen i 
grundvattenförekomster får inte 
försämras i förhållande till den status 
som respektive vattenförekomst har vid 
var tid, om inte annat följer av 4 kap. 12 
§ förordningen om förvaltning av 
kvaliteten på vattenmiljön eller av 
undantag som meddelas med stöd av 4 
kap. 11 § samma förordning.  
 
 
8 § För de grundvattenförekomster 
som omfattas av undantag med 
avseende på kemisk grundvattenstatus 
för ett eller flera ämnen, gäller för 
respektive förekommande ämne de 
utgångspunkter för att vända 
uppåtgående trender i koncentrationen 
av förorenande ämnen som framgår av 
bilaga 4.  
  
För de grundvattenförekomster som 
uppnår god kemisk grundvattenstatus 
när dessa föreskrifter träder i kraft, 
men som bedöms vara i riskzonen för 
att försämras till otillfredsställande 
kemisk grundvattenstatus på grund av 
förekomst av ett eller flera ämnen, 
enligt vad som anges i kolumnen 
Uppåtgående trend i bilaga 2, gäller för 
respektive förekommande ämne de 
utgångspunkter för att vända 
uppåtgående trender i koncentrationen 
av förorenande ämnen som framgår av 
bilaga 4. 
 
 
 

grundvattenstatus, om inte undantag 
har meddelats med stöd av 4 kap. 9–10 
§§ vattenförvaltningsförordningen 
(2004:660) eller en verksamhet eller 
åtgärd har tillåtits med stöd av 4 kap. 
11 § samma förordning.  
  
Grundvattenstatusen i 
grundvattenförekomster får inte 
försämras i förhållande till den status 
som respektive vattenförekomst har 
vid var tid, om inte annat följer av 4 
kap. 15 § 
vattenförvaltningsförordningen eller av 
att en verksamhet eller åtgärd har 
tillåtits med stöd av 4 kap. 11 § samma 
förordning.  
 
9 § (Första stycket borttaget) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
För de grundvattenförekomster som 
uppnår god kemisk grundvattenstatus 
när dessa föreskrifter träder i kraft, 
men som bedöms vara i riskzonen för 
att försämras till otillfredsställande 
kemisk grundvattenstatus på grund av 
förekomst av ett eller flera ämnen, 
enligt vad som anges i kolumnen 
Utgångspunkt för att vända trend i 
bilaga 2, gäller för respektive 
förekommande ämne de 
utgångspunkter för att vända 
uppåtgående trender i koncentrationen 
av förorenande ämnen som framgår av 
bilaga 4. 
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Undantag  
 9 § Undantag enligt 4 kap. 9 eller 10 §§ 
vattenförvaltningsförordningen 
(2004:660) från de kvalitetskrav som 
anges i 4, 6 och 7 §§ i dessa föreskrifter 
gäller för vattenförekomster i distriktet 
enligt vad som framgår nedan. I bilaga 
1–3 anges de undantag som gäller för 
respektive vattenförekomst. 
 
Av kolumnen Kvalitetskrav och tidpunkt 
i tabellerna avseende ekologisk status i 
bilaga 1 framgår det om en 
vattenförekomst ska uppnå 
miljökvalitetsnormen för ekologisk 
status vid någon senare tidpunkt än när 
dessa föreskrifter träder i kraft, eller 
om den ska uppnå ett mindre strängt 
kvalitetskrav än hög eller god ekologisk 
status. Om det inte anges någon 
tidpunkt i kolumnen gäller 
kvalitetskravet omedelbart. 
 
 
 
 
Av kolumnen Övergripande 
kvalitetskrav under rubriken 
Kvalitetskrav och undantag ekologisk 
potential i bilaga 3 framgår det om 
miljökvalitetsnormen för ekologisk 
potential för en kraftigt modifierad 
vattenförekomst ska följas vid någon 
senare tidpunkt än när dessa 
föreskrifter träder i kraft, och om det 
för vattenförekomsten har beslutats 
om ett mindre strängt krav än god 
ekologisk potential. Om det inte anges 
någon tidpunkt i kolumnen gäller 
kvalitetskravet omedelbart. Av 
kolumnerna Tidsfrist respektive Mindre 
strängt krav under rubriken 
Kvalitetskrav och undantag ekologisk 
potential i samma bilaga framgår det 
vilka undantag som har beslutats för 

Undantag 
10 § Undantag enligt 4 kap. 9 eller 10 
§§ vattenförvaltningsförordningen 
(2004:660) från de kvalitetskrav som 
anges i 4, 6 och 8 §§ i dessa föreskrifter 
gäller för vattenförekomster i distriktet 
enligt vad som framgår nedan. I bilaga 
1–3 anges de undantag som gäller för 
respektive vattenförekomst.  
  
Av kolumnen Precisering av 
kvalitetskrav i tabellerna avseende 
ekologisk status och ekologisk potential 
i bilagorna 1 och 3 framgår det om en 
vattenförekomst ska uppnå 
miljökvalitetsnormen för ekologisk 
status eller ekologisk potential vid 
någon senare tidpunkt än när dessa 
föreskrifter träder i kraft, eller om den 
ska uppnå ett mindre strängt 
kvalitetskrav än hög eller god ekologisk 
status eller god ekologisk potential. Om 
det inte anges någon tidpunkt i 
kolumnen gäller kvalitetskravet 
omedelbart.  
 
(Oförändrad) 
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relevanta kvalitetsfaktorer för 
respektive vattenförekomst. 
 
De undantag som gäller med avseende 
på kemisk ytvattenstatus framgår av 
kolumnerna Tidsfrist respektive Mindre 
strängt krav i tabellerna avseende 
kemisk ytvattenstatus i bilagorna 1 och 
3. 
 
De undantag som gäller med avseende 
på kvantitativ grundvattenstatus 
framgår av kolumnen Kvalitetskrav och 
tidpunkt i tabellerna avseende 
kvantitativ status i bilaga 2. Om det inte 
anges någon tidpunkt i kolumnen gäller 
kvalitetskravet omedelbart. 
 
 
De undantag som gäller med avseende 
på kemisk grundvattenstatus framgår 
av kolumnerna Tidsfrist respektive 
Mindre strängt krav i tabellerna 
avseende kemisk grundvattenstatus i 
bilaga 2.  
 
I bilaga 4 till dessa föreskrifter anges 
det vilka riktvärden som ska gälla för att 
en vattenförekomst ska anses uppnå 
god kemisk grundvattenstatus med 
avseende på respektive ämne som 
ligger till grund för undantag i form av 
tidsfrist. 
 
10 § Om ett mindre strängt krav har 
fastställts för ett eller flera ämnen som 
ingår i bedömningen av kemisk yt- eller 
grundvattenstatus för en 
vattenförekomst, ska halterna av det 
ämne eller de ämnen som föranleder 
det mindre stränga kvalitetskravet inte 
överskrida de halter som ligger till 
grund för den senast aktuella 
bedömningen av kemisk yt- eller 
grundvattenstatus. 

 
 
 
De undantag som gäller för kemisk 
ytvattenstatus framgår av kolumnerna 
Tidsfrist respektive Mindre strängt krav 
i tabellerna avseende kemisk 
ytvattenstatus i bilagorna 1 och 3.  
  
 
De undantag som gäller för kvantitativ 
grundvattenstatus framgår av 
kolumnen Precisering av kvalitetskrav i 
tabellerna avseende kvantitativ status i 
bilaga 2. Om det inte anges någon 
tidpunkt i kolumnen Övergripande 
kvalitetskrav gäller kvalitetskravet 
omedelbart.  
  
De undantag som gäller för kemisk 
grundvattenstatus framgår av 
kolumnerna Tidsfrist respektive Mindre 
strängt krav i tabellerna avseende 
kemisk grundvattenstatus i bilaga 2. 
 
 
Har flyttats till 7 § 
 
 
 
 
 
 
 
11 § Om ett mindre strängt krav har 
fastställts för ett eller flera ämnen som 
ingår i bedömningen av kemisk yt- eller 
grundvattenstatus för en 
vattenförekomst, ska halterna av det 
ämne eller de ämnen som föranleder 
det mindre stränga kvalitetskravet inte 
överskrida de halter som ligger till 
grund för den senast aktuella 
bedömningen av kemisk yt- eller 
grundvattenstatus.  
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Särskilda bestämmelser om skyddade 
områden  
  
11 § De tillämpliga kvalitetskraven 
enligt 4, 6 eller 7 § ska gälla för 
vattenförekomster som även utgör eller 
ingår i skyddade områden i enlighet 
med bilaga IV i direktiv 2000/60/EG, om 
inte annat följer av de bestämmelser 
som gäller till följd av att området utgör 
eller ingår i ett skyddat område, enligt 
vad som anges i kolumnen Skyddade 
områden i tabellerna i bilagorna 1–3.  
  
 
 
12 § För de vattenförekomster som 
utgör badvatten gäller de krav på 
badvattenkvalitet som framgår för 
respektive sådan vattenförekomst i 
kolumnen Skyddade områden i bilaga 1 
och 3.  
 
 
 
 

 
Särskilda bestämmelser om skyddade 
områden 
 
12 § De tillämpliga kvalitetskraven 
enligt 4, 6 eller 8 § ska gälla för 
vattenförekomster som även utgör, 
utgör del av eller påverkar skyddade 
områden i enlighet med bilaga IV i 
direktiv 2000/60/EG, om inte annat 
följer av de bestämmelser som gäller 
till följd av att området utgör, utgör del 
av eller påverkar ett skyddat område, 
enligt vad som anges i kolumnen 
Skyddade områden i tabellerna i 
bilagorna 1–3.  
  
13 § För de vattenförekomster som 
utgör badvatten gäller de krav på 
badvattenkvalitet som framgår för 
respektive sådan vattenförekomst i 
kolumnen Skyddade områden i bilaga 1 
och 3.  
 
 
  
 
 
 

 

 
Beslutet med tillhörande bilagor förvaras hos länsstyrelsen. 

__________________ 

 

Dessa föreskrifter träder i kraft den 22 december 2021, då Länsstyrelsen i Västra 

Götalands läns föreskrifter 14 FS 2016:58 upphör att gälla.  
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Förord 

Denna delförvaltningsplan med åtgärdsprogram för vattenbrist och torka för Västerhavets 

vattendistrikt är den första i sitt slag.  

Dokumentet har tagits fram på relativt kort tid och är enbart ett utkast inför samråd. 

Vattenmyndigheten välkomnar också förslag på nya lämpliga åtgärder, särskilt från berörda 

myndigheter. 

Under arbetet med delförvaltningsplanen har det blivit tydligt att det behövs bättre kunskap 

om vattenuttag. I nuläget är det svårt att bedöma om det kan bli risk för vattenbrist i en 

specifik vattenförekomst. Arbetet har också tydliggjort behovet av bättre kunskap om 

vattentillgång i yt- och grundvattenförekomster som är påverkade av samhällets vattenbehov. 

Huvuddelen av tillgänglig data rörande kvantitativ tillgång tas idag fram i opåverkade 

vattenförekomster. Denna information är viktig som bakgrundsanalys men för att förutsäga 

en kommande bristsituation för till exempel dricksvatten är information om opåverkade 

vattenförekomster inte tillräcklig. 

Vattenmyndigheten för Västerhavets vattendistrikt välkomnar synpunkter under samrådet. 
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Sammanfattning 
Förslaget till delförvaltningsplan med åtgärdsprogram för vattenbrist och torka för 

Västerhavets vattendistrikt är den första planen i sitt slag. Den är framtagen som en del av 

vattenförvaltningens arbete 

Huvudsyftet med denna delförvaltningsplan är att minimera negativa torkaeffekter på 

ekonomin, samhället och miljön så att miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten kan 

följas. 

Västerhavets vattendistrikt har generellt sett många grundvattentillgångar med dricksvatten 

av hög kvalitet och ofta är möjligheten till uttag goda. Många verksamheter påverkar 

distriktets grundvatten. Det är vanligt med diffust läckage från förorenande områden och 

jordbruksmark men även föroreningar från vägar och andra transport- och 

infrastrukturanläggningar påverkar. Grundvattnets kvantitet påverkas av vattenuttag via 

kommunal eller allmän vattentäkt men också av uttag för jordbruksändamål. 

Data från SMHI rörande Göta älv i distriktets västra del visar att sommarnederbörden stigit 

de senaste 50 åren. Medeltemperaturen har också stigit ungefär 1,5 grader och växtsäsongens 

längd har ökat. I distriktet fylls grundvattenförekomsterna på nästan enbart under perioden 

när det inte är växtsäsong. Grundvattnet rör sig i marken och sipprar sakta ut i vattendragen 

och i andra grundvattenberoende områden som våtmarker. Med lägre grundvattennivåer 

sipprar mindre grundvatten ut i sjöar och vattendrag. Detta kan leda till att flödena minskar 

även i vattendragen. Grundvatten är också en mycket viktig resurs för 

dricksvattenförsörjningen. Enskilt dricksvatten är nästan alltid grundvatten och ungefär 25 % 

av den kommunala dricksvattenförsörjningen i landet är grundvatten. De senaste 50 årens 

klimatförändringar innebär att redan nu har den årliga tidsperioden då 

grundvattenmagasinen fylls på minskat. Men SGU har ännu inte noterat några generella 

trender med minskande nivåer i grundvattnet på de platser där de gör mätningar.  

Det finns ett stort behov av att öka kunskapen om vattenuttagen i distriktet. Med denna 

kunskap som grund kommer det att gå att göra en karaktärisering av risken för torka och 

vattenbrist hos yt- och grundvattenförekomster. Denna karaktärisering krävs för att kunna 

göra rätt åtgärd på rätt plats. 

Flera av de åtgärder som föreslås i åtgärdsprogramdelen av planen syftar till att öka 

kunskapen om vattenuttag. Det finns också förslag på åtgärder för rådgivning av effektivare 

vattenanvändning. Denna rådgivning riktar sig till små- och medelstora företag. Utöver detta 

finns förslag på en plan för prövning av tillstånd för vattenuttag, länsvisa strategier för 

våtmarker och en plan för avveckling av diknings- och sjösänkningsföretag som inte längre 

fyller någon funktion. 

Delförvaltningsplanen går nu ut på samråd och Vattenmyndigheten? välkomnar synpunkter. 
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1 Inledning 
De senaste årens problem med torka och vattenbrist har gjort att många fått upp ögonen för 

att det inte bara är på vissa håll i Sverige som det kan uppstå problem med tillgången på 

vatten. Sverige är trots det ett land med gott om vatten. Det är en stor fördel för oss jämfört 

med många andra länder eftersom vatten är grunden för allt liv. Detta har samtidigt gjort oss 

bekväma och därmed sårbara.  

Vattenbrist definieras som en situation där efterfrågan på vatten är större än tillgången. 

Situationen kan ha olika orsaker varav torka är en. En annan orsak kan till exempel vara dålig 

kvalitet på råvatten för dricksvattenproduktion. Trots att det då finns vatten så går det inte att 

producera dricksvatten av tillräckligt hög kvalitet.  

Den viktigaste åtgärden för att hantera vattenbrist är att förebygga att den uppstår. 

Åtgärderna kan vara att planera rätt verksamhet på rätt plats, genomföra besparingsåtgärder 

eller att hålla kvar mer av nederbörden i landskapet. Det finns också ett antal åtgärder på 

administrativ nivå som sedan tidigare pekats ut i åtgärdsprogrammet och som länsstyrelser 

och kommuner antingen gör för att skydda vattnet eller för att reglera användningen. Det 

handlar till exempel om vattenförsörjningsplaner på kommunal eller regional nivå, 

vattenskyddsområden och tillstånd för vattenuttag. 

Ett varmare klimat kommer att förlänga växtsäsongen. Det innebär bland annat att den 

mängd vatten som växtligheten tar upp kommer att öka. Detta kan i sin tur leda till kortare 

period då grundvatten kan fylla på i till exempel dricksvattentäkter. 

Vattenbrist är ofta en långsam kris. Den byggs upp under flera års tid. Denna plan belyser de 

åtgärder som kan vidtas lokalt och regionalt för att förhindra eller minimera risken för att 

vattenbrist uppstår. Genom goda förberedelser kan en långsam kris hanteras på genomtänkt 

och effektivt sätt och skadorna minimeras på både miljön, ekonomin och i samhället i stort. 

Goda förberedelser bidrar till ett samhälle som är socialt, miljömässigt och ekonomiskt 

hållbart. De bidrar därmed också till att uppfylla FN:s globala hållbarhetsmål, agenda 2030. 

Europeiska kommissionen har efter granskning av Sveriges rapportering uppmanat Sverige 

att ta fram vattenbrist- och torkaplaner där det behövs. Detta är en delförvaltningsplan till 

Förvaltningsplan för Västerhavets vattendistrikt 2021–2027. Delförvaltningsplanen ska ge stöd 

för ett långsiktigt arbete i vattendistriktet för att undvika vattenbrist och förebygga torka. 

1.1 Rättslig grund 
Av (vattendirektivet ) (2000/60/EG) Artikel 13 punkt 5 framgår att förvaltningsplaner för 

avrinningsdistrikt kan kompletteras med mer detaljerade program och förvaltningsplaner för 

en fråga som beaktar särskilda aspekter på vattenförvaltningen. Vattendirektivets 

bestämmelse är genomförd i svensk lagstiftning genom (vattenförvaltningsförordningen ) 

(2004:660) 5 kap. 2 §. Detta är en sådan delförvaltningsplan som handlar om vattenbrist och 

torka. Information om vattendistriktet och hur vattenmyndigheten genomför aktuell 

lagstiftning hittar du i Förvaltningsplan för Västerhavets vattendistrikt 2021–2027. 
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Begreppen vattenbrist och torka används ofta parallellt, enligt kommissionens vägledning om 

utformning av torkaplaner (Europeiska kommissionen, 2007), så definieras begreppen på 

följande sätt:  

• Vattenbrist - genomsnittliga obalanser i tillgången på vatten mellan utbud (tillgång) 

och efterfrågan (uttag/önskemål om uttag).  

• Torka – betydande avvikelse från det vattnets naturliga medelnivå, orsakad av 

naturliga företeelser. Naturligt återkommande förändringar i klimatet som leder till 

tillfällig minskad tillgång på vatten. 

Miljökvalitetsnormer 
Miljökvalitetsnormer för vatten omfattar ytvatten (sjöar, vattendrag och kustvatten) och 

grundvatten. Syftet med normerna är att säkra Sveriges vattenkvalitet. En miljökvalitetsnorm 

för vatten beskriver den kvalitet en så kallad vattenförekomst ska ha nått vid en viss tidpunkt. 

Huvudregeln är att alla vattenförekomster ska uppnå det som inom vattenförvaltning kallas 

god status. En norm anger en lägstanivå. Vattenförekomsten får alltså inte påverkas av en 

verksamhet på så sätt att kvaliteten blir sämre än den status som anges i normen. Det är 

vattendelegationen vid Vattenmyndigheten i respektive distrikt som beslutar om 

miljökvalitetsnormerna för en vattenförekomst och dessa fastställs ansvarigt läns 

författningssamling. Genom normerna ställer delegationerna krav på ekologisk och kemisk 

kvalitet i ytvatten, och krav på kemisk kvalitet och vattentillgång för grundvatten. För att 

miljökvalitetsnormerna ska kunna följas är det viktigt att undvika eller minimera negativa 

torkaeffekter på ekologisk status (framförallt hydrologisk regim) och grundvattnets 

kvantitativa status, speciellt vid utdragen torka som anges i (vattendirektivet ), artikel 4.6. 

Normerna används till exempel av myndigheter och kommuner vid tillståndsprövningar och 

vid tillsyn av vattenverksamheter. Kommunerna ska också se till att normerna följs till 

exempel när de planerar för användningen av mark och vatten. I Vatteninformationssystem 

Sverige, (VISS) framgår bland annat vilka miljökvalitetsnormer som gäller.  

För grundvatten finns en miljökvalitetsnorm för kvantitativ status. I Västerhavets 

vattendistrikt finns en grundvattenförekomst som inte uppnår god kvantitativ status och 

ytterligare 5 riskerar inte nå god kvantitativ status till 2027. En indikator för otillfredsställande 

kvantitativ status är sådan skada som uppstår på grundvattenberoende ekosystem på grund 

av överutnyttjande av den tillgängliga grundvattenresursen. 

När det gäller ytvatten i sjöar och vattendrag finns det inte någon miljökvalitetsnorm för 

kvantitativ status utan bedömningen en tolkning kan utgå från ekologisk status. Möjliga 

kvalitetskrav att kunna tolka vattenbrist är fisk, bottenfauna och hydrologisk regim. 

Bedömningsgrunderna för dessa kvalitetskrav är inte anpassade för att klassa vattenbrist i 

dagsläget då fisken simmar bort vid uttorkning men kommer åter när flödet ökar och 

bottenfaunan gräver ner sig och kommer upp då vattennivån återställs. Kvalitetskraven för 

hydrologisk regim är anpassade för långa tidsrymder och är inte känslig för kortare perioder 

med vattenbrist.  

När det gäller kemisk status och särskilt förorenande ämnen för ekologisk status finns det en 

risk att vattenkvaliteten försämras vid torka genom att halterna av miljögifter blir högre när 

vattenmängden minskar. Här är kopplingen mellan kvalitetsfaktorerna och torka svaga 

eftersom det kan finnas andra anledningar att halterna stiger.  
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En ytterligare problematik är när grundvatten fylls på med ytvatten (konstgjord infiltration) 

vilket innebär att den kvantitativa statusen för grundvatten uppnås samtidigt som ytvattnets 

kvantitet försämras utan att det finns en bedömningsgrund för hur mycket ytvattnet tål. 

För dricksvattenförekomst (enligt (vattendirektivet ), artikel 7) ska det finnas erforderligt skydd 

för kvaliteten men ingen bedömning när detta utgör en risk för att kvantiteten är hotad. 

Läs mer om statusklassificering och riskbedömning i Förvaltningsplanens kapitel 3.  

För att kunna föreslå en fysisk åtgärd i vattenförekomsten, till exempel att det behövs fler 

våtmarker som håller kvar vattnet i landskapet, behöver åtgärden kopplas tillbaka till en risk 

att inte nå kvalitetskrav, status som är sämre än god och att det finns en eller flera typer av 

mänsklig påverkan som orsakar problemen. 

1.2 Syfte 
Huvudsyftet med denna delförvaltningsplan är att minimera negativa torkaeffekter på 

ekonomin, samhället och miljön så att miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten kan 

följas. 

För att nå huvudsyftet bör planen omfatta åtgärder för att:  

• Undvika eller minimera negativa torkaeffekter på vattenförekomsternas status, 

särskilt på ekologiska flöden och grundvattnets kvantitativa status, framförallt vid 

utdragen torka, som anges i (vattendirektivet ), artikel 4.6.  

• Garantera tillgången på vatten i tillräckliga mängder för att tillgodose nödvändiga 

mänskliga behov och för att säkerställa människors hälsa och säkerhet under alla 

torkstadier 

• Utveckla varningssystem för att upptäcka och förutsäga torka vilket kan omfatta. 

 

På grund av databrist när det gäller vattenanvändningen har det inte varit möjligt att fullt ut 

inkludera alla dessa delar i planen. De åtgärder som föreslås i planen syftar bland annat till att 

åtgärda denna databrist. 

1.3 Avgränsningar 
Delförvaltningsplanen behandlar inte frågor som rör den akuta krishanteringen vid torka och 

vattenbrist. Men målet är att de åtgärder som vi listar här ska leda till mindre behov av akut 

krishantering på grund av vattenbrist. Frågor om översvämning behandlas inte i rapporten. 

Inte heller vattenkraftens behov av vattenmagasin. 

Avgifter för själva vattnet som resurs tar vi inte heller upp i delförvaltningsplanen. 

Europeiska kommissionen har ifrågasatt om Sverige har införlivat (vattendirektivet), artikel 9 

på ett korrekt sätt. Sverige har vidhållit att införlivandet är korrekt. Vattenprisutredningen 

(SOU 2010:17) utredde bland annat om Sverige kan anses uppfylla artikel 9 och kraven på 

ekonomiska styrmedel för vattenanvändning som artikeln ställer. Det är även utredningens 

slutsats att kraven är korrekt införlivade i svensk lag. Utredningen påtalar att hushållning 

med vatten sker genom tillståndskrav och att Sverige allmänt sett inte har vattenbrist. 
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Både Dricksvattenutredningen (SOU 2016:32) och Svenskt Vatten (2017) pekar på stora behov 

av investeringar för att klimatanpassa de svenska vatten- och avloppssystemen. I framtiden 

förväntas extremväder bli allt vanligare och både översvämningar och torka kommer att 

innebära stora tekniska utmaningar. Att utveckla frågor rörande den tekniska infrastrukturen 

ligger utanför den här delförvaltningsplanens räckvidd men frågan är av stor vikt för 

samhället. Behovet av effektivare vattenanvändning inom kommunala VA-system är inte 

annorlunda än inom andra områden. Planen berör därför ändå denna sektor. 
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2 Bakgrund 

2.1 Västerhavets vattendistrikt 
Västerhavets vattendistrikt är Sveriges västligaste och omfattar hela Värmlands, Hallands och 

Västra Götalands län. Även delar av Skånes, Kronobergs, Örebro, Jönköpings, Dalarnas och 

Jämtlands län ingår i distriktet. Dessutom omfattas delar av Glomma och Trysilälven i Norge. 

Västerhavets vattendistrikt sträcker sig från Kullen i söder till Klarälvens källflöden i norr, 

från Skagerraks kust i väster till Tivedens skogar i öst. I distriktet finns allt från unika marina 

miljöer längs med kusten, till ensligt belägna skogssjöar i Dalsland och Värmland. Här finns 

många vattendrag och Sveriges största flod, Göta älv. I Värmlands älvdalar och längs med 

Hallands rullstensåsar finns stora grundvattentillgångar. 

Distriktet omfattar 832 sjöar, 1 909 vattendrag, 111 kustvatten och 596 grundvatten som är 

utpekade som vattenförekomster. Vattenmyndigheten arbetar för att alla vattenmiljöer ska nå 

en god vattenkvalitet och för att säkra vattentillgången för alla tänkbara behov. 

Många verksamheter påverkar distriktets grundvatten. Det är vanligt med diffust läckage från 

förorenande områden och jordbruksmark men även föroreningar från vägar och andra 

transport- och infrastrukturanläggningar påverkar.. Grundvattnets kvantitet påverkas av 

vattenuttag via kommunal eller allmän vattentäkt men också av uttag för jordbruksändamål 

Ytterligare information om distriktets geografi, demografi och sysselsättning framgår av 

kapitel 2 i förvaltningsplanen för Västerhavets vattendistrikt. Där ger vi också en överblick 

och en analys av distriktets vatten. 

2.2 Vattenbrist skadar både naturmiljön och 

samhället 
Om en situation uppstår där behovet av vatten är större än tillgången kan det snabbt bli 

problem. I en sjö eller ett vattendrag kan det till slut påverka vattenförekomstens ekologiska 

status om uttaget fortsätter att vara för stort så att vattennivån sjunker. Det kan också uppstå 

förändringar i vattnets kemiska status vid låga vattennivåer i både yt- och grundvatten.  

Grundvattenflödet kan ändra riktning vid låga grundvattennivåer. Områden som i vanliga 

fall har ett utflöde av grundvatten kan då istället bli inströmningsområden där ytvatten 

sipprar ner i marken och fyller på grundvattnet. Det kan då ta med sig föroreningar och ge 

konsekvenser för grundvattnets kemi.  

Men låga nivåer av grundvatten kan också leda till andra skador:  

• I kustområden eller i områden med relikt saltvatten finns det stor risk för inträngning av 

saltvatten när grundvattennivån sjunker.  

• Låga grundvattennivåer kan leda till sättningar i byggnader och andra konstruktioner.  

• Risken för ras och skred ökar. 

• Grundvattenberoende terrestra ekosystem kan skadas – i vissa fall permanent.  
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• När utflödet av grundvatten minskar till sjöar och vattendrag intill 

grundvattenförekomsten kan det också ge konsekvenser för ekologisk och kemisk status 

i ytvattnet 

Vattenbrist kan alltså leda till skador både på naturmiljön och på samhället. 

För att inte riskera skador på naturmiljön när en bristsituation uppstår kan Länsstyrelsen 

behöva begränsa vattenuttagen. De kan då prioritera vissa vattenuttag före andra, till exempel 

att dricksvattenuttag ska gå före uttag till andra ändamål. Prioriteringen kan leda till att vissa 

verksamheter får brist på vatten.  

I praktiken används denna möjlighet sällan. Ett skäl är osäkerhet kring ersättningen för den 

användare som blir bortprioriterad. Se vidare avsnitt 3.2. 

2.3 Hur använder vi vatten? 
SCB har på uppdrag av Vattenmyndigheterna studerat vattenuttagen och 

vattenanvändningen i Sverige och i de olika distrikten (SCB, 2019). Under år 2015 beräknade 

de att de totala uttagen av sötvatten var cirka 2,4 miljarder kubikmeter i Sverige. Enligt SCB:s 

beräkningar står industrin för den klart dominerande användningen i samtliga distrikt. I 

rapporten har man tagit med kylvattenanvändningen, inklusive havsvatten. Om kylvatten tas 

med står industrin för ungefär två tredjedelar av vattenanvändningen, men industrin 

dominerar vattenanvändningen även om kylvatten räknas bort (SCB, 2019). 

Internationellt sett står jordbruket för den största vattenanvändningen, till exempel inom EU 

där jordbruket i genomsnitt använder 21 procent av allt vatten. I samtliga länder står 

bevattning för den största delen av jordbrukets vattenanvändning.   

I Sverige använder däremot jordbruket under 5 procent av det sötvatten som används totalt. 

Västerhavets vattendistrikt är ett jordbruksintensivt distrikt. Distriktet har både den näst 

största bevattningsbara arealen och den näst största djurhållningen i landet. Sammantaget står 

distriktet för omkring en femtedel av det svenska jordbrukets totala vattenanvändning. 

Jordbrukets andel av vattenanvändningen i distriktet är 4 procent.  

I Sverige har drygt tio procent av befolkningen enskild vattenförsörjning året runt. Det gäller 

både sammantaget och i distriktet. Både grävda och borrade brunnar brukar finnas i små 

grundvattenmagasin. Små magasin innehåller lite vatten och reagerar snabbt på både 

nederbörd och vattenuttag. Det innebär att hushåll med enskild vattenförsörjning är särskilt 

utsatta för vattenbrist. Vattenbristen kan uppstå både för att vattnet tar slut eller för att 

saltvatten tränger in i vattenmagasinet vid låga grundvattennivåer. Många fritidshus har 

också enskild vattenförsörjning. Dessutom ligger de ofta vid kusten eller på öar där risken för 

torkasommartid oftast är större. 

I Förvaltningsplan för Västerhavets vattendistrikt 2021–2027 hittar du ytterligare information 

om distriktets vattenanvändning. 
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2.4 Vattenbrist i Sverige 
Åren 2016 – 2018 var det problem med torka och vattenbrist i flera områden i Sverige. SMHI 

har publicerat en rapport om Sveriges vattentillgång och analyserar där vattenbristen under 

perioden (Stensen, Krunegård, Rasmusson, Matti, & Hjerdt, 2019). I rapporten konstaterar de 

att orsaken till vattenbristen skiljde sig åt mellan åren. Även problemen och vilka områden 

som drabbades varierade mellan åren.  

Med ett varmare klimat i Sverige väntar sig SMHI att vintrarna blir varmare och mer 

nederbördsrika. Samtidigt är avdunstningen relativt låg vintertid.  Detta leder till mer vatten. 

Men varmare temperaturer innebär också att avdunstningen och växternas vattenförbrukning 

ökar under sommarhalvåret, vilket kan ge minskad tillgång till vatten, särskilt i södra Sverige. 

De problem med vattenbrist som flera vattendistrikt upplevt på senare år kommer därför med 

största sannolikhet att återkomma. Ett framtidsscenario är därför att det blir blötare vintrar 

men även torrare somrar, dvs en större variation under året än tidigare. 

För att motverka akut vattenbrist under åren 2016, 2017 och 2018 införde ett stort antal 

kommuner restriktioner för förbrukning av kommunalt dricksvatten. Dricksvatten kördes 

med tankbil från andra kommuner till Öland och andra områden. Överföringsledningar 

byggdes på kort tid. Kommunerna genomförde också informationskampanjer, gjorde avsteg 

från befintliga vattendomar och utvecklade nya eller alternativa vattentillgångar och källor. 

På vissa håll påbörjades även mätningar av vattennivåer. SMHI påpekar att det ger viktig 

kunskap och en förutsättning för att kunna övervaka sin egen vattentillgång. 

2.5 Vattenbrist i Västerhavets vattendistrikt 
Ojämn tillgång på vatten i Sverige förstärks när klimatet förändras. Västerhavets 

vattendistrikt har redan idag problem med vattenbrist under vissa år och årstider. Problemen 

kommer sannolikt att öka.  

I Sverige är den vanligaste vindriktningen sydvästlig vind. Det är därför också från det hållet 

som den största mängden nederbörd kommer. Delar av inlandet i Västerhavets vattendistrikt 

ligger på så sätt i regnskugga och får mindre årsnederbörd än exempelvis de västligare 

delarna av distriktet. Detta är kännbart för delar av Västgötaslätten. En del av åarna i 

distriktet har redan idag låg vattenföring sommartid. Med ett förändrat klimat förväntas 

lågflödesperioden bli längre.  

Det framtida klimatet kan verka abstrakt och avlägset, men SMHI:s observationer över 

temperatur, nederbörd med mera visar förändringar redan nu. 

Diagram 1 nedan visar årsnederbörden, avdunstningen och avrinningen i Göta älv de senaste 

50 åren. De enskilda punkterna visar den årliga nederbörden och avrinningen år för år. 

Kurvorna visar så kallade 10-årsmedelvärden. Av figuren framgår att nederbörden har stigit 

successivt de senaste 50 åren och att avrinningen ökat svagt.  

Avdunstningskurvan visar skillnaden mellan nederbörd och avrinning och i den ingår även 

eventuellt vattenuttag. Avdunstningen har ökat som en följd av att klimatet blivit varmare.  
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Tioårsmedelvärden av vattenbalans i Göta älv med årsvärden  

 

Diagram 1 visar 10-årsmedelvärden av vattenbalansen i Göta älvs avrinningsområde under de senaste 

50 åren. Nederbörden och avdunstningen har ökat, liksom avrinningen.  

Diagram 2 visar när på året nederbörden har fallit de senaste 50 åren. Det översta fältet 

representerar nederbörden under sommarmånaderna. Att bara det fältet ökat i storlek visar 

att nederbördsökningen i stort sett enbart har skett under sommarmånaderna. Eftersom 

avrinningen inte har ökat kan man anta att det mesta av nederbördsökningen har tagits upp 

och transpirerats av växterna, eller avdunstat direkt från fuktiga ytor. En viss ökning av 

vattenuttaget kan också ha skett, men i många fall återförs det uttagna vattnet till samma 

vattendrag. Se vidare avsnittet om databrist. 
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Tioårsmedelvärden av månadsnederbörd i Göta älv 

 

Diagram 2 Diagrammet visar när på året nederbörden har fallit de senaste 50 åren. Ökningen har i 

stort sett enbart skett under sommarmånaderna  

Under samma period har medeltemperaturen stigit 1,5 grader och växtsäsongens 

(vegetationsperiodens) längd ökat (se figur A och B).  

Tioårsmedelvärden av lufttemperatur i Göta älv med årsmedelvärden  

 

Diagram 3 Diagram som visar att lufttemperaturen i Göta älv har stigit sedan 1960-talet. Prickarna är 

årsmedelvärden år för år och kurvan visar 10-årsmedelvärden 
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Tioårsmedelvärden av vegetationsperiodens start och slut i södra Sverige 

 

Diagram 4 Diagram som visar att växtsäsongen har blivit längre sedan 1970-talet. Den startar allt 

tidigare och tar slut senare på året. Fältens höjd baseras på 10-årsmedelvärden  

I Västerhavets vattendistrikt fylls grundvattenförekomsterna i allt högre utsträckning på 

under perioden när det inte är växtsäsong. Grundvattnet rör sig i marken och sipprar sakta ut 

i vattendragen och i andra grundvattenberoende områden som våtmarker. Med lägre 

grundvattennivåer sipprar mindre grundvatten ut i sjöar och vattendrag. Detta kan leda till 

att flödena minskar även i vattendragen.  
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Tioårsmedelvärden av nederbörd inom/utom vegetationsperiod i Göta älv 

 

Diagram 5 Diagram som visar att nederbörden inom vegetationsperioden har ökat samtidigt som den 

har minskat utom vegetationsperioden. Detta leder till kortare period för grundvattenbildning. Fältens 

höjd baseras på 10-årsmedelvärden  

 

Grundvatten är också en mycket viktig resurs för dricksvattenförsörjningen. Enskilt 

dricksvatten är nästan alltid grundvatten och ungefär 25 % av den kommunala 

dricksvattenförsörjningen i landet är grundvatten. De senaste 50 årens klimatförändringar 

innebär att redan nu har perioden då grundvattenmagasinen fylls på minskat. Men SGU har 

ännu inte noterat några generella trender med minskande nivåer i grundvattnet på de platser 

där de gör mätningar.  

2.6 Vattendistriktet i ett framtida klimat 
SMHI har gjort analyser och tagit fram klimatscenarier för Sverige. Scenarierna är inte några 

prognoser utan beräkningar enligt vissa förutsättningar (SMHI, 2020). Klimatscenarierna 

bygger på data från längre tidsperioder och över större geografiska områden än Västerhavets 

vattendistrikt. Ett mål med det globala arbetet med klimatfrågor är att förhindra att 

scenarierna med störst negativ påverkan blir verklighet.  

Enligt scenarierna förväntas vattendistriktet få både torrare och varmare somrar än nu. 

Perioder med vattenbrist förväntas öka även om det är möjligt att årsmedelnederbörden ökar. 

Den ökande nederbörden förväntas i så fall komma vintertid och som skyfall under andra 

delar av året. Extremväder förväntas bli vanligare. Som avsnitt 2.5 beskriver har nederbörden 

ökat de senaste 50 åren, men ökningen har i huvudsak skett sommartid.  

Flera faktorer bidrar till att klimatförändringarna förväntas leda till ökade problem med 

vattenbrist i vattendistriktet. Förutom minskad nederbörd under sommaren bidrar också en 

längre vegetationsperiod till vattenbrist. Växterna förbrukar vatten under en längre period 

vilket gör att påfyllningsperioden för bland annat grundvatten förkortas. Även den direkta 

avdunstningen från fuktiga ytor är högre under vegetationsperioden eftersom den till stor del 
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styrs av lufttemperaturen. Effekten av förändringarna enligt de aktuellaste klimatscenarierna 

sammanfaller med det som vi har sett under de senaste åren och som beskrivs ovan.  

Snö som sakta smälter fyller på grundvattnet. Ett minskat snötäcke kan därför leda till 

minskad grundvattenpåfyllning under våren. Enligt de flesta klimatscenarierna förväntas 

temperaturen att stiga mest vintertid. Det gör att snötäcket kommer att påverkas och större 

områden än idag kommer att få helt snöfria vintrar.  

Fler detaljer om vårt framtida klimat finns på SMHI:s webbplats. Kartorna här nedanför 

beskriver hur lång växtsäsongen varit tidigare och i dagsläget i distriktet. Dessutom 

presenteras hur den förväntas bli enligt två olika scenarier. I båda scenarierna ingår många 

olika förutsättningar. Den tydligaste skillnaden är att enligt RCP 8.5 förväntas den globala 

uppvärmningen att bli större än i scenariot RCP 4.5. Av de två kartorna med observerade 

värden framgår att växtsäsongen redan blivit längre i hela distriktet. Med ett varmare klimat 

förväntas växtsäsongen att förlängas ytterligare. 
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Observerad längd på växtsäsongen 1961–1990 

 

Karta 1 Kartan visar observerade värden för växtsäsongens genomsnittliga längd under perioden 1961 – 1990, SMHI.  
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Observerad längd på växtsäsongen 1991–2013  

 

Karta 2 Kartan visar observerade värden för växtsäsongens genomsnittliga längd under perioden 1991 – 2013, SMHI.  
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Förväntad längd på växtsäsongen enligt klimatscenario RCP4.5 vid seklets slut 

 

Karta 3 Kartan visar förväntad längd på växtsäsongen i slutet av detta sekel enligt klimatscenario RCP 4.5, SMHI  
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Karta förväntad längd på växtsäsongen enligt klimatscenario RCP8.5 

 

Karta 4 Kartan visar förväntad längd på växtsäsongen i slutet av detta sekel enligt klimatscenario RCP 8.5, SMHI.  
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2.7 Internationell utblick 
I Europeiska kommissionens granskning (COM(2019) 95 final) av hur medlemsstaterna 

genomfört arbetet enligt (vattendirektivet ) (2000/60/EG) och (översvämningsdirektivet ) 

(2007/60/EG) redovisar kommissionen att ungefär hälften av medlemsstaterna betraktar torka 

som en relevant faktor i vattenförvaltingen. Kommissionen skriver att en av de viktigaste 

åtgärderna för att minska effekterna av torka är en förvaltningsplan för torka, men att en 

sådan har inte antagits för alla berörda vattendistrikt. Kommissionen sammanfattar i 

dokumentet de viktigaste rekommendationerna till medlemsstaterna för den tredje omgången 

förvaltningsplaner. Där tar de bland annat upp förvaltningsplaner för torka. 

Sverige rekommenderas att överväga att utarbeta förvaltningsplaner för torka, särskilt i 

vattendistrikt som präglas av lokal torka. Åtta andra medlemsstater får också 

rekommendationer kopplade till förvaltningsplaner för torka. De är lite olika formulerade 

beroende på kommissionens bedömning av medlemsstatens situation. För Italien rör det sig 

enbart om en komplettering för ett ytterligare avrinningsområde och för Malta att på ett bättre 

sätt ta itu med vattenbrist och överuttag. De medlemsstater som rekommenderas att ta fram 

eller överväga torkaplaner för hela eller delar av landet är Bulgarien, Tyskland, Spanien, 

Finland, Frankrike, Ungern och Sverige. I Spaniens fall rör rekommendationen förnyade 

förvaltningsplaner för torka. Tre medlemsstater rapporterade inte i tid så rekommendationer 

riktade till dem har inte tagits med i kommissionens granskning. Det gällde Grekland, Irland 

och Litauen. 

De länder som sedan länge upplever konkurrens om vatten och där torka och vattenbrist 

förekommer i princip varje år har av naturliga skäl redan gjort mer arbete och har sedan länge 

förvaltningsplaner för torka och vattenbrist. Cypern har exempelvis en ambitiös plan med 

omfattande övervakning som grund. Landet publicerade sin första torkaplan 2011 och gjorde 

en översyn av den 2016. Planen omfattar en stor mängd data över vatten och nederbörd i 

Cypern. I den uppdaterade planen har de även beräknat vattenbristindex (Water scarcity 

index, wei+) ända ner på avrinningsområdesnivå. De har också bedömt sårbarheten för torka 

och vattenbrist på social, ekonomisk och miljömässig nivå. Sårbarhetsanalysen är nedbruten 

på områdena dricksvattenförsörjning, bevattning och miljöfaktorer. En slutsats i Cyperns 

torkaplan är att landet har mycket ansträngda vattenresurser i alla hydrologiska regioner 

utom två. 

För Sveriges del finns inte behov av att göra en lika ambitiös plan som den som Cypern gjort. 

Våra problem när det gäller torka och vattenbrist är inte i närheten av dem som de har. Trots 

det finns det god anledning för oss att också arbeta mer systematiskt med problemet.  
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3 Pågående åtgärder mot torka och 

vattenbrist 
Sveriges kommuner, länsstyrelser och centrala myndigheter gör redan idag många åtgärder 

med koppling till vattenbrist, ett antal av dessa ryms inom vattenförvaltningsarbetet. Utöver 

dessa pågår åtgärder initierade på annat sätt. 

3.1 Åtgärder inom vattenförvaltningsarbetet 
I det Åtgärdsprogram 2016–2021 och i Åtgärdsprogram 2021–2027 som vi nu samråder kring 

finns ett antal åtgärder som har koppling till torka och vattenbrist, särskilt när det gäller 

dricksvattenförsörjningen. 

Regionala vattenförsörjningsplaner 
Regionala vattenförsörjningsplaner är en angelägen åtgärd både i det nu gällande 

Åtgärdsprogram 2016–2021 och i samrådsversionen av Åtgärdsprogram 2021–2027. Åtgärden 

genomförs av länsstyrelserna i samverkan med kommunerna. I åtgärdsprogrammet lämnas 

följande motivering för åtgärden: 

”Samhällsplaneringen är ett viktigt verktyg för att långsiktigt säkerställa 

dricksvattenförsörjningen. Grunden för en hållbar planering av vattenresurserna kan utgöras 

av en vattenförsörjningsplan, vars övergripande syfte är att trygga en långsiktig 

dricksvattenförsörjning. Regionala vattenförsörjningsplaner är betydelsefulla underlag för 

kommunernas översiktsplanering. Med stöd av dem synliggörs viktiga 

dricksvattenförekomster och skyddet av dem kan beaktas i den fysiska planeringen. 

Markanvändning och verksamheter som innebär betydande påverkan på 

dricksvattenförekomster kan då undvikas eller anpassas så att miljökvalitetsnormerna för 

vatten och kraven på dricksvattenkvalitet följs. Klimatförändringarna kan komma att få stor 

påverkan på dricksvattenförsörjningen i framtiden och är därför en viktig del av planerna.” 

Boverket ska vägleda länsstyrelser och kommuner om fysisk planering enligt (plan- och 

bygglag (PBL, 2010:900)). Av Åtgärdsprogram 2016–2021 framgår att Boverket behöver 

utveckla vägledning om hur regionala vattenförsörjningsplaner och annat regionalt 

planeringsunderlag kan användas i översikts- och detaljplanering och i övriga ärenden enligt 

PBL. 

Länsstyrelserna har återrapporterat till vattenmyndigheterna om hur det går med arbetet att 

genomföra åtgärden vattenförsörjningsplaner. Rapporteringen visar en blandad bild. Några 

länsstyrelser har helt aktuella planer, medan andra saknar en beslutad regional 

vattenförsörjningsplan, även om arbete pågår. Många länsstyrelser har äldre beslutade planer 

som håller på att revideras. 

Boverket har tagit fram en vägledning om vattenförsörjning inom fysisk planering. 

Vägledningen beskriver frågan om vattenförsörjning i ett bredare perspektiv än enbart den 

som anges i åtgärden. 
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Åtgärder som vidtas av kommunerna 
Nu gällande Åtgärdsprogram 2016–2021 innehåller åtta åtgärder som riktar sig till 

kommunerna. Åtgärd 5 är tydligt kopplad till dricksvattenförsörjningen. Övriga åtgärder tar i 

huvudsak fasta på frågor kopplade till övergödning och föroreningar i vattenförekomster. I 

samrådsversionen av Åtgärdsprogram 2021–2027 kvarstår i huvudsak åtgärderna kring 

dricksvattenförsörjning, men med delvis ändrade lydelser. 

Kommunerna åtgärd 5 (Åtgärdsprogram 2016–2021): [Kommer att uppdateras med 

motsvarande åtgärd i Åtgärdsprogram 2021–2027] 

Kommunerna ska säkerställa ett långsiktigt skydd för den nuvarande och framtida 

dricksvattenförsörjningen. Kommunerna behöver särskilt: 

a) anordna erforderligt skydd för allmänna och enskilda dricksvattentäkter som försörjer 

fler än 50 personer eller där vattentäktens uttag är mer än 10 m3/dygn 

b) göra en översyn av vattenskyddsområden som inrättats före miljöbalkens införande och 

vid behov revidera skyddsområdets avgränsningar och tillhörande föreskrifter så att 

tillräckligt skydd uppnås, 

c) bedriva systematisk och regelbunden tillsyn över vattenskyddsområden, 

d) uppdatera översiktsplanerna med regionala vattenförsörjningsplaner, 

e) säkerställa att tillståndspliktiga allmänna yt-och grundvattentäkter har tillstånd för 

vattenuttag. 

Åtgärden ska vara vidtagen senast tre år efter åtgärdsprogrammets fastställande. 

Kommunerna redogör i sin återrapportering för hur långt de har kommit med åtgärderna. 

Rapporteringen visar att de gör framsteg men att mycket arbete återstår innan allt vatten har 

det skydd som krävs. 

Tillsyn av vattenuttag 
Länsstyrelserna är tillsynsmyndighet för vattenverksamhet men bedriver generellt begränsat 

med tillsyn när det gäller vattenuttag. Tillsyn av vattenuttag är en del av länsstyrelsernas 

åtgärd 4 i Åtgärdsprogram 2016–2021 och ingår även i samrådsversionen av Åtgärdsprogram 

2021–2027. Under 2019 genomförde ett antal länsstyrelser en tillsynskampanj inom ramen för 

SMHI:s regeringsuppdrag om bättre kunskap om Sveriges vattenuttag (Länsstyrelsen 

Gotlands län, 2019). Tillsynskampanjens syfte var att samla in tidsserier av vattenuttagsdata, 

att testa metodik för insamling samt att samla ihop länsstyrelsernas erfarenheter, lärdomar 

och förslag till vidare arbete. Medverkande länsstyrelser hade olika fokusområden 

(vattendrag, sjö eller bransch), vilket gav olika förutsättningar för tillsynen och en bredare 

utvärdering av resultaten.  

De flesta länsstyrelser angav i projektet att inget aktivt egeninitierat tillsynsarbete av 

vattenuttag bedrivs utöver tillsynskampanjen. Samtliga länsstyrelser menade att den otydliga 

lagstiftningen kring vattenuttag är ett problem vid tillsyn och prövning. Flera länsstyrelser 

gjorde också bedömningen att det är svårare att bedriva tillsyn på grundvattenuttag än 

ytvattenuttag.  

En slutsats från tillsynskampanjen är att om länsstyrelserna ska kunna arbeta bredare och mer 

systematiskt med prövning och tillsyn av vattenuttag så behöver nationella 
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vägledningar/handledningar tas fram och Miljösamverkan Sverige behöver prioritera projekt 

med fokus på vattenuttag.  

Ett sätt att få ökad kännedom om vattenuttagen är att öka tillsynen. Det är känt att många 

vattenuttag sker utan tillstånd trots att de inte faller under något av undantagen från tillstånd. 

Detta förhållande gäller även för många kommunala vattentäkter. Enligt kommunernas 

senaste återrapportering till vattenmyndigheterna om åtgärdsarbetet har knappt hälften av de 

aktiva kommunala vattentäkterna tillstånd för uttag av vatten. Andelen med tillstånd har ökat 

de senaste åren och det pågår processer med tillstånd för ytterligare kommunala vattenuttag. 

Förutom att öka kännedomen om vattenuttagen förväntas en ökad tillsyn leda till att fler 

söker tillstånd för sina vattenuttag. Tillståndskravet kan indirekt leda till större kontroll över 

vattentillgången vid befarad vattenbrist. 

Förväntad effekt av pågående åtgärder 
De pågående åtgärderna inom vattenförvaltningen som refereras ovan har inte som 

huvudsyfte att motverka torka och vattenbrist. I den uppföljning som gjorts hittills har detta 

område lyfts fram. Vid kommande utvärdering är det viktigt att bedöma även åtgärdernas 

effekt på torka och vattenbrist. 

3.2 Pågående åtgärder som inte ingår i 

vattenförvaltningsarbetet 

Varningssystem för torka  
I Europeiska kommissionens vägledning om hur en förvaltningsplan för vattenbrist 

(torkaplan) ska utformas finns varningssystem för torka med som en del (Europeiska 

kommissionen, 2007). Systemet är tänkt att ge en tidig varning om att det finns risk för torka 

och vattenbrist. I Sverige finns inte något varningssystem för torka eller vattenbrist i den 

mening som avses i vägledningen men det finns en tjänst som heter risk för vattenbrist. 

Information om risk för vattenbrist tas fram i samverkan mellan SGU och SMHI. Syftet med 

tjänsten är att beskriva tillgången på mark-, grund- och ytvatten på en övergripande skala och 

hur den kan komma att förändras den närmaste tiden. Informationen uppdateras en gång i 

veckan och är tillgänglig för alla via myndigheternas hemsidor. Tjänsten har utvecklats 

kontinuerligt sedan den första versionen kom 2017. 

Internationellt brukar man prata om fyra olika typer av torka och nedan beskrivs hur tjänsten 

risk för vattenbrist relaterar till dessa: 

1. Meteorologisk torka 

2. Marktorka 

3. Hydrologisk torka 

4. Socioekonomisk torka 

En torkasituation fortplantar sig ofta från 1–3. Först kommer en period av torrt väder som 

leder till att det blir torrt i marken, därefter följer låga grund- och ytvattennivåer. Både 

marktorka (2) och hydrologisk torka (3) kan sedan ge socioekonomisk torka (4). 
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Meteorologisk torka 
Vid SMHI pågår ett arbete med att testa indikatorer för meteorologisk torka såsom en 

nederbördsindikator SPI (standardized precipitation index) och en avdunstningsindikator 

SPEI (standardized precipitation-evapotranspiration index) som är vanligt förekommande i 

andra länders varningssystem för torka (Europeiska kommissionen, 2018). En utmaning med 

användningen av dessa indikatorer i Sverige är att de inte tar hänsyn till nederbörd som faller 

som snö under delar av året. 

Marktorka 
Markvatten visas i en avvikelsekarta med tiodygnsprognos. Den beskriver fuktigheten i 

markens övre skikt (rotzonen) i jämförelse med vad som är normalt för årstiden. Eftersom 

detta är ett förhållandevis litet vattenlager kan det förändras snabbt i torrt väder. En 

markvattenhalt som är mycket under det normala för årstiden kan vara tecken på marktorka, 

vilket främst drabbar de areella näringarna (jordbruk/skogsbruk) (SMHI, 2020). 

Hydrologisk torka 
Grundvatten visas i avvikelsekartor för både stora och små grundvattenmagasin. Risk för 

vattenbrist utfärdas om nivåerna ligger lågt i förhållande till normala nivåer för årstiden, samt 

att nivåerna den närmaste tiden bedöms medföra risk för en bristsituation. 

Information om ytvatten jämförs med historiska lågflöden. En risk för låga flöden utfärdas om 

vattenflödet väntas ligga mycket lågt under en period på fyra veckor framåt i tiden i ett 

mellanstort eller stort område. Risk för låga flöden kan även utfärdas i ett mindre område om 

vattendraget har bedömts vara extra känsligt. 

Grund- och ytvattennivåer som ligger eller förväntas ligga mycket under normala nivåer för 

årstiden kan vara ett tecken på hydrologisk torka. 

Socioekonomisk torka 
Den fjärde typen av torka, socioekonomisk torka, är när vattenbrist får effekt på 

vattenanvändningen i samhället med sociala/ekonomiska effekter. SMHI menar att vi inte har 

tillräcklig kunskap om vattenanvändningen i Sverige för att kunna bedöma risk för denna typ 

av torka ännu. I princip kan denna typ av torka uppstå utan koppling till övriga torkatyper 

om det finns ett överutnyttjande av vatten. 

Bevattningsförbud för kommunalt dricksvatten 
Svenskt vatten samlar in statistik från kommunerna om vattenläget i kommunerna (Svenskt 

Vatten, 2020). Kommunerna matar själva in uppgifter om sin dricksvattenproduktion 

kopplade till vattenbrist. Det är vanligt att kommuner utfärdar bevattningsförbud. Dessa 

gäller då bevattning med kommunalt dricksvatten. I många fall utfärdas förbuden i 

förebyggande syfte.  

Vattenbristen kan ha olika orsaker, bland annat kapacitetsbrist i produktionen, dålig 

råvattenkvalitet eller brist på råvatten. Under sommarhalvåret 2018 när det var torrt och 

varmt i större delen av landet, var kapacitetsbrist den vanligaste orsaken, inte brist på 

råvatten. 
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Avrådan från att använda ytvatten 
Det är inte tillåtet att pumpa upp vatten ur ett vattendrag när det finns risk för skada på 

naturmiljön, till exempel att vattendragens botten torrläggs. Länsstyrelserna brukar påminna 

om regelverket genom att avråda lantbrukare från att bevattna när flödena i vattensystemen 

sjunker så pass mycket att det finns risk för skada på naturmiljön. Inom Västerhavets 

vattendistrikt utfärdar länsstyrelserna i Västra Götaland och Hallands län en sådan avrådan 

nästan varje år. Anledningen är att många uttag sker utan tillstånd. Det finns många undantag 

från krav på tillstånd och det finns också många tillståndspliktiga uttag som sker ändå, utan 

tillstånd. Om råden att låta bli att bevattna inte följs kan länsstyrelsen förbjuda bevattning. 

Förbudet riktas specifikt till den som bevattnar trots råden. 

Verksamheter som har tillstånd för vattenuttag omfattas inte av avrådan utan tar ut vatten 

enligt villkoren i sina tillstånd. Ofta föreskriver villkoren att de inte får ta ut vatten vid flöden 

under en viss nivå. Detta gäller särskilt nyare tillstånd. 

Informationskampanjer 
Vattenbrist har tidigare inte diskuterats särskilt mycket i Sverige och medvetenheten är i 

allmänhet låg. Men de senaste årens återkommande problem har gjort det angeläget att öka 

medvetenheten hos invånare och besökare i de drabbade områdena. Öland fick akut 

vattenbrist 2016 och i samband med detta startades en informationskampanj kallad 

”Vattensmart”. I första skedet var några kommuner och länsstyrelsen Kalmar län med i 

samarbetet, men numera deltar flera län och fler kommuner. När kampanjen startade under 

2016 kunde Mörbylånga kommun se att det ledde till 20 % lägre dricksvattenförbrukning 

under den kritiska perioden (Mörbylånga kommun, 2017). 

 

Bild från kampanjen Vattensmart 

På Gotland råder särskilda förutsättningar och risken för vattenbrist är ofta stor. Därför 

arbetar både region Gotland och länsstyrelsen på Gotland med information som uppmanar 

till sparsamhet med vattnet. 

Uppdrag att hitta vatten 
SGU har fått i uppdrag av regeringen att under 2018–2020 göra insatser för att förfina och 

utöka kartläggning och karaktärisering av grundvattenresurser i särskilt utsatta områden. 

Enligt uppdraget ska redovisningen minst omfatta en beskrivning av insatser, dess resultat 

samt eventuella förbättringsförslag inom områdena tredimensionell modellering, förbättrat 

geologiskt underlag vid ras- och skredproblematik, identifierade potentiella 

grundvattentillgångar samt utvecklade mätningar beträffande grundvattnets kvantitet, 

kvalitet och prognostisering.  

Figur 1 Bild från kampanjen om att spara på dricksvatten. Bilden visar kampanjens symbol, kamelen 

Törsten. 
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SGU bedriver ett löpande arbete för att öka insamlingen och tillhandahålla mer 

hydrogeologisk information för samhällets behov. Arbetet har intensifierats kraftigt genom 

grundvattensatsningen (Abelsson, o.a., 2019). Satsningen har gjort det möjligt för SGU att 

utöka sitt arbete för en hållbar vattenförsörjning och under perioden 2018–2020 kommer 

myndigheten att bygga upp ett betydligt bättre underlag för att kunna bidra till att säkra 

framtida vattenförsörjning, ge bättre scenarier för grundvattennivåernas förändringar samt 

bedöma grundvattnets kvalitet. Grundvattensatsningens genomförande delas upp i fem 

huvuddelar.  

Identifiering och karaktärisering av grundvattentillgångar via helikopterburna TEM-

undersökningar har hittills utförts framför allt på Gotland, på Öland, och i Skåne samt inom 

delar av Blekinge, Halland, Östergötland, Västergötland och Örebro län. Ytterligare 

undersökningar är planerade. Kartläggningen av grundvattentillgångar med traditionell 

metod har utförts och pågår inom många grundvattenmagasin i Blekinge, Småland, Bohuslän, 

Östergötland, Södermanland, Uppland, Ångermanland och Stockholm. Den pågående 

satsningen har enligt SGU redan gett goda resultat och lett till att SGU har kunnat peka ut ett 

flertal potentiella grundvattentillgångar. Resultaten från undersökningarna har gett 

kommunerna möjlighet att göra detaljprospektering och undersöka möjligheten att skapa nya 

vattentäkter.    

Övriga delar i grundvattensatsningen är 

• Tredimensionell modellering (3D) av grundvattenmagasin 

• Grundvattnets kvalitet  

• Utbyggnad och utveckling av nivåövervakning av grundvatten 

• Datahantering, digitalisering och utveckling av databaser  

Prioritering mellan användare 
Havs- och vattenmyndigheten har i en rapport till regeringen (Havs- och vattenmyndigheten, 

2018) undersökt möjligheterna att göra prioriteringar mellan vattenanvändare enligt gällande 

lagstiftning. De har även undersökt om det finns behov av att göra förändringar i 

lagstiftningen för att kunna göra prioriteringar. HaV konstaterar i sin analys att gällande 

lagstiftning ger tillräckliga möjligheter för tillsynsmyndigheten (länsstyrelsen) att prioritera 

och begränsa de sammanlagda uttagen. De konstaterar samtidigt att lagstiftningen sällan 

använts eftersom den användare som blir bortprioriterad har rätt till ersättning. Hur stor 

ersättning skulle bli är oklart och det finns inte heller några budgeterade medel till en sådan 

ersättning, så det är oklart hur ersättningen skulle finansieras. Om det endast finns en stor 

vattenanvändare hjälper inte heller möjligheten att kunna prioritera. 

I rapporten konstaterar HaV också att ett väl utvecklat arbete med tillstånd för uttag av vatten 

hanterar situationer med liten vattentillgång minst lika bra som prioriteringar vid faktisk 

vattenbrist.  

Tillstånd för vattenuttag kan vara större än vattenflödet 
HaV har särskilt studerat tillstånden för vattenuttag som är gjorda för Emån. De konstaterar 

att tillstånden är anpassade för olika flöden och därmed förutsägbara. Trots att inte alla uttag 

omfattas av de olika tillstånden som finns för Emån så reglerasuttagen tillräckligt bra.  
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Länsstyrelsen Kalmar län och SMHI har gjort beräkningar av tillståndsgivna vattenuttag och 

jämfört dem med flödet i vattendraget Emån. Beräkningarna visade att trots komplexa 

tillstånd med hänvisning till olika flöden så är det inte säkert att den sammanlagda 

uttagsvolymen för de tillståndsgivna uttagen räcker vid lågvattenföring i ån. I de flesta andra 

sammanhang är tillstånden enklare utformade. Detta gäller särskilt för äldre tillstånd.  

I dagsläget är det oklart om det är ett utbrett problem att tillåtna uttag överskrider 

vattenföringen, men genom ökad tillsyn kommer länsstyrelserna att få en tydligare bild av 

detta. 
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4 Behov av kunskapshöjande åtgärder 
För att kunna få en samlad bild av vattentillgångarna och risken för vattenbrist i Sverige och i 

de olika vattendistrikten krävs mer information än vad som finns tillgängligt idag.  

4.1 Detaljerad vattenbalans kräver bättre data 
Ett sätt att jämföra tillgången på vatten med uttagsbehovet är att räkna ut en vattenbalans. Det 

finns flera olika metoder för detta. Inom EU används vattenbristindex (water scarcity index, 

eller water exploitation index wei+) för att beräkna om det finns risk för vattenbrist, det vill 

säga att vattenbehovet är större än tillgången. De redovisningar som Sverige har kunnat 

lämna till Europeiska kommissionen har enbart kunnat göras över så stora områden att lokala 

eller regionala bristsituationer inte syns. Anledningen till det är att de data som finns 

tillgängliga för vattenuttag inte finns på tillräcklig detaljeringsnivå för att kunna göra en 

beräkning för till exempel ett avrinningsområde.  

SCB:s rapport om vattenanvändningen (SCB, 2019) baseras på mätningar, statistik, 

uppskattningar och schabloner. När det gäller vattenanvändningen på vattendistriktsnivå ger 

SCB-rapporten en någorlunda bra bild. För att däremot kunna göra en beräkning av 

situationen i en vattenförekomst behövs kännedom om de faktiska vattenuttagen i den 

förekomsten, men många vattenuttag mäts inte.  

Uppgifter om vattentillgång och vattenanvändning används till beräkning av vattenbalanser. 

Genom kvantifiering av vattentillgången och efterfrågan på vatten kan planering och 

vattenresursfördelning genomföras på nationell, regional och lokal nivå. Situationer med 

vattenbrist kan undvikas och effekter av klimatförändringar kan förutspås och om möjligt 

åtgärdas innan krissituation uppstår. I nuläget saknas det mycket information som behövs för 

vattenbalansberäkningar. SMHI har beskrivit detaljerna kring detta i en delrapport i 

regeringsuppdraget om ökad kunskap om Sveriges vattenuttag (Stensen & Eklund, 2020). 

Nedanstående sammanställning är en behovsanalys av underlag, beräkningar och modeller 

som behövs för att kvantifiera vattenresurser och dess utnyttjande, framför allt i ett förändrat 

klimat. Sammanställningen är gjord av SMHI och SGU.  

Vattenuttag 

• Register över vattenuttag och återfört vatten för samtliga vattenanvändare. Kvantitet 

och lokalisering. 

•  Information om vattenuttagens variation i tiden, åtminstone per månad, eftersom 

vattentillgången varierar i tiden.  

• Data över vattenuttag/vattenanvändning från SCB på så lokal nivå som möjligt. Data 

på huvudavrinningsnivå (HARO) bör inte ge problem med sekretess.  

• Kumulativ syn på vattenuttag, inklusive mindre uttag. Det fasta gränskriteriet för 

tillståndspliktiga vattenuttag beaktar inte den kumulativa effekten av många mindre 

vattenuttag. 

• Samlad information om vattenkraftens vattenanvändning. Hur stor andel av årsflödet 

används för elproduktion? 
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• Beskrivning av irreversibla effekter, till exempel av saltvatteninträngning. Vad 

händer vid överutnyttjande av en vattenresurs, inklusive inträngning av andra 

ämnen än salt. 

SMHI och SGU har också identifierat ett flertal områden där med data behövs när det gäller 

kunskapen och kontinuerlig mätning av vattentillgångarna. Bland annat gäller det att mer 

data behövs på lokal nivå. Kunskapen om hur vattenuttagen påverkar både yt- och 

grundvatten behöver också förbättras. Ett annat område som lyfts fram är skyddet av data. 

Det är viktigt att sekretesskydda data när det behövs men samtidigt ska inte skyddet hindra 

nödvändiga åtgärder. 

Undantag från tillståndsplikten 
Huvudregeln är att vattenuttag är prövnings- eller anmälningspliktigt. Det finns dock ett stort 

antal undantag från denna regel, till exempel för enskild vattenförsörjning. Undantagen har 

sitt ursprung i att det ansetts vara en samhällsekonomiskt rationell lösning att enskilda löser 

sin egen vattenförsörjning i områden som ligger utanför detaljplanerat område. Att då alltid 

kräva en myndighetsprövning av vattenuttagen har ansetts vara alltför ingripande i 

förhållande till nyttan. Det finns därmed ett mycket stort antal mindre uttag från både yt- och 

grundvattenmagasin utanför detaljplanerat område. Vilken sammanlagd inverkan dessa uttag 

har på vattenförekomsterna är svårt att uppskatta med dagens kunskap.  

Även vissa större vattenuttag är generellt undantagna från tillståndsplikten – exempelvis för 

större djurgårdar, där vattenuttagen kan vara omfattande.  

Kravet på tillstånd för vattenuttag är likadant oavsett om uttaget sker i en vattenförekomst 

med stor tillgång på vatten eller i en vattenförekomst med risk för vattenbrist. 

4.2 Utökad kartläggning av kvantitativ status 
Det finns behov av utökad övervakning av kvantitativ status för grundvatten. Detta gäller 

särskilt för grundvattenförekomster med uttag av vatten till exempelvis dricksvatten. 

Traditionellt har övervakningen utformats för att följa naturliga trender i opåverkade 

grundvattenförekomster. Denna övervakning är betydelsefull men behöver kompletteras med 

övervakning av förekomster med uttag. Vid perioder av torka är en sådan övervakning 

nödvändig för att kunna vidta lämpliga åtgärder för att förhindra vattenbrist. 

Vattenproducenterna övervakar ofta vattennivåerna i vattentäkterna men den informationen 

är inte alltid tillgänglig och kanske inte heller ändamålsenlig för miljöövervakning. Det finns 

också behov av att undersöka om det går att utforma någon slags övervakning av nivåerna i 

ytvattenförekomster, särskilt de som används för dricksvattenuttag eller andra uttag. Den 

ökade kartläggningen kan utformas inom ramen för eller i samverkan med handlingsplanen 

Full koll på våra vatten (Vattenmyndigheterna, SGU, Naturvårdsverket, Havs- och 

vattenmyndigheten, & Länsstyrelserna, 2019). 
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4.3  Påverkan och riskbedömning av 

vattenförekomster gällande torka och risk för 

vattenbrist 
En viktig del i arbetet med att vidta åtgärder mot torka och att förebygga vattenbrist är att 

kartlägga vilka vattenförekomster som är i riskzonen. På så vis kan rätt åtgärder vidtas på rätt 

plats. Det är vattenmyndigheterna som ansvarar för att statusklassningen genomförs men 

länsstyrelserna (via beredningssekretariaten) som slutför detta. Hittills har inte någon 

klassning inom detta område gjorts av vattenmyndigheterna. Flera av åtgärderna i denna 

delförvaltningsplan ställer krav på att en sådan statusklassning görs. För att kartläggningen 

ska kunna göras behöver Havs- och vattenmyndigheten ta fram bedömningsgrunder som kan 

tolka in vattenbrist och torka för ytvatten och hur det kopplar till hydrologisk regim samt 

biologiska kvalitetsfaktorer. 

4.4 Vidareutveckling av tjänsten vattenbrist 
Tjänsten vattenbrist som SMHI och SGU har tagit fram har ökat tillgängligheten på 

information om när det är risk för torka och vattenbrist. Som framgår av avsnitten 2.5 och 2.6 

ovan pågår det en utveckling i distriktet där torka har blivit mer frekvent. Myndigheterna bör 

därför undersöka om tjänsten kan utvecklas vidare så att det harmoniseras med systemen 

inom övriga EU-länder och kommissionens vägledning (Europeiska kommissionen, 2007). 

4.5 Effekten av ökad sjöreglering 
Att på olika sätt uppehålla vattnet i landskapet under en längre tid kan bidra till att perioden 

med lågvattenflöden blir kortare. I vissa fall påverkar inte åtgärden flödena i vattendragen 

men kan ändå bidra till att utnyttja den nederbörd som faller. Vattenuppehållande åtgärder är 

exempelvis ökad sjöreglering, anlagda eller restaurerade våtmarker och bevattningsdammar. 

SMHI har med hjälp av simuleringar beräknat hur stor effekt olika åtgärder skulle få. De kom 

fram till att ökad sjöreglering är den mest effektiva metoden att öka lågflödena i vattendragen 

(Stensen, Matti, Rasmusson, & Hjerdt, 2019; Lindström, 2019). Den faktor som har störst effekt 

för att höja lågflödena är att man sparar vatten i sjöar, särskilt om man reglerar dem så att 

vatten sparas till sommaren. De flesta av de andra simulerade förändringarna i landskapet 

gav mindre effekt.  

SMHI konstaterar att samtliga metoder att minska lågflödena har liten effekt och att det 

sammantaget framförallt är vädret och klimatet som avgör vattenflödet. För att kunna 

använda metoden sjöreglering mer aktivt bör SMHI mer i detalj utvärdera möjligheten för 

specifika sjöar En viktig förutsättning är också att det kan ske utan att sjöarnas ekologiska 

status försämras. 
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5 Åtgärder som behöver vidtas av centrala 

myndigheter och länsstyrelser 
Situationen de senaste åren, de framtagna klimatscenarierna och övriga analyser visar tydligt 

att det krävs ytterligare åtgärder i för att motverka risken för akut vattenbrist. Situationen kan 

bli mycket ansträngd även i framtiden och genom goda förberedelser går det att minska 

riskerna både för vattenförekomsternas ekologiska status och för ekonomiska och sociala 

konsekvenser på grund av vattenbrist. På grund av brist på data för vattenuttag är det 

omöjligt att i nuläget uppskatta det totala åtgärdsbehovet. Det är viktigt att snabbt åtgärda 

detta så att vattenförekomster i riskzonen kan identifieras och kartläggas. Tills denna 

kartläggning är gjord kan mer generella åtgärder som till exempel rådgivning för 

vatteneffektivisering, tillsynsvägledning för vattenuttag med flera genomföras. 

Nedan följer ett antal åtgärder som på olika sätt bidrar till att säkra att vi kan nå 

miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten, särskilt för god ekologisk status och god 

kvantitativ status. 

[Avsnittet är under utarbetande. Specifika samråd har inte skett med berörda myndigheter. 

Vattenmyndigheten välkomnar synpunkter under samrådet. Vattenmyndigheten tar gärna 

emot förslag på ytterligare åtgärder.] 

Kostnader för åtgärderna 
[Kostnaderna för nedanstående åtgärder kommer att beräknas på liknande sätt som för 

åtgärderna i åtgärdsprogrammet. Detta kommer att göras under samrådet.] 

5.1 Åtgärd: Rådgivning för vatteneffektivisering 

Havs- och vattenmyndigheten: Rådgivning för 

vatteneffektivisering 

Havs- och vattenmyndigheten ska utveckla kompetensutvecklings- och 

rådgivningsverksamhet för att minska små och medelstora företags vattenförbrukning 

genom vatteneffektivisering. Myndigheten ska också identifiera nödvändiga styrmedel 

för att åtgärden ska kunna genomföras. Åtgärden rör rådgivning till företag i samtliga 

branscher utom verksamhet inom jordbruk, skogsbruk eller trädgårdsnäring. Åtgärden 

ska minska risken för att vattenbrist uppstår i berörda områden och särskilt fokusera på 

rådgivning kring hur företagens vattenförbrukning kan minskas under kritiska perioder 

på året. Åtgärden ska särskilt fokusera på områden som har eller riskerar att få vattenbrist 

inom de närmaste 12 åren. [I nuläget förefaller ansvarig myndighet att saknas för denna 

uppgift som är ny. Under samrådet bör lämpligt ansvar utredas.] 

Åtgärden ska genomföras i samverkan med SGU, SMHI samt länsstyrelser och 

kommuner i Västerhavets vattendistrikt. 

Åtgärden ska genomföras så att den bidrar till att miljökvalitetsnormerna för yt- och 

grundvatten ska kunna följas. 
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Motivering 
I flera vattendistrikt uppstår regelbundet perioder med vattenbrist där behovet av vatten 

överstiger tillgången. Risken för vattenbrist behöver minska genom att företag inför 

vattensparande åtgärder och ökad recirkulation av vatten. I ett förändrat klimat förväntas 

risken för vattenbrist att öka. Ett minskat vattenbehov bidrar därför till större robusthet mot 

torka och andra former av vattenbrist. 

Genomförande 
Havs- och vattenmyndigheten kan utveckla rådgivningsverksamheten med erfarenheter från 

andra områden. Energimyndigheten har tillsammans med länsstyrelserna och kommunerna 

utvecklat energi- och klimatrådgivning till små och medelstora företag. Syftet med den 

rådgivningen är att effektivisera företagens energianvändning och på så sätt minska 

klimatpåverkan. Denna rådgivning kan tjäna som förebild för arbetet. HaV ska även analysera 

om det är lämpligt att kommunerna genomför hela eller delar av rådgivningen. 

Sammanhang 
Åtgärdens genomförande stöds av åtgärden Jordbruksverket rådgivning för 

vatteneffektivisering och länsstyrelserna rådgivning för vatteneffektivisering. 

Jordbruksverket: Rådgivning för vatteneffektivisering 

Jordbruksverket ska utveckla kompetensutvecklings- och rådgivningsverksamhet för att 

minska jordbrukets och trädgårdsnäringens sårbarhet för vattenbrist genom 

vatteneffektivisering. Myndigheten ska också identifiera nödvändiga styrmedel för att 

rådgivningen ska kunna genomföras. Åtgärden ska minska risken för att vattenbrist 

uppstår. Åtgärden ska särskilt fokusera på områden som har eller riskerar att få 

vattenbrist inom de närmaste 12 åren.  

Åtgärden ska genomföras i samverkan med SGU, SMHI och länsstyrelser. 

Åtgärden ska genomföras så att den bidrar till att miljökvalitetsnormerna för yt- och 

grundvatten ska kunna följas. 

[Åtgärden kan komma att slås samman med Åtgärd 3 Jordbruksverket.] 

Motivering 
I flera vattendistrikt uppstår regelbundet perioder med vattenbrist där behovet av vatten 

överstiger tillgången. Risken för vattenbrist behöver minska genom att effektivisera 

jordbrukets vattenförbrukning. I ett förändrat klimat förväntas risken för vattenbrist att öka. 

Ett minskat vattenbehov bidrar därför till större robusthet mot torka och andra former av 

vattenbrist. För jordbruket och trädgårdsnäringen kan effektiviseringen till viss del göras på 

samma sätt som i andra branscher. Bland annat markstruktur, val av gröda, växtföljd, 

dränering och bevattningsmetod påverkar vattenanvändningen och därmed vilka insatser 

som krävs för effektivare vattenanvändning. Även anläggning av bevattningsdammar och 

återanvändning av renat avloppsvatten kan vara möjliga åtgärder. 

Genomförande 
Jordbruksverket kan utveckla rådgivningsverksamheten som ett komplement och gemensamt 

med den rådgivning som sker inom ”Greppa näringen”. Jordbruksverket kan också utveckla 



 

33 

rådgivningsverksamheten med bas i erfarenheter från andra områden. Energimyndigheten 

har tillsammans med länsstyrelserna och kommunerna utvecklat energi- och 

klimatrådgivning till små och medelstora företag. Syftet med den rådgivningen är att 

effektivisera företagens energianvändning och på så sätt minska klimatpåverkan. Denna 

rådgivning och ”Greppa näringen” tjäna som förebild för arbetet. 

Sammanhang 
Åtgärdens genomförande stöds av åtgärden Jordbruksverket rådgivning för 

vatteneffektivisering och länsstyrelserna rådgivning för vatteneffektivisering. 

Länsstyrelserna: Rådgivning för vatteneffektivisering 

Länsstyrelserna ska prioritera och utveckla sin rådgivningsverksamhet för att minska 

små och medelstora företags vattenförbrukning genom vatteneffektivisering. Åtgärden 

rör rådgivning till företag i samtliga branscher. Åtgärden ska minska risken för att 

vattenbrist uppstår i berörda områden och särskilt fokusera på rådgivning kring hur 

företagens vattenförbrukning kan minskas under kritiska perioder på året. Åtgärden ska 

särskilt fokusera på områden som har eller riskerar att få vattenbrist inom de närmaste 12 

åren.  

Åtgärden ska genomföras i samverkan med Havs- och vattenmyndigheten, 

Jordbruksverket, SGU, SMHI och kommuner. 

Åtgärden ska genomföras så att den bidrar till att miljökvalitetsnormerna för yt- och 

grundvatten ska kunna följas. 

Motivering 
I flera vattendistrikt uppstår regelbundet perioder med vattenbrist där behovet av vatten 

överstiger tillgången. Risken för vattenbrist behöver minska genom att företag inför 

vattensparande åtgärder och ökad recirkulation av vatten I ett förändrat klimat förväntas 

risken för vattenbrist att öka. Ett minskat vattenbehov bidrar därför till större robusthet mot 

torka och andra former av vattenbrist. För jordbruket och trädgårdsnäringen kan 

effektiviseringen till viss del göras på samma sätt som i andra branscher. Bland annat 

markstruktur, val av gröda, växtföljd, dränering och bevattningsmetod påverkar 

vattenanvändningen och därmed vilka insatser som krävs för effektivare vattenanvändning. 

Även anläggning av bevattningsdammar och återanvändning av renat avloppsvatten kan 

vara möjliga åtgärder. 

Genomförande 
Länsstyrelserna kan utveckla rådgivningsverksamheten som ett komplement och gemensamt 

med den rådgivning som sker inom ”Greppa näringen”. Länsstyrelserna kan också utveckla 

rådgivningsverksamheten med bas i erfarenheter från andra områden. Energimyndigheten 

har tillsammans med länsstyrelserna och kommunerna utvecklat energi- och 

klimatrådgivning till små och medelstora företag. Syftet med den rådgivningen är att 

effektivisera företagens energianvändning och på så sätt minska klimatpåverkan. Denna 

rådgivning och ”Greppa näringen” tjäna som förebild för arbetet. 
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Sammanhang 
Åtgärdens genomförande stöds av åtgärden Havs- och vattenmyndigheten och 

Jordbruksverket rådgivning för vatteneffektivisering. Åtgärden kan bidra med underlag till 

de regionala vattenförsörjningsplanerna. 

 

5.2 Åtgärd: Plan för omprövning av tillstånd för 

vattenuttag 

Havs- och vattenmyndigheten: Plan för omprövning av 

tillstånd för vattenuttag 

Havs- och vattenmyndigheten ska utveckla en plan för omprövning av tillstånd för 

vattenuttag. Myndigheten ska också identifiera erforderliga styrmedel för att åtgärden ska 

kunna genomföras. 

Myndigheten ska i planen: 

      a) ta fram prioriteringsordning för avrinningsområden med existerande vattenbrist / 

risk för framtida vattenbrist, 

      b) göra en tidplan för i vilken ordning dessa ska hanteras, 

        

Åtgärden ska genomföras i samverkan med länsstyrelserna. 

Åtgärden ska genomföras så att den bidrar till att miljökvalitetsnormerna för yt- och 

grundvatten ska kunna följas och stödja den regionala vattenförsörjningsplaneringen. 

Åtgärden ska särskilt fokusera på områden som har eller riskerar att få vattenbrist inom 

de närmaste 12 åren.  

Motivering 
Tillstånd för vattenuttag krävs generellt enligt (miljöbalk (MB, 1998:808) ) 11 kapitlet, men trots 

det är det vanligt att vattenverksamheter saknar tillstånd för sitt vattenuttag. Detta gäller både 

uttag för kommunalt dricksvatten och andra uttag. 

Enligt MB 11 kap 9 § krävs tillstånd från mark- och miljödomstolen för vattenuttag 

(bortledande av vatten) från yt- eller grundvatten. Vissa uttag kan enligt § 9a istället anmälas 

till tillsynsmyndigheten (se bland annat (förordning (1998:1388) om vattenverksamheter ) 19 §).  

I MB 9 kap. 11 § finns ett särskilt undantag från tillståndsplikten för vattenuttag till 

vattenförsörjning för en- och tvåfamiljsfastigheter. Vidare finns i 12 § ett generellt undantag 

från tillstånd och anmälan om det är uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen 

skadas av vattenverksamhetens inverkan på vattenförhållandena. I förarbetena anges att 

undantaget från tillstånd eller anmälan ska tolkas restriktivt. Detta betyder att många 

vattenverksamheter kräver tillstånd eller anmälan. 
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Kravet på tillstånd för vattenuttag är likadant oavsett om det sker i en vattenförekomst med 

stor tillgång på vatten eller i en vattenförekomst med risk för vattenbrist. 

Vattenverksamhetsutredningen konstaterar i sitt betänkande I vått och torrt (SOU 2014:35) att 

det finns möjlighet att ompröva tillstånd för vattenverksamhet:  

Det aktuella stadgandet i 24 kap. 5 § MB ger miljömyndigheterna relativt långtgående 

möjligheter att skärpa miljökraven mot verksamheter som har tillstånd. Ett tillstånds 

rättskraft enligt 24 kap. 1 § MB begränsas således av detta stadgande. Inskränkningar i 

själva tillståndet till följd av omprövning kan typiskt sett vara ändrade 

regleringsbestämmelser för vattenkraft (minskad regleringsamplitud) eller skyldighet 

att avstå vatten (ökad minimivattenföring). Vid tillstånd till vattenbortledning kan de 

tillåtna mängderna minskas o.s.v. Villkor som ändras eller tillkommer till följd av 

omprövning kan gälla skyldighet att vidta skadeförebyggande åtgärder som att 

anlägga fisktrappor eller omlöp, spegeldammar, erosionsskydd eller 

genomströmningsöppningar. Vidare kan kompensationsåtgärder såsom skyldighet att 

borra nya brunnar som ersättning för påverkade brunnar förekomma liksom ändrade 

eller nya kontrollåtgärder (s. 230). 

Havs- och vattenmyndigheten skriver i sin rapport (2018): 

En viktig del i tillsynsmyndighetens arbete är att fortlöpande bedöma om villkoren i 

enskilda tillstånd är tillräckliga utifrån miljöbalkens krav (26 kap. 1 § MB). Om så inte 

är fallet kan en omprövning av tillståndet övervägas. Samtidigt är denna typ av 

ärenden mycket resurskrävande att driva så i praktiken driver länsstyrelserna knappast 

några omprövningar av tillstånd för vattenverksamhet. Den begränsande faktorn i 

sammanhanget är snarare andra resurser än legala befogenheter (s.19). 

Vattenverksamhetsutredningen (SOU 2014:35) analyserade även frågan om kostnaden för 

tillstånd och omprövning av tillstånd för vattenverksamhet. Huvudregeln att sökande betalar 

övriga parters kostnader vid tillståndsprövning är enligt utredaren problematiskt. När det 

gäller omprövning är förhållandena annorlunda. Utredningen skriver: 

Enligt 25 kap. 2 § MB ska sökanden i ansökningsmål om vattenverksamhet som 

huvudregel svara för sina egna och motpartens rättegångskostnader i mark- och 

miljödomstolen. Sökanden svarar således även för sakägares rättegångskostnader i 

första instans. Detta är en skillnad i förhållande till miljöfarlig verksamhet där var och 

en enligt 25 kap. 1 § MB svarar för sina egna rättegångskostnader och detta gäller även 

sakägare, se avsnitt 3.4.9 och 4.2.9. Bestämmelsen i 25 kap. 1 § MB är även tillämplig 

vid omprövning avseende miljöfarlig verksamhet.48 Ett särskilt stadgande om 

rättegångskostnader vid omprövning avseende vattenverksamhet finns i 25 kap. 3 § 

MB. Enligt denna bestämmelse ska, i mål som gäller återkallelse, förbud mot fortsatt 

verksamhet eller omprövning enligt 24 kap. 3–6 §§ MB eller enligt 7 kap. 15 § LSV, 

Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Kammarkollegiet, länsstyrelsen och 

tillståndshavaren svara för sina egna kostnader vid mark- och miljödomstolen. Vid 

omprövning för att tillgodose allmänna intressen ska den myndighet som ansökte om 

omprövning dessutom svara för kostnader som uppkommer för sakägare. Sakägare får 

dock själva svara för sina rättegångskostnader vid omprövning enligt 24 kap. 5 § första 

stycket 11 MB av bestämmelser till skydd för fisket. Stadgandet i nämnda punkt är 

avsett att tillämpas om behov av omprövning uppkommer före utgången av den 

tioårsperiod som gäller som huvudregel i 24 kap. 5 § första stycket 1 MB. Om 

omprövning begärs efter tioårsperiodens utgång och endast sistnämnda punkt 

åberopas torde därför, i enlighet med huvudregeln, den sökande myndigheten behöva 
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svara för sakägares rättegångskostnader och detta även om omprövningen avser 

bestämmelser till skydd för fisket. Detta var troligtvis inte lagstiftarens avsikt (s.258). 

Sammantaget innebär detta att det är möjligt att göra omprövningar av gällande tillstånd för 

vattenuttag, men att detta kräver tillskott av resurser till berörda myndigheter.  

Länsstyrelserna är tillsynsmyndighet för vattenverksamhet men bedriver generellt begränsad 

tillsyn när det gäller vattenuttag.  

Under 2019 genomförde ett antal länsstyrelser en tillsynskampanj inom ramen för SMHI:s 

regeringsuppdrag om bättre kunskap om Sveriges vattenuttag (Länsstyrelsen Gotlands län, 

2019). Tillsynskampanjens syfte var att samla in tidsserier av vattenuttagsdata och att testa 

metodik för datainsamling. Syftet var också att samla ihop länsstyrelsernas erfarenheter, 

lärdomar och förslag till vidare arbete. Medverkande länsstyrelser hade olika fokusområden 

(vattendrag, sjö eller bransch), vilket gav olika förutsättningar för tillsynen och en bredare 

utvärdering av resultaten.  

De flesta verksamhetsutövare som länsstyrelserna var i kontakt med i tillsynskampanjen 

mätte inte sitt uttag av vatten. Sammanlagt hade länsstyrelserna kontakt med 429 

verksamhetsutövare. Av svaren som kom in uppgav 65 verksamhetsutövare att de 

regelbundet mätte sitt vattenuttag. Sammanlagt skickades 78 tidsserier med vattenuttagsdata 

till SMHI. Resultaten visar att det behövs mer incitament för att få verksamhetsutövare att 

mäta sina vattenuttag samt att de verksamhetsutövare som faktiskt gör mätningar ofta har 

relativt stora uttag av vatten.  

De flesta länsstyrelserna angav att de inte bedrev någon aktiv, tillsyn av vattenuttag på eget 

initiativ utöver tillsynskampanjen. Samtliga länsstyrelser menade att den otydliga 

lagstiftningen kring vattenuttag är ett problem vid tillsyn och prövning. Flera länsstyrelser 

bedömde också att det var svårare att bedriva tillsyn på grundvattenuttag än ytvattenuttag.  

Inom projektet identifierades många olika intressenter som behöver tillgång till yt- och 

grundvattenresursen. Länsstyrelserna bedömde att målkonflikter kan bli vanligare i 

framtiden, och att det kommer att krävas ett helhetsperspektiv när olika intressen ställs mot 

varandra. Att beräkna vattenbalanser, för både yt- och grundvattenresurser, kommer att bli 

ett allt viktigare verktyg, särskilt i områden med bristande vattentillgångar och här är 

information om vattenuttag en viktig del.  

En slutsats från tillsynskampanjen är att om länsstyrelserna ska kunna arbeta bredare och mer 

systematiskt med prövning och tillsyn av vattenuttag så behöver nationella 

vägledningar/handledningar tas fram och de behöver prioritera projekt inom Miljösamverkan 

Sverige med fokus på vattenuttag.  

Tidsserierna som länsstyrelserna har tagit fram inom projektet har hanterats som skyddsvärd 

information, men projektet bedömde samtidigt att det är orimligt att all vattenuttagsdata som 

i framtiden samlas in i Sverige ska hanteras som skyddsvärd. 

Genomförande 
Åtgärden genomförs med uppgifter om statusklassning för vattenförekomsterna avseende 

risk för torka och vattenbrist som grund. Länsstyrelserna bistår HaV med uppgifter om 

tillståndspliktiga uttag som saknar tillstånd. 
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Sammanhang 
Åtgärdens genomförande stöds av åtgärden Havs- och vattenmyndigheten 

(tillsynsvägledning) och länsstyrelserna Plan för omprövning av tillstånd för vattenuttag. 

 

Länsstyrelserna: Plan för omprövning av tillstånd för 

vattenuttag 

Länsstyrelserna ska bistå Havs- och vattenmyndigheten i arbetet med att ta fram en plan 

för omprövning av tillstånd för vattenuttag. Länsstyrelserna ska särskilt bistå med att 

identifiera tillståndspliktiga uttag som saknar tillstånd. 

Åtgärden ska genomföras i samverkan med Havs- och vattenmyndigheten. 

Åtgärden ska genomföras så att den bidrar till att miljökvalitetsnormerna för yt- och 

grundvatten ska kunna följas. 

Motivering 
Tillstånd för vattenuttag krävs generellt enligt (miljöbalk (MB, 1998:808) ) 11 kap., men trots det 

är det vanligt att vattenverksamheter saknar tillstånd för sitt vattenuttag. Detta gäller både 

uttag för kommunalt dricksvatten och andra uttag. 

Enligt MB 11 kap. 9 § krävs tillstånd från mark- och miljödomstolen för vattenuttag 

(bortledande av vatten) från yt- eller grundvatten. Vissa uttag kan enligt § 9a istället anmälas 

till tillsynsmyndigheten (se bland annat (förordning (1998:1388) om vattenverksamheter) 19 §).  

I MB 11 kap. 11 § finns ett särskilt undantag från tillståndsplikten för vattenuttag till 

vattenförsörjning för en- och tvåfamiljsfastigheter. Vidare finns i § 12 ett generellt undantag 

från tillstånd och anmälan om det är uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen 

skadas av vattenverksamhetens inverkan på vattenförhållandena. I förarbetena anges att 

undantaget från tillstånd eller anmälan ska tolkas restriktivt. Detta betyder att många 

vattenverksamheter kräver tillstånd eller anmälan. 

Kravet på tillstånd för vattenuttag är likadant oavsett om det sker i en vattenförekomst med 

stor tillgång på vatten eller i en vattenförekomst med risk för vattenbrist. 

Genomförande 
Åtgärden kan genomföras genom att länsstyrelserna samlar in information om uppgifter om 

tillståndspliktiga uttag som saknar tillstånd. Länsstyrelserna bör också uppmana de som 

saknar sådant tillstånd att söka det. När det gäller tillstånd för uttag till bevattning bör 

länsstyrelsen undersöka om det är lämpligt att skapa bevattningssamfällighet. 

Sammanhang 
Åtgärdens genomförande stöds av åtgärden Havs- och vattenmyndigheten Plan för 

omprövning av tillstånd för vattenuttag och Havs- och vattenmyndigheten 

tillsynsvägledning. 
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5.3 Åtgärd: Vägledning om tillsyn av vattenuttag 

Havs- och vattenmyndigheten: Tillsynsvägledning 

Havs- och vattenmyndigheten ska ta fram tillsynsvägledning till länsstyrelserna för tillsyn av 

uttag av yt- och grundvatten. Åtgärden ska särskilt fokusera på områden som har eller 

riskerar att få vattenbrist inom de närmaste 12 åren. 

Åtgärden ska genomföras i samverkan med SGU, SMHI och länsstyrelserna. 

Åtgärden ska genomföras så att den bidrar till att miljökvalitetsnormerna för yt- och 

grundvatten ska kunna följas. 

Motivering 
Tillstånd för vattenuttag krävs generellt enligt (miljöbalk (MB, 1998:808))11 kapitlet, men trots 

det är det vanligt att vattenverksamheter saknar tillstånd för sitt uttag av yt- eller 

grundvatten. Detta gäller både uttag för kommunalt dricksvatten och andra uttag. 

Enligt MB 11 kap. 9 § krävs tillstånd från mark- och miljödomstolen för vattenuttag 

(bortledande av vatten) från yt- eller grundvatten. Vissa uttag kan enligt 9a § istället anmälas 

till tillsynsmyndigheten (se 19 § förordning om vattenverksamhet m.m.).  

I MB 11 kap 11 § finns ett särskilt undantag från tillståndsplikten för vattenuttag till 

vattenförsörjning för en- och tvåfamiljsfastigheter. Vidare finns i 12 § ett generellt undantag 

från tillstånd och anmälan om det är uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen 

skadas av vattenverksamhetens inverkan på vattenförhållandena. I förarbetena anges att 

undantaget från tillstånd eller anmälan ska tolkas restriktivt. Detta betyder att många 

vattenverksamheter kräver tillstånd eller anmälan. 

Kravet på tillstånd för vattenuttag är likadant oavsett om det sker i en vattenförekomst med 

stor tillgång på vatten eller i en vattenförekomst med risk för vattenbrist. 

Länsstyrelserna är tillsynsmyndighet för vattenverksamhet men bedriver generellt begränsad 

tillsyn när det gäller vattenuttag. Under 2019 genomförde ett antal länsstyrelser en 

tillsynskampanj inom ramen för SMHI:s regeringsuppdrag om bättre kunskap om Sveriges 

vattenuttag (Länsstyrelsen Gotlands län, 2019). Tillsynskampanjens syfte var att samla in 

tidsserier av vattenuttagsdata och att testa metodik för datainsamling. Syftet var också att 

samla ihop länsstyrelsernas erfarenheter, lärdomar och förslag till vidare arbete. 

Medverkande länsstyrelser hade olika fokusområden (vattendrag, sjö eller bransch), vilket 

gav olika förutsättningar för tillsynen och en bredare utvärdering av resultaten.  

En slutsats från tillsynskampanjen är att om länsstyrelserna ska kunna arbeta bredare och mer 

systematiskt med prövning och tillsyn av vattenuttag så behöver nationella 

vägledningar/handledningar tas fram och de behöver prioritera projekt inom Miljösamverkan 

Sverige med fokus på vattenuttag.  

Genomförande 
Tillsynsvägledningen kan tas fram med andra vägledningar som grund. Länsstyrelsen 

Gotlands län rapport ovan ger information om vad tillsynsmyndigheterna ser för 

vägledningsbehov. 
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Sammanhang 
Åtgärden stöder Havs- och vattenmyndighetens åtgärd Plan för omprövning av tillstånd för 

vattenuttag och länsstyrelsernas åtgärd Plan för omprövning av tillstånd för vattenuttag. 

 

5.4 Åtgärd: Mer vatten i landskapet 

Länsstyrelserna: Mer vatten i landskapet 

Länsstyrelserna ska ta fram en ny eller uppdatera befintlig våtmarksstrategi för länet. 

Strategin ska identifiera var våtmarksanläggningar för olika eller kombinerade syften bör 

prioriteras. 

Åtgärden ska genomföras så att den bidrar till att miljökvalitetsnormerna för yt- och 

grundvatten ska kunna följas. 

Motivering 
Att på olika sätt uppehålla vattnet i landskapet under en längre tid kan bidra till att perioden 

med lågvattenflöden blir kortare. I vissa fall påverkar inte åtgärden flödena i vattendragen 

men kan ändå bidra till att utnyttja den nederbörd som faller. Vattenuppehållande åtgärder är 

exempelvis ökad sjöreglering, anlagda eller restaurerade våtmarker och bevattningsdammar. 

För att åtgärder för mer vatten i landskapet ska vara kostnadseffektiva är det viktigt att ha ett 

tydligt syfte med åtgärden.  

Genomförande 
Olika våtmarker kan ha olika syften och kan där det är lämpligt uppnå flera syften. Alla 

våtmarker har multifunktionella egenskaper och bidrar i olika grad till vattenhållning, 

infiltration till grundvatten, bevattning, närsaltreduktion och biologisk mångfald. Beroende 

på placering och utformning kan de också berika kulturlandskapet med en vattenspegel. En 

strategi för varje län som tar hänsyn till länets förhållanden bidrar till att rätt våtmark anläggs 

på rätt plats. Även bevattningsdammar inom jordbruket och trädgårdsnäringen kan ingå 

våtmarksstrategin. Eventuellt arbete med recirkulation av renat avloppsvatten skulle också 

kunna tas med i detta sammanhang för en bättre helhetsbild. 

Sammanhang 
Åtgärd ta bort markavvattningsanläggningar som inte behövs. 
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5.5 Åtgärd: Ta bort markavvattningsanläggningar 

som inte behövs 

Jordbruksverket: Ta bort markavvattningsanläggningar som 

inte behövs 

Jordbruksverket ska ta fram en vägledning för länsstyrelserna om identifiering och 

nedläggning av markavvattningsanläggningar som inte längre fyller någon funktion, i 

syfte att återskapa olika vattenhållande strukturer som bidrar till att hålla kvar vatten i 

landskapet.  

Åtgärden ska göras i samverkan med, Skogsstyrelsen, Havs- och vattenmyndigheten, 

SMHI, SGU och Naturvårdsverket. 

Åtgärden ska genomföras så att den bidrar till att miljökvalitetsnormerna för yt- och 

grundvatten ska kunna följas. 

Motivering 
Markavvattning är viktigt på många sätt och behövs i samhället för att säkerställa jordbruks- 

och skogsproduktionen och för att skydda bebyggelse och vägar mot översvämning och 

skred. Utredningen I vått och torrt (SOU 2014:35) redogör grundligt för markavvattningens 

olika effekter, för- och nackdelar och de målkonflikter som finns och som gjort att frågan om 

markavvattningen diskuterats i decennier. 

Enligt olika uppskattningar finns det stora arealer torvmark som är utdikad och som sedan 

övergivits eftersom de inte fick den förväntade avkastningen. Det samma gäller sjösänkningar 

och invallningar. Dessa anläggningar påverkar fortfarande vattenförhållandena i landskapet 

och skulle sannolikt ofta kunna tas bort utan negativa konsekvenser. Därmed kan olika 

vattenhållande strukturer, till exempel våtmarker återskapas. Det kan även bidra till ökat 

skydd mot översvämningar. Genom att ta bort hela eller delar av 

markavvattningsanläggningen möjliggörs återskapande av vattenhållande strukturer. I 

samband med att hela eller delar av en markavvattningsanläggning tas bort behöver bör de 

samfälligheter som äger anläggningarna avvecklas eller ombildas. 

Att på detta sätt återskapa olika vattenhållande strukturer i landskapet där det är naturligt 

blött kan vara en kostnadseffektiv åtgärd som kan bidra till att minska risken både för 

vattenbrist och växtnäringsläckage. Den kan också bidra till att öka den biologiska 

mångfalden. Åtgärden ska ge vägledning om hur länsstyrelserna kan identifiera 

markavvattningsanläggningar som helt eller delvis inte längre fyller någon funktion. Den ska 

också ge vägledning om hur dessa anläggningar kan ändras eller bort och hur man hanterar 

detta juridiskt.  

Vägledningen är även användbar för markägare, åtgärdssamordnare och andra aktörer som 

vill genomföra åtgärder för att återskapa vattenskapande strukturer i landskapet.   

Genomförande 
Jordbruksverket kan utnyttja sina erfarenheter av prövning och förvaltning av 

markavvattningsanläggningar, att de har tagit fram handböcker inom området och ansvarar 

för utbildningen av markavvattningssakkunniga. I dialogprojektet Fysisk påverkan på 
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jordbruksvatten har Jordbruksverket tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten tagit 

fram underlag som kan användas i arbetet med att ta fram vägledningen.  

Skogsstyrelsen kan bidra med kunskap om markavvattningens betydelse för skogsbruket.  

Sammanhang 
Åtgärden stöds av åtgärden mer vatten i landskapet. 
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Sammanfattning 

I denna miljökonsekvensbeskrivning beskrivs den miljöpåverkan som uppdateringen 

av åtgärdsprogrammet för havsmiljön förväntas medföra. Beskrivningen utgör ett 

underlag för Havs- och vattenmyndighetens beslut om åtgärdsprogrammet för 

havsmiljön som ska tas senast 31 december 2021.  

Framtagandet av åtgärdsprogram sker enligt havsmiljöförordningen som utgör det 

svenska genomförandet av havsmiljödirektivet, vars övergripande syfte är att uppnå 

god miljöstatus i de svenska havsområdena Östersjön och Nordsjön. 

Åtgärdsprogrammet för havsmiljön har följande syften: 

• att kunna följa miljökvalitetsnormer med indikatorer i Bilaga 3 i Havs- och 

vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:18) om vad som kännetecknar 

god miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och 

Östersjön, 

Det uppdaterade åtgärdsprogrammet avser perioden 2022–2027. 

I denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB) beskrivs processen och resultatet av den 

strategiska miljöbedömningen av Havs- och vattenmyndighetens förslag till 

uppdatering av åtgärdsprogrammet för havsmiljön. I MKB:n redovisas nuvarande 

miljömässiga status i Östersjön och Nordsjön, samt förväntade konsekvenser av 

genomförande av uppdateringen av åtgärdsprogrammet. 

Undersökning om betydande miljöpåverkan 

Det första steget i miljöbedömningsprocessen är att undersöka om det uppdaterade 

åtgärdsprogrammet kan tänkas innebära betydande miljöpåverkan enligt 4 § 

miljöbedömningsförordningen. Resultatet av undersökningen visade att en 

övervägande del av programmets miljökonsekvenser blir positiva för havsmiljön. 

Åtgärdsprogrammet bedöms dock kunna innebära negativ påverkan på andra 

intressen såsom kulturmiljövärden eller energianvändning. Utifrån resultatet av 

undersökningen har Havs- och vattenmyndigheten gjort bedömningen att en 

strategisk miljödömning, enligt 6 kap. 6-19 §§ miljöbalken, av det uppdaterade 

åtgärdsprogrammet för att uppnå god miljöstatus i Nordsjön och Östersjön ska 

genomföras. Bedömningen grundas på tre punkter:  

1. Havmiljödirektivet kräver att ett program tas fram. 

2. Havs- och vattenmyndigheten ska fastställa programmet.  

3. Programmet kan anses påverka kommande tillstånd för verksamheter eller 

åtgärder som kan påverka miljön och programmets syfte är att skapa en stor, positiv 

miljöpåverkan. 
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Avgränsning 

Den strategiska miljöbedömningens avgränsning har i detta fall fokuserat på 

geografisk avgränsning, betydande miljöeffekter, tidsmässig avgränsning, alternativ 

samt omfattning och detaljeringsgrad. 

Det geografiska område som åtgärdsprogrammet innefattar är delområdena 

Nordsjön och Östersjön. Miljöpåverkan i havsområden utanför dessa gränser kan 

dock troligtvis uppstå för vissa miljöaspekter och har i de fallen inkluderats i de 

specifika bedömningarna. 

De miljöaspekter som åtgärdsprogrammet bedömts kunna innebära betydande 

miljöpåverkan för (direkt eller indirekt, tillfälligt eller bestående, samt genom 

kumulation) är: 

• Vatten 

• Biologisk mångfald 

• Jord 

• Kulturmiljö 

• Landskap 

• Befolkning och människors hälsa 

• Luft 

• Klimat 

• Hushållning med naturresurser och materiella tillgångar (inklusive avfall) 

Bedömningen är att betydande miljöeffekter inte kan komma att uppstå för 

aspekterna mark och bebyggelse. 

Bedömningen av konsekvenserna på kort sikt har utgått från perioden som 

uppdateringen av åtgärdsprogrammet avser vilket är år 2027 (dvs. då MKN ska 

kunna följas) samt på lång sikt fram till år 2050 (vilket är generationsmålet i det 

svenska miljömålsarbetet).  

Beskrivningen av miljöeffekter har generellt getts samma detaljeringsgrad som 

åtgärdsprogrammet i övrigt. Åtgärdsprogrammet har i stora delar formulerats på en 

övergripande nivå, och fokus i miljöbedömningen har därför varit att redovisa 

konsekvenser ur ett nationellt och strategiskt perspektiv. 
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Samråd 

Under juni månad 2020 genomfördes ett samråd om undersökningen om betydande 

miljöpåverkan och avgränsning av bedömningen mellan Havs- och 

Vattenmyndigheten, Naturvårdsverket och elva andra centrala myndigheter samt 21 

länsstyrelser. Det urval av myndigheter som ansågs berörda gjordes utifrån vilka 

myndigheter som allmänt berörs av Havs- och vattenmyndighetens verksamhet. 

Samrådet genomfördes med ett digitalt utskick där möjlighet gavs att ge skriftliga 

synpunkter på samrådsmaterialet. Samrådsunderlaget innehöll en beskrivning av 

miljöbedömning samt förslag till innehåll, omfattning och detaljeringsgrad av MKB:n 

med en översikt av den förväntade betydande miljöpåverkan som 

åtgärdsprogrammet för havsmiljön förväntas bidra till.  

Synpunkter på förslaget till innehåll och avgränsning av MKB:n lämnades av 20 st 

samrådsparter och har sammanfattats i ”Synpunkter på avgränsningssamrådet” som 

finns tillgänglig via Havs- och vattenmyndighetens hemsida: 

www.havochvatten.se/remiss-åph2020, tillsammans med samrådsunderlaget. Havs- 

och vattenmyndigheten har i så stor utsträckning som möjligt beaktat inkomna 

synpunkter i miljöbedömningen och arbetet med MKB:n. 

Samråd om det uppdaterade åtgärdsprogrammet för havsmiljön genomförs under 

november 2020 – april 2021 genom ett digitalt utskick till samrådsparter. I detta 

samråd inkluderas även samråd om MKB:n. Under februari månad planeras 

nationella samrådsmöten för myndigheter samt bransch- och intresseorganisationer 

där representanter från vattenmyndigheterna och Havs- och vattenmyndigheten 

(representanter för såväl havsmiljöförvaltning som havsplanering) presenterar sina 

samrådsmaterial gemensamt. Under hösten 2021 kommer Havs- och 

vattenmyndigheten publicera en sammanställning av inkomna synpunkter på 

hemsidan.  

De synpunkter som inkommer på innehållet i MKB:n kommer att beaktas vid beslut 

om det uppdaterade åtgärdsprogrammet för havsmiljön som tas av Havs- och 

vattenmyndigheten senast den 31 dec 2021 och redovisas i beslutet eller i en 

särskild handling (jfr 6 kap. 16 § miljöbalken).  

Alternativ 

De åtgärder som ingår i uppdateringen av åtgärdsprogrammet och som tillsammans 

uppfyller syftet med programmet kallas åtgärdsalternativet.  

  

http://www.havochvatten.se/remiss-åph2020
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Utöver åtgärdsalternativet innehåller miljökonsekvensbeskrivningen även en 

beskrivning av miljöförhållandena och miljöns sannolika utveckling om det aktuella 

åtgärdsprogrammet inte genomförs. Denna beskrivning benämns ofta vardagligt som 

nollalternativet. Då det uppdaterade åtgärdsprogrammet kan betraktas som en 

utökning av det pågående åtgärdsprogrammet har nollalternativet i denna 

miljöbedömning definierats som programalternativet i miljöbedömningen av det 

föregående åtgärdsprogrammet.  

Sammantagen bedömning av uppdateringen av åtgärdsprogrammet 

Det övergripande syftet av det uppdaterade åtgärdsprogrammet för havsmiljön är i 

sig att bidra till en förbättrad miljö. Samtidigt är åtgärdsprogrammet inriktat mot en 

specifik del (vattenkvalitet) av vad som kan inrymmas inom miljöbegreppet. Det gör 

att det kan finnas andra miljöaspekter som skulle kunna påverkas negativt men även 

positivt av åtgärderna som föreslås i programmet. I det här fallet har 

miljöbedömningens bedömningsgrunder i huvudsak utgått ifrån miljökvalitetsmålen. 

Detta gör att en miljöbedömning av denna typ av program till stor del kan liknas vid 

en målkonfliktsanalys där olika målsättningar utvärderas mot varandra. Det vill säga 

en åtgärd som är positiv för vattenkvalitet eller biologisk mångfald kan samtidigt 

innebära negativ påverkan på en aspekt som naturresurshushållning. Analysen ger 

alltså vägledning om de aspekter där det finns anledning att se om det går att justera 

åtgärden för att eventuellt minska negativ påverkan. I bedömningarna har sådana 

förslag presenterats där det varit möjligt att identifiera eventuella justeringar.  

Om man ser till det uppdaterade åtgärdsprogrammet i sin helhet så är bedömningen 

att det i huvudsak bidrar till att uppfylla de bakomliggande miljökvalitetsmålen och 

underliggande normer för respektive miljöaspekt (Tabell S1). Det är bara två åtgärder 

som bedöms motverka uppfyllandet av de bakomliggande målen för aspekten 

naturresurshushållning. Nedan följer en samlad bedömning av alla åtgärder för 

respektive miljöaspekt. 
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Tabell S1. Sammantagen bedömning av åtgärdsalternativets effekter på de olika aspekterna.  

Aspekt Åtgärd 
Sammantagen 

bedömning av alla 
åtgärder 

 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60  

Vatten                 

Biologisk 
mångfald 

                

Jord                 

Kulturmiljö                 

Landskap                 

Befolkning  
& hälsa 

                

Luft                 

Klimat                 

Hushålln. m. 
nat.res. & 
mat.tgg. 

                

Förklaring:  

 
Bidrar i 
hög grad 

 
Bidrar i 
viss grad 

 
Varken bidrar 
eller motverkar 

 
Motverkar i 
viss grad 

 
Motverkar i 
hög grad 

 Ej 
relevant 

 

Åtgärder: 

46 Vägledning för att beakta och hantera risken med invasiva främmande arter i beslut/ skötselplaner  

      /bevarandeplaner för marina skyddade områden. 

47 Stärkt tillsyn och förbättrad hantering av redskap inom fritidsfisket. 

48 Främja en storleksfördelning hos det kustnära fisksamhället som möjliggör att viktiga funktioner i   

     näringsväven upprätthålls. 

49 Minska arealen trålsvept yta och öka användningen av selektiva och skonsamma redskap samt genomföra  

      en sammanställning av trålningens inverkan på kustnära fiskbestånd. 

50 Förbud mot bottentrålning i marina områden med dumpad ammunition och kemiska stridsmedel. 

51 Minimera miljöpåverkan från sjöfart i den marina miljön. 

52 Expertstöd för ett samordnat oljeskadeskydd. 

53 Utökat brottsförebyggande arbete för att motverka olagliga utsläpp av mineralolja och andra farliga ämnen. 

54 Minska användningen av biocidhaltiga båtbottenfärger på fritidsbåtar. 

55 Aktiv utfasning av tvåtaktsmotorer med förgasare på fritidsbåtar. 

56 Produkt- och materialutveckling gällande fiskeredskap. 

57 Vägledning för att förhindra att seismiska undersökningar orsakar skadligt impulsivt buller med negativa    

      effekter på marina däggdjur. 

58 Genomförande av pilotprojekt som ska ge underlag till vägledning för ekosystembaserad havsförvaltning på  

     havsområdesnivå. 

59 Inrättande av förvaltningsråd för skyddade områden i svenska havsområden 

60 Behovsstyrd områdesspecifik begränsning av predatorer; gråsäl och skarv, för att stödja åtgärder med syfte  

     att återuppbygga lokala kustfisksamhällen. 
. 
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Vatten 

Åtgärderna i relation till aspekten vatten berör främst tre miljökvalitetsnormer (MKN); 

A1 (näringsämnen), B1 (farliga ämnen) och E1 (marint skräp). Den samlade 

bedömningen av alla åtgärder är att de tillsammans i viss grad bidrar till 

måluppfyllelse för berörda miljökvalitetsnormer. Åtta av 15 åtgärder bedöms i någon 

mån bidra till måluppfyllelse på lång sikt, medan resterande inte bedöms vara 

relevanta för aspekten vatten.  

Åtgärderna i relation till aspekten vatten har enligt föreliggande bedömning svagast 

koppling till näringsämnen (MKN A1) med få åtgärder som kopplar till denna MKN, 

medan kopplingen till farliga ämnen (MKN B1) är starkast, med många åtgärder som 

kopplar till denna MKN.  

MKN D3 (hydrografiska förhållanden) bedöms i föreliggande rapport vara relevant för 

aspekten vatten, men ingen av åtgärderna kan anses bidra till måluppfyllelse av 

denna MKN.  

Biologisk mångfald 

Den samlade bedömningen är att samtliga åtgärder bidrar till att uppfylla relevanta 

miljökvalitetsnormer till viss grad. Miljökvalitetsnormer som åtgärderna bedöms ge 

störst effekter för att nå måluppfyllelse är främst välmående hos fisk- och 

skaldjurssamhällen (D4, C3), havsbottenstruktur/funktion (D1, D2) och effekter från 

farliga ämnen (B2). Samtliga åtgärder bedöms i någon mån bidra till måluppfyllelse 

på lång sikt, medan åtgärd 60 långsiktigt varken bedöms bidra eller motverka MKN 

men bedöms kunna bidra i viss grad till måluppfyllelse på kort sikt. Störst effekt för 

måluppfyllelse bedöms åtgärd 51 ha, då det är den enda åtgärd som bedöms kunna 

bidra till måluppfyllelse för en miljökvalitetsnorm (B2) i hög grad. 

MKN D3 (hydrografiska förhållanden) bedöms vara relevant för denna aspekt, men 

ingen av åtgärderna bedöms bidra till måluppfyllelse av denna MKN.  

Jord 

Åtgärderna i relation till aspekten jord berör främst fem MKN; A1 (näringsämnen), B1 

(farliga ämnen), D1 (opåverkad havsbottenareal), D2 (biogena substrat) och E1 

(skräp). Den samlade bedömningen av alla åtgärder är att de tillsammans i viss grad 

bidrar till måluppfyllelse för berörda miljökvalitetsnormer. Tolv av 15 åtgärder bedöms 

i någon mån bidra till måluppfyllelse på lång sikt, medan resterande inte bedöms 

vara relevanta för aspekten jord. Betydelsen av åtgärderna för aspekten jord är i 

många fall indirekta, eftersom farliga ämnen och skräp i många fall samlas på eller 

ackumuleras i bottnarna. Övergödning påverkar bottnarna negativt genom minskat 

siktdjup, ökad förekomst av ettåriga fintrådiga alger och i förlängningen syrebrist. 

Åtgärderna i relation till aspekten jord har enligt föreliggande bedömning starkast 

koppling till farliga ämnen (MKN B1) och opåverkad havsbottenareal (MKN D1) med 

flertalet åtgärder som kopplar till dessa MKN. Svagaste kopplingen är till 

näringsämnen (MKN A1). 



 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING AV UPPDATERAT ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR HAVSMILJÖN 

 

 

- 9 - 
 

 

Kulturmiljö 

Den samlade bedömningen av alla åtgärderna tillsammans är att de i viss grad 

medverkar till att uppfylla de underliggande målen. Det är främst åtgärder för att 

minska mängden marint skräp som bedöms ha störst påverkan på aspekten 

kulturmiljö. Även åtgärder för att minska bottentrålningens negativa påverkan 

bedöms i viss mån bidra till måluppfyllelse. Totalt bedöms fem av 15 åtgärder i någon 

mån bidra till måluppfyllelse på lång sikt. 

Landskap 

Den samlade bedömningen av alla åtgärderna är att de i viss grad medverkar till att 

uppfylla de underliggande målen. Det är främst åtgärder för att minska mängden 

marint skräp som bedöms ha störst påverkan på aspekten landskap. Totalt bedöms 

fem av 15 åtgärder i någon mån bidra till måluppfyllelse på lång sikt. 

Befolkning och människors hälsa 

Den samlade bedömningen av alla åtgärderna är att de i viss grad medverkar till att 

uppfylla de underliggande målen för befolkning och människors hälsa. Det är främst 

åtgärder för att minska mängden giftiga ämnen och marint skräp som bedöms ha 

störst påverkan på aspekten. Totalt bedöms åtta av 15 åtgärder i någon mån bidra till 

måluppfyllelsen.  

Luft 

Endast en av åtgärderna bedöms ha påverkan på aspekten luft. Den samlade 

bedömningen är att åtgärdsprogrammet i sin helhet varken bidrar till eller motverkar 

förbättrad luftkvalitet.  

Klimat 

Den samlade bedömningen av alla åtgärderna är att de i viss grad medverkar till att 

uppfylla klimatmålen. Här finns en stor potential att öka arbetet med klimatmålen 

genom att i genomförandet av åtgärderna trycka på behovet att finna energieffektiva 

och klimatanpassade lösningar som svar på åtgärderna. 

Sett till åtgärdsprogrammets syfte och räckvidd är bedömningen att måluppfyllelsen 

gällande klimatmålen är rimlig. Det finns andra program, samarbeten och styrmedel 

som är mer lämpade att möta klimatutmaningarna för den marina sektorn. Det är 

därför viktigt att åtgärder i andra program synkas med åtgärdsprogrammet för 

havsmiljön för att i största möjliga utsträckning undvika framtida målkonflikter som 

kan leda till oönskade avvägningar.  

Hushållning med naturresurser och materiella tillgångar 

Den samlade bedömningen av alla åtgärderna tillsammans är att de i huvudsak 

medverkar till att uppfylla de underliggande målen. Det föreligger en potentiell 

målkonflikt mellan åtgärderna i det uppdaterade åtgärdsprogrammet och 
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möjligheterna till framtida utvinning av naturresurser och energi. Den samlade 

bedömningen är dock att konsekvenserna av åtgärderna för möjligheten att utvinna 

marin sand och grus eller att anlägga vattenbaserad vindkraft är mycket små.  

Sett till delaspekten avfall så bidrar åtgärderna till viss del eller i vissa fall till stor del 

till att uppfylla målpreciseringen om hållbar avfallshantering. Det är dock viktigt att det 

i framtiden tas fram en tydlig plan på hanteringen av de motorer som ska fasas ut.  

Gränsöverskridande miljöpåverkan 

Viss gränsöverskridande miljöpåverkan bedöms uppstå från det uppdaterade 

åtgärdsprogrammet för havsmiljön. Konsekvenserna bedöms dock i huvudsak vara 

positiva och bedöms ej vara stora. Dock bedöms positiva effekter kunna uppnås om 

likvärdiga åtgärder vidtas även av andra länder som angränsar till de svenska 

havsområdena. I sådana fall behöver koordinering ske med andra berörda länder, för 

att så långt möjligt förebygga negativ påverkan.  
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1 Inledning 

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) beslutade år 2015 om ett åtgärdsprogram för 

havsmiljön för att uppnå god miljöstatus i Nordsjön och Östersjön enligt 24 § 

havsmiljöförordningen (SFS 2010:1341). En uppdatering av åtgärdsprogrammet 

pågår under perioden 2019–2021.  

Åtgärdsprogrammet bygger på havsmiljödirektivet vars övergripande syfte är att 

uppnå god miljöstatus i de svenska havsområdena Östersjön och Nordsjön. 

Åtgärdsprogrammet för havsmiljön för att uppnå god miljöstatus i Nordsjön och 

Östersjön har följande syften: 

• att kunna följa miljökvalitetsnormer med indikatorer i Bilaga 3 i Havs- och 

vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:18) om vad som kännetecknar 

god miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och 

Östersjön,  

• att upprätthålla eller nå en god miljöstatus, 

• att minska de belastningar som idag gör att god miljöstatus (GES) inte 

uppnås i de svenska havsområdena (Nordsjön och Östersjön), 

• att kunna uppnå eller upprätthålla en god miljöstatus och så även i 

gemenskapens marina miljö, 

• att fortsatt skydda och bevara havsmiljön och se till att vidare försämring 

förhindras samt 

• att minska belastningar från mänsklig påverkan som de marina 

naturresurserna och de marina ekosystemtjänsterna utsätts för. 

Det uppdaterade åtgärdsprogrammet kommer att gälla under perioden 2022 – 2027. 

Åtgärdsprogrammet för havsmiljön innehåller en uppsättning åtgärder som behöver 

vidtas för att miljökvalitetsnormerna (MKN) för havsmiljön ska kunna följas. Arbetet 

utgör också en plattform för samarbete med angränsande länder för åtgärder i 

gemensam marin miljö. 

I denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB) beskrivs processen och resultatet av den 

strategiska miljöbedömningen av Havs- och vattenmyndighetens förslag till 

uppdatering av åtgärdsprogrammet för havsmiljön.  

I MKB:n redovisas nuvarande miljömässiga status i Östersjön och Nordsjön, samt 

förväntade konsekvenser av genomförande av uppdateringen av 

åtgärdsprogrammet. MKB:n utgör underlag för beslut om Åtgärdsprogram för 

havsmiljön som kommer att tas av Havs- och vattenmyndigheten senast 31 

december 2021. 
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1.1 Bakgrund till åtgärdsprogrammet för havsmiljön 

Havsmiljödirektivet (2008/56/EG) är miljöpelaren i EU:s integrerade havspolitik. Dess 

syfte är att uppnå eller upprätthålla en god miljöstatus i de europeiska haven till år 

2020. Enligt direktivets grundläggande bestämmelser ska god miljöstatus uppnås 

genom en ekosystembaserad förvaltning.  

I havsmiljödirektivet görs en indelning i marina regioner eller delregioner och Sverige 

berörs av två av dessa: delregion Östersjön och region Nordsjön (Figur 1). 

 

Figur 1. Den geografiska omfattningen av delregion Östersjön och region Nordsjön (Havs- och 
vattenmyndigheten, 2012a).  

 

Havsmiljödirektivet är införlivat i svensk rätt genom havsmiljöförordningen 

(2010:1341). Enligt denna ska Havs- och vattenmyndigheten besluta om ett 

åtgärdsprogram för vart och ett av förvaltningsområdena Nordsjön och Östersjön om 

god miljöstatus inte uppnås i havsområdena. Dessa två åtgärdsprogram redovisas 

var för sig till EU-kommissionen men samlas i ett svenskt åtgärdsprogram för 

havsmiljön. Arbetet innebär även samarbete med våra grannländer kring åtgärder i 

den gemensamma havsmiljön. Samarbetet sker bland annat genom etablerade 

bilaterala samarbeten inom de regionala havskonventionerna Ospar och Helcom 

samt på EU-nivå. 
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Åtgärdsprogrammet för havsmiljön ska ange vilka åtgärder som behövs för att 

miljökvalitetsnormerna för havsmiljön ska kunna följas och för att god miljöstatus på 

sikt ska kunna uppnås. Åtgärdsprogrammet för havsmiljön riktar sig till myndigheter 

samt kommuner och åtgärderna ska genomföras utifrån gällande lagstiftning. 

Havsmiljöförvaltning ska i enlighet med havsmiljöförordningen genomföras i 

återkommande förvaltningsperioder (Figur 2). Att förvaltningen genomförs i 

återkommande perioder gör att den kan anpassas till förändringar i miljön och 

samhället, samt till ny kunskap och utvärdering av effekterna av åtgärdsprogrammet 

för havsmiljön. Uppdateringen av åtgärdsprogrammet för havsmiljön (ÅPH) är det 

sista steget i Havs- och vattenmyndighetens arbete med att genomföra den andra 

förvaltningsperioden (revidera åtgärdsprogram).  

 

Figur 2. Åtgärdsprogrammet är en del i en cyklisk process (modifierad efter Havs- och vattenmyndigheten, 
2014). 

2022
Uppdatering 
av Åtgärds-

program
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1.2 Beskrivning av förslaget till uppdaterat åtgärdsprogram 

Det första åtgärdsprogrammet, beslutat 2015, omfattade 32 åtgärder som 

identifierades som nödvändiga för att miljökvalitetsnormerna för havsmiljön skulle 

kunna följas. Dessa åtgärder var tillkommande åtgärder utöver de åtgärder som 

sedan tidigare var pågående eller beslutade (existerande).  

Formellt sett inkluderar åtgärdsprogrammet både pågående och tillkommande 

åtgärdsarbete (Figur 3). Förslaget till uppdaterat åtgärdsprogram består av 15 nya 

åtgärder (Tabell 1). Det är dessa åtgärder som bedömts i denna miljöbedömning. I 

kapitel 4 i denna rapport ges korta beskrivningar av respektive åtgärd i det 

uppdaterade åtgärdsprogrammet. Många åtgärder är av löpande karaktär, och 

fortsätter att positivt påverka havsmiljön även om de rapporteras som genomförda, 

exempelvis en gällande vägledning. 

 

 

 

Figur 3. Åtgärdsprogrammet för havsmiljön omfattar både existerande åtgärder (regelverk mm) och de nya, 
kompletterande, som bedöms krävas särskilt för att följa miljökvalitetsnormerna för havsmiljön, och på sikt nå 
god miljöstatus enligt havsmiljödirektivet (nya 2015 samt förslag 2021). Denna miljökonsekvensbeskrivning 
beskriver effekterna av de åtgärder som ingår i uppdateringen av åtgärdsprogrammet (se lila cirkel). 
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Tabell 1. Föreslagna åtgärder till det uppdaterade åtgärdsprogrammet för havsmiljön. I kapitel 6 ges korta 
sammanfattningar av respektive åtgärd1. 

Nummer Namn på åtgärd 

46 Vägledning för att beakta och hantera risken med invasiva främmande arter i 
beslut/skötselplaner/bevarandeplaner för marina skyddade områden. 

47 Stärkt tillsyn och förbättrad hantering av redskap inom fritidsfisket. 

48 Främja en storleksfördelning hos det kustnära fisksamhället som möjliggör att viktiga funktioner i 
näringsväven upprätthålls. 

49 Minska arealen trålsvept yta och öka användningen av selektiva och skonsamma redskap samt 
genomföra en sammanställning av trålningens inverkan på kustnära fiskbestånd. 

50 Förbud mot bottentrålning i marina områden med dumpad ammunition och kemiska stridsmedel. 

51 Minimera miljöpåverkan från sjöfart i den marina miljön. 

52 Expertstöd för ett samordnat oljeskadeskydd. 

53 Utökat brottsförebyggande arbete för att motverka olagliga utsläpp av mineralolja och andra farliga 
ämnen. 

54 Minska användningen av biocidinnehållande båtbottenfärger på fritidsbåtar. 

55 Aktiv utfasning av tvåtaktsmotorer med förgasare på fritidsbåtar. 

56 Produkt- och materialutveckling gällande fiskeredskap. 

57 Vägledning för att förhindra att seismiska undersökningar orsakar skadligt impulsivt buller med 
negativa effekter på marina däggdjur. 

58 Genomförande av pilotprojekt som ska ge underlag till vägledning för ekosystembaserad 
havsförvaltning på havsområdesnivå. 

59 Inrättande av förvaltningsråd för skyddade områden i svenska havsområden. 

60 Behovsstyrd områdesspecifik begränsning av predatorer; gråsäl och skarv, för att stödja åtgärder 
med syfte att återuppbygga lokala kustfisksamhällen 

1.3 Åtgärdsprogrammets förhållande till andra planer och 

program 

1.3.1 EU och andra medlemsstater  

Havsmiljöförvaltning, havsplanering, EU:s gemensamma fiskeripolitik och 

vattenförvaltning är tillsammans med en rad kompletterande direktiv och förordningar 

viktiga verktyg för genomförandet av EU:s integrerade havspolitik som antogs år 

2007. Den svenska havsmiljöförvaltningen och åtgärdsprogrammet för havsmiljön 

ska vara samordnad med andra medlemsstaters havsförvaltning i Östersjön och 

Nordsjön. Det ställer krav på en samsyn kring vad som kännetecknar god miljöstatus 

 
1 Åtgärderna och deras motiv redovisas i sin helhet i åtgärdsprogrammet för havsmiljön ” Åtgärdsprogram för 
havsmiljön i Nordsjön och Östersjön 2022-2027” som finns tillgängligt via www.havochvatten.se/remiss-
åph2020.  

http://www.havochvatten.se/remiss-åph2020
http://www.havochvatten.se/remiss-åph2020
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och ett samarbete kring åtgärder mot belastningar med gränsöverskridande effekter. 

Samordningen sker genom EU-kommissionen, de regionala havskonventionerna 

Ospar och Helcom samt genom bi- och multilaterala kontakter.  

EU-kommissionen samordnar medlemsstaternas genomförande av 

havsmiljödirektivet genom att bland annat ta fram vägledningar för arbetet. 

Vägledningar och underlag tas fram i gemensamma arbetsgrupper som leds av 

kommissionen eller av medlemsstater. Sverige deltar genom Havs- och 

vattenmyndigheten i dessa arbetsgrupper.  

1.3.2 Regionala konventionerna Ospar och Helcom  

För europeiska havsområden finns fyra regionala havskonventioner. Sverige är part i 

två av dessa: Helcom (Östersjön) och Ospar (Nordsjön). År 2012 fick 

havskonventionerna medlemstaternas uppdrag att fungera som plattformar för ett 

regionalt koordinerat arbete med havsmiljödirektivet. Inom ramen för Helcom och 

Ospar har Sverige tillsammans med övriga medlemsländer arbetat bland annat för att 

ta fram en gemensam uppsättning indikatorer för respektive havsområde och 

koordinerad miljöövervakningen där så varit lämpligt. Diskussioner om gemensamma 

eller samordnade åtgärder förs inom konventionerna. Exempel på gemensamma 

åtgärder är att både Ospar och Helcom har tagit fram aktionsplaner för att minska 

marint skräp. Rapporterna togs fram inför den rapportering som gjordes till EU 2016 

(OSPAR, 2014; HELCOM, 2015).  

Inom Ospar har Sverige tagit ansvar för att driva två av planens regionala åtgärder; 

ett projekt där myndigheter tillsammans med fiskerinäringen ska utveckla och främja 

hållbara rutiner för hur fisket genererar och hanterar marint skräp, där fokus ligger på 

avfallshantering ombord och i hamn, samt ett projekt där användandet av bästa 

tillgängliga teknik för att förhindra att avloppsrelaterat skräp ska undersökas och 

främjas. Länder uppmanas även att i så hög utsträckning som möjligt samordna 

genomförandet av Ospars åtgärdsplan för marint skräp med genomförandet av 

havsmiljödirektivets åtgärdsprogram.2 

Samordning sker också genom bi- och multilaterala möten mellan Havs- och 

vattenmyndigheten och motsvarande förvaltningsorganisationer i grannländerna. 

Syftet är att utbyta erfarenheter kring genomförandet av havsmiljödirektivet och 

underlätta samordningen inom havsområdet.  

  

 
2 https://www.havochvatten.se/hav/samordning--fakta/internationellt-arbete/konventioner/ospar---skydd-av-den-
marina-miljon-i-nordostatlanten/ospar---regional-atgardsplan-for-att-minska-marint-skrap-i-nordostatlanten.html 
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De EU-medlemsländer som är parter i Helcom har beslutat om ett åtgärdsprogram 

för Östersjön, Helcom Baltic Sea Action Plan (BSAP). BSAP är en strategi för att 

återställa god ekologisk status i Östersjön till år 2021. Strategin antogs av alla 

kuststaterna och EU år 2007. Målen är att:  

1. Östersjön ska vara opåverkad av övergödning;  

2. Östersjön inte ska påverkas av farliga ämnen;  

3. Östersjöns biodiversitet ska ha en god status och att  

4. havsbaserade aktiviteter ska utövas på ett miljövänligt sätt.  

De av EU:s medlemsländer som är part i Ospar antog 2010 Nordostatlantens 

miljöstrategi (NEAES) som består av strategiska mål för skydd av den marina miljön i 

Nordostatlanten 2010–2020. De strategiska målen är i korthet följande:  

1. att stoppa och förhindra till 2020 ytterligare förluster av biologisk mångfald i 

Ospars havsområde;  

2. att bekämpa övergödningen i Ospars havsområde;  

3. att förhindra förorening av Ospars havsområde genom att kontinuerligt 

minska utsläpp och läckage av farliga ämnen;  

4. att förhindra och eliminera föroreningar och vidta nödvändiga åtgärder för att 

skydda Ospars havsområde mot de skadliga effekterna av olje-och 

gasverksamhet;  

5. att förhindra förorening av Ospars havsområde från joniserande strålning;  

6. att säkerställa en integrerad förvaltning av mänskliga aktiviteter för att minska 

påverkan på den marina miljön;  

7. att underlätta och samordna arbetet i berörda avtalsslutande länder för att 

uppnå en god miljöstatus enligt EU: s havsmiljödirektiv till 2020.  

 

Havs- och vattenmyndigheten ska på uppdrag av regeringen samordna svenska 

myndigheter vid uppdatering av Helcoms aktionsplan för Östersjön (BSAP) och 

Ospars miljöstrategi (NEAES). Uppdraget ska redovisas under 2021. 

Åtgärdsprogrammet för havsmiljön och uppdateringen av programmet ska ta hänsyn 

till Sveriges åtaganden i både BSAP och NEAES (de delar som är av relevans för 

Västerhavet som en del i region Nordsjön). 
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1.3.3 Svenska miljömålen  

Arbetet med havsmiljöförvaltning, havsplanering, fiskepolitik och vattenförvaltning är 

starkt kopplat till det nationella miljömålsarbetet och kommer vara viktiga verktyg för 

att uppnå målen (Figur 4).  

  

 

Figur 4. Havsmiljöförvaltning, havsplanering, EU:s fiskeripolitik samt vattenförvaltningen ger verktyg för att 
uppnå god miljöstatus och våra nationella miljökvalitetsmål.  

 

De 16 nationella miljökvalitetsmålen utgör den svenska politikens målsättningar inom 

miljöområdet samtidigt som de inkluderar de miljökrav Sverige ska följa i form av EU-

lagstiftning och internationella överenskommelser. Havsrelaterade miljökvalitetsmål 

inkluderar Hav i balans samt levande kust och skärgård, Ingen övergödning, Giftfri 

miljö och Ett rikt växt- och djurliv. En av de tio miljömålspreciseringarna under målet 

Hav i balans samt levande kust och skärgård är att uppnå god miljöstatus enligt 

havsmiljöförordningen. Nationell uppföljning av miljökvalitetsmålen visar att 

majoriteten av målen troligtvis inte kommer att nås inom utsatt tid.  
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1.3.4 Havsplanering  

Att upprätthålla eller uppnå en god miljöstatus till år 2020 är beroende av en 

fungerande havsplanering. Havsmiljöförvaltningen sätter miljömål, övervakar och tar 

fram åtgärdsprogram för havsmiljön medan havsplaneringen är ett verktyg för att 

avgöra hur utrymmet i havet bäst ska användas nu och i framtiden. Havsplanering 

ska bidra till blå tillväxt, men också stödja arbetet med att nå god miljöstatus i EU:s 

havsområden. Medlemsstaterna ansvarar nationellt för planering av sina havs- och 

kustområden, men för att skapa gemensamma ramar för havsplaneringen antogs i 

juli 2014 ett EU-direktiv (2014/89/EU). Medlemsstaterna ska göra en översyn av 

planerna minst var tionde år. Havsplaner ska finnas i EU:s kuststater senast mars 

2021. Lagkrav på nationell havsplanering har införts i 4 kap 10 § miljöbalken och 

trädde i kraft den 1 september 2015 samt i havsplaneringsförordningen (SFS 

2015:400).  

I Sverige finns tre havsplaneområden; Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet. I 

december 2019 lämnade HaV in förslag på havsplaner för respektive område till 

regeringen (Havs- och vattenmyndigheten, 2019a). Havsplanerna omfattar större 

delen av territorialhavet och svensk ekonomisk zon. I territorialhavet delar staten 

planeringsansvar med kommunerna. I den ekonomiska zonen har staten ensamt 

planeringsansvar. 

I havsplaneringen har strategiska miljöbedömningar av de tre planförslagen gjorts för 

att studera havsplanernas konsekvenser för havsmiljön (Havs- och 

vattenmyndigheten, 2019b). Syftet med miljöbedömningen är att integrera 

miljöaspekter i havsplanerna för att främja en hållbar utveckling. Miljöbedömningen 

har gjorts utifrån kraven i 6 kap miljöbalken och syftar till att integrera miljöhänsyn i 

havsplanerna.  

Havsplanerna ska enligt 4 § havsplaneringsförordningen (2015:400) bland annat 

bidra till att god miljöstatus i havsmiljön nås och upprätthålls.  

Mer information om havsplanering finns att hämta på Havs- och vattenmyndighetens 

hemsida: www.havochvatten.se.  

1.3.5 Fiskeripolitik  

Den nya gemensamma fiskeripolitiken, som gäller från den 1 januari 2014, ska 

säkerställa att fiske- och vattenbruksverksamhet är miljömässigt hållbart på lång sikt 

och förvaltas på ett sätt som är förenligt med målen om att uppnå nytta i ekonomiskt, 

socialt och sysselsättningshänseende samt bidra till att trygga 

livsmedelsförsörjningen. Viktiga nya komponenter är bland annat att flerårig 

ekosystembaserad förvaltning ska tillämpas, en målsättning om maximal hållbar 

avkastning och ett gradvis införande av en skyldighet att landa alla fångster av 

kvoterade arter. Den nya fiskeripolitiken innebär vidare att bevarandeåtgärder ska 

genomföras i regionalt samarbete. Av särskild betydelse är att fiskerilagstiftningen 

ska vara förenlig med miljölagstiftningen och att den uttryckligen ska bidra till god 

miljöstatus i enlighet med EU:s havsmiljödirektiv.  
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Genomförandet av havsmiljöförvaltningen ska på motsvarande sätt främja integrering 

av miljöfrågor i annan politik såsom den gemensamma fiskeripolitiken. 

Åtgärdsprogrammet för havsmiljön syftar till att fastställda miljökvalitetsnormer ska 

kunna följas för fisk, skaldjur och fisksamhällen. Åtgärder ska vidtas inom den 

gemensamma fiskeripolitiken samt genom nationella åtgärder, främst innanför 

trålgränsen. Miljötillståndet och åtgärder inom andra områden i åtgärdsprogrammet 

för havsmiljön, exempelvis övergödning eller farliga ämnen, påverkar också 

förutsättningarna för att följa miljökvalitetsnormerna för fisk, skaldjur och 

fisksamhällen.  

1.3.6 Vattenförvaltningen  

Arbetet med vattenförvaltningen täcker in allt grundvatten och ytvatten vilket omfattar 

sjöar, vattendrag och kustvatten. Förvaltningen av havsmiljön samt 

vattenförvaltningen har en geografisk överlappning i kustvattnet och delvis 

gemensam målsättning om att god status ska nås, vilket dock i 

havsmiljöförvaltningen uttrycks som god miljöstatus. 

Målen i vattenförvaltningen är att nå en god vattenstatus, god tillgång till vatten och 

att ingen försämring sker. Dessutom ska vattnen nyttjas på ett hållbart sätt. Eftersom 

landbaserad belastning i hög grad påverkar havsmiljön så blir vattenförvaltningen 

viktigt också för att nå god miljöstatus för havsmiljön.  

Arbetet med vattenförvaltningen drivs, liksom havsmiljöförvaltningen, i 

förvaltningsperioder om sex år där olika arbetsmoment återkommer. Den första 

cykeln avslutades 2009, följande avslutades 2015, och nästa avslutas 2021. En 

förvaltningsperiod inleds med att vatten kartläggs utifrån befintliga övervakningsdata. 

Underlaget används sedan för att bedöma och klassificera vattnets tillstånd och 

påverkan, fastställa vilka miljökvalitetsnormer som ska gälla och vilka åtgärder som 

behöver vidtas för att nå normerna och bevara miljöstatus. På motsvarande sätt som 

inom havsmiljöförvaltningen ska åtgärdsprogram tas fram inom vattenförvaltningen.3  

De fem regionala vattenmyndigheterna ansvarar för att ta fram och besluta om 

åtgärdsprogram för vattenförvaltningen. Havs- och vattenmyndigheten föreskriver om 

hur åtgärdsprogrammen inom vattenförvaltningen ska redovisas och har ansvar för 

rapporteringen till EU. Vattenförvaltningens åtgärdsprogram, liksom 

åtgärdsprogrammet för havsmiljön riktas till myndigheter och kommuner.  

1.3.7 Arter och livsmiljöer  

Huvudsyftet med EU:s art- och habitatdirektiv (92/43/EEG) är att bidra till att 

säkerställa den biologiska mångfalden genom bevarande av livsmiljöer samt vilda 

växter och djur. Biologisk mångfald bidrar till det övergripande miljökvalitetsmålet om 

en hållbar utveckling. Åtgärdsprogrammet för havsmiljön kan i det sammanhanget 

skapa förutsättningar för och bidra till att gynnsam bevarandestatus uppnås för 

 
3 Åtgärdsprogrammen som tas fram med stöd av förordning (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på 
vattenmiljön (vattenförvaltningsförordningen). Vattenmyndigheternas hemsida är: www.vattenmyndigheterna.se. 
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marina naturtyper och arter samt att de svenska åtagandena enligt art- och 

habitatdirektivet fullgörs.  

1.3.8 Kommunal planering  

Översikts- och detaljplaner upprättas av kommuner. I planerna klargörs hur mark- 

och vattenområden i kommunen lämpligen ska användas och hur den befintliga 

byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Åtgärdsprogrammet för 

havsmiljön tillsammans med den nationella havsplaneringen och vattenförvaltningens 

åtgärdsprogram utgör viktigt underlag för den fysiska planeringen i kommunerna. 

Figur 5 sammanfattar den geografiska omfattningen av havsförvaltning, 

vattenförvaltning, havsplanering och kommunala planer. 

 

 
Figur 5. Geografiska omfattningen av havsförvaltning, vattenförvaltning, havsplanering och  

kommunala planer (Havs- och vattenmyndigheten, 2015a). 
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2 Miljöbedömningens utgångspunkter och 
tillvägagångssätt 

Åtgärdsprogrammet för havsmiljön ska enligt 24 § havsmiljöförordningen (2010:1 

341) revideras av Havs- och vattenmyndigheten vart sjätte år. Vidare anger 

miljöbalken 6 kap. att en strategisk miljöbedömning ska genomföras för de planer 

och program som bedöms kunna innebära betydande miljöpåverkan. Processen för 

strategisk miljöbedömning innehåller ett flertal steg som redovisas i detta kapitel. 

2.1 Undersökning om betydande miljöpåverkan 

Det första steget i miljöbedömningsprocessen är att undersöka om det uppdaterade 

åtgärdsprogrammet kan tänkas innebära betydande miljöpåverkan enligt 4 § 

miljöbedömningsförordningen. 

Resultatet av undersökningen visade att en övervägande del av 

miljökonsekvenserna av programmet bli positiva för havsmiljön. Åtgärdsprogrammet 

bedöms dock kunna innebära påverkan på andra intressen såsom kulturmiljövärden 

eller energianvändning. Utifrån resultatet av undersökningen har Havs- och 

vattenmyndigheten gjort bedömningen att en strategisk miljödömning, enligt 6 kap. 6-

19 §§ miljöbalken, av det uppdaterade Åtgärdsprogrammet för att uppnå god 

miljöstatus i Nordsjön och Östersjön ska genomföras. Bedömningen grundas på tre 

punkter:  

1. Havmiljödirektivet kräver att ett program tas fram. 

2. Havs- och vattenmyndigheten (HaV) ska fastställa programmet.  

3. Programmet kan anses påverka kommande tillstånd för verksamheter eller 

åtgärder som kan påverka miljön och programmets syfte är att skapa en stor, positiv 

miljöpåverkan. 

För ett mer utförligt motiv för respektive punkt se det särskilda beslutet om 

åtgärdsprogrammet för havsmiljön kan innebära betydande miljöpåverkan. 

Det särskilda beslutet om att åtgärdsprogrammet för havsmiljön kan innebära 

betydande miljöpåverkan fattades av HaV under våren 2020 och finns tillgängligt för 

allmänheten på HaV:s hemsida. 

2.2 Avgränsning 

En viktig del av miljöbedömningsprocessen är avgränsningen. Att avgränsa och 

fokusera arbetet med miljöbedömningen är emellertid inte något som görs en gång 

för alla. Under hela processen ställs frågor om vad som är relevant, vad som behöver 

belysas ytterligare och vad som kan avföras från miljöbedömningen. Revideringen av 

åtgärdsprogrammet och miljöbedömningen görs iterativt och frågor om lämplig 

avgränsning väcks inom båda processerna. Skälet till att en avgränsning görs är att 
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koncentrera arbetet med miljöbedömningen till de miljöfrågor som är mest relevanta 

för genomförandet av åtgärdsprogrammet. Avgränsningen har i detta fall fokuserat 

på geografisk avgränsning, betydande miljöeffekter, tidsmässig avgränsning, 

alternativ (se kapitel 3) samt omfattning och detaljeringsgrad. 

Geografisk avgränsning 

Det geografiska område som åtgärdsprogrammet innefattar är delområdena 

Nordsjön och Östersjön (Figur 1). Miljöpåverkan i havsområden utanför dessa 

gränser kan dock troligtvis uppstå för vissa miljöaspekter och har i de fallen 

inkluderats i de specifika bedömningarna. 

Betydande miljöeffekter 

De miljöaspekter som åtgärdsprogrammet bedömts kunna innebära betydande 

miljöpåverkan för (direkt eller indirekt, tillfälligt eller bestående, samt genom 

kumulation) är: 

• Vatten 

• Biologisk mångfald 

• Jord 

• Kulturmiljö 

• Landskap 

• Befolkning och människors hälsa 

• Luft 

• Klimat 

• Hushållning med naturresurser och materiella tillgångar (inklusive avfall) 

Bedömningen är att betydande miljöeffekter inte kan komma att uppstå för 

aspekterna mark och bebyggelse. Tabell 2 redovisar motiven till denna bedömning.  

Tabell 2. Motiven till bedömningen av aspekterna mark respektive bebyggelse i avgränsningen. 

 

Aspekt Beskrivning av aspekten Motiv till bedömningen 

Mark Denna aspekt fångar upp de 
markanspråk som görs av urbana eller 
mänsklig påverkan på jordbruksmark, 
skogsmark, och andra semi-naturliga 
eller naturliga marker4. 

ÅP bedöms inte påverka denna aspekt 
då den i första hand rör terrestra miljöer. 
Förslagsvis tas den med i 
miljöbedömningarna av 
Vattenmyndighetens åtgärdsprogram. 

Bebyggelse En byggnad som har ett synnerligen 
högt kulturhistoriskt värde eller som 
ingår i ett bebyggelseområde med ett 
synnerligen högt kulturhistoriskt värde 
kan skyddas som byggnadsminne. Det 
kan gälla såväl bostadshus som 
industrianläggningar, parker och broar. 

Inga åtgärder i ÅP förväntas påverka 
bebyggelse. 

 
4 European Environment Agency, 2019. Land take. https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/land-
take-3. Hämtad: 25 maj 2020. 

https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/land-take-3
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/land-take-3
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Tidsmässig avgränsning 

Åtgärdsprogrammet utgörs av en del i en iterativ process i sexårsintervaller (Figur 2). 

Det gör att vissa av de föreslagna åtgärderna kommer att initieras och slutföras inom 

ramen för programperioden medan andra åtgärder kommer att initieras men de 

slutliga effekterna kommer inte att kunna ses förrän efter att detta åtgärdsprogram 

avslutats. Detta gör att bedömningen av konsekvenserna på kort sikt har utgått från 

perioden som uppdateringen av åtgärdsprogrammet avser vilket är år 2027 (dvs. då 

MKN ska kunna följas) samt på lång sikt fram till år 2050 (vilket är generationsmålet i 

det svenska miljömålsarbetet).  

Omfattnings och detaljeringsgrad 

Miljöbedömningen omfattar enbart de åtgärder som ingår i uppdateringen av 

åtgärdsprogrammet (se Figur 3). Motivet till detta är att miljöbedömningen på så sätt 

motsvarar EU-kommissionens instruktion för den ekonomiska analysen av det 

uppdaterade åtgärdsprogrammet. 

Vid framtagandet av ett nationellt åtgärdsprogram finns begränsade möjligheter att i 

detalj bedöma förväntade konsekvenser av respektive åtgärd på en viss plats. Enligt 

38 § i havsmiljöförordningen kan även vissa frågor5 6 lyftas till gemenskapsnivå. 

Kunskapsunderlaget gällande flera av miljökvalitetsnormerna, till exempel 

undervattensbuller, är också för närvarande begränsat. Beskrivningen av 

miljöeffekter har generellt getts samma detaljeringsgrad som åtgärdsprogrammet i 

övrigt. Åtgärdsprogrammet har i stora delar formulerats på en övergripande nivå, och 

fokus i miljöbedömningen har därför varit att redovisa konsekvenser ur ett nationellt 

och strategiskt perspektiv. 

Bedömningsgrunderna för aspekterna vatten, biologisk mångfald och jord baseras på 

berörda miljökvalitetsnormer enligt HVMFS 2012:18, dvs. varje åtgärd har bedömts 

utifrån den enskilda åtgärdens möjlighet till måluppfyllelse för relevant 

miljökvalitetsnorm inom respektive aspekt (se Bilaga A. Bedömningsgrunder). I 

enlighet med 19 § 4 havsmiljöförordningen (2010:1341) tillämpas dock inte normerna 

A.1, B.1, D.1, D.2 och D.3 i kustvatten, eftersom de parametrar som rör kustvattnets 

kvalitet omfattas av vattenmiljödirektivet. 

Åtgärder som i teorin bidrar till måluppfyllelse för en sådan norm, men som är mycket 

lokala och/eller kustnära, har i flera fall inom föreliggande MKB bedömts vara icke-

relevanta för en specifik aspekt eftersom åtgärdens påverkan utanför kustvattnet 

bedöms vara begränsad eller obefintlig. Dessa frågor är viktiga att adressera i 

samarbetet med åtgärdsprogrammet inom vattenförvaltningen, eftersom direktiven 

överlappar varandra i kustzonen. 

 
5 Havsmiljöförordningen 38 §: Om ett problem som påverkar miljötillståndet i Nordsjön eller Östersjön inte kan 
lösas med åtgärder enligt ett åtgärdsprogram, eller om problemet har samband med annan unionspolitik eller ett 
internationellt avtal, ska Havs- och vattenmyndigheten informera regeringen om detta och till regeringen lämna 
ett sådant underlag eller sådana rekommendationer som avses i artikel 15.1 i havsmiljödirektivet. Förordning 
(2011:641). 
6 Inledande pkt 31, Havsmiljödirektivet 2008/56/EG 
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På en mer övergripande eller strategisk nivå finns större möjligheter att hantera 

frågor i ett systemperspektiv. Miljöbedömningen kan i detta fall bidra till tillämpning av 

havsmiljödirektivets ekosystemansats genom att till exempel bevarande och 

nyttjande av biologisk mångfald sätts i ett större sammanhang, för att även kunna se 

vilka effekter olika åtgärder har på andra ekosystem eller områden än de som står i 

fokus för en specifik åtgärd7.  

2.3 Samråd 

Under juni månad 2020 genomfördes ett samråd om undersökningen och 

avgränsning av bedömningen mellan Havs- och Vattenmyndigheten, 

Naturvårdsverket och elva andra centrala myndigheter samt 21 länsstyrelser. Det 

urval av myndigheter som ansågs berörda gjordes utifrån vilka myndigheter som 

allmänt berörs av Havs- och Vattenmyndighetens verksamhet. Samrådet 

genomfördes med ett digitalt utskick där möjlighet gavs att ge skriftliga synpunkter på 

samrådsmaterialet. Samrådsunderlaget innehöll en beskrivning av miljöbedömning 

samt förslag till innehåll, omfattning och detaljeringsgrad av MKB:n med en översikt 

av den förväntade betydande miljöpåverkan som åtgärdsprogrammet för havsmiljön 

bidrar till. 

Synpunkter på förslaget till innehåll och avgränsning av MKB:n lämnades av 20 st 

samrådsparter och har sammanfattats i ”Synpunkter på avgränsningssamrådet” som 

finns tillgänglig via Havs- och vattenmyndighetens hemsida: 

www.havochvatten.se/remiss-åph2020, tillsammans med samrådsunderlaget. Havs- 

och vattenmyndigheten har i så stor utsträckning som möjligt beaktat inkomna 

synpunkter i miljöbedömningen och arbetet med miljökonsekvensbeskrivningen. 

Samråd om det uppdaterade åtgärdsprogrammet för havsmiljön genomförs under 

november 2020 – april 2021 genom ett digitalt utskick till samrådsparter. I detta 

samråd inkluderas även samråd om miljökonsekvensbeskrivningen. Under februari 

månad planeras nationella samrådsmöten för myndigheter samt bransch- och 

intresseorganisationer där representanter från vattenmyndigheterna och Havs- och 

vattenmyndigheten (representanter för såväl havsmiljöförvaltning som havsplanering) 

presenterar sina samrådsmaterial gemensamt. Under hösten 2021 kommer Havs- 

och vattenmyndigheten publicera en sammanställning av inkomna synpunkter på 

hemsidan.  

De synpunkter som inkommer på innehållet i miljökonsekvensbeskrivningen kommer 

att beaktas vid beslut om det uppdaterade åtgärdsprogrammet för havsmiljön som 

tas av Havs- och vattenmyndigheten senast den 31 dec 2021 och redovisas i 

beslutet eller i en särskild handling (jfr 6 kap. 16 § miljöbalken).  

 
7 Naturvårdsverkets rapport 5782, Ekosystemansatsen – en väg mot bevarande och hållbart nyttjande av 
naturresurser (2007) 

http://www.havochvatten.se/remiss-åph2020
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2.4 Miljöbedömningens tillvägagångssätt 

2.4.1 Miljöbedömning och upprättande av miljökonsekvensbeskrivning 

Miljöbedömningen har skett parallellt med framtagandet av åtgärderna och 

dokumenterats i faktablad för respektive åtgärd. För att kunna göra kvalificerade 

bedömningar av vilka miljöeffekter och miljökonsekvenser som kan uppkomma av 

åtgärdsprogrammet har sakkunniga inom olika miljöområden ingått i 

projektorganisationen. Sett till åtgärdsprogrammets övergripande karaktär har 

bedömningarna i huvudsak utgjorts av kvalitativa bedömningar och resonemang (se 

avsnitt bedömningsgrunder nedan). I miljöbedömningen har både direkta och 

indirekta effekter av uppdateringen av åtgärdsprogrammet gjorts.  

För att beskriva den betydande miljöpåverkan av en plan eller ett program används 

ofta begreppen påverkan, effekt och konsekvens. I vardagligt tal är orden delvis 

synonymer till varandra men i MKB-sammanhang används de med skilda betydelser: 

Påverkan: är den förändring av fysiska eller beteendemässiga 

förhållanden som planens genomförande medför.  

Effekt: är den förändring i miljön som påverkan medför, som till 

exempel förlust av betydelsefulla naturmiljöer eller luftföroreningar.  

Konsekvens: är den verkan de uppkomna effekterna har på en viss 

företeelse, till exempel klimatet, människors hälsa eller biologisk 

mångfald. Bedömningen av konsekvenser utgår ifrån till exempel 

miljömål eller riktvärden som operationaliseras till bedömningsgrunder. 

Bedömningsgrunder 

Det finns två huvudsakliga ”typer” av bedömningar som kan användas vid 

upprättande av MKB – målledda respektive baselineledda (jfr Therivel, 2010). De 

målledda bedömningsgrunderna tillämpas vanligen på en mer strategisk nivå 

(översiktsplaner, länstransportplaner och nationella planer) medan baselineledda 

används för specifika miljöbedömningar. Utifrån åtgärdsprogrammets strategiska och 

övergripande karaktär har målledda bedömningsgrunder tillämpats denna 

miljökonsekvensbeskrivning. Vidare utgår tillämpningen av denna ansats i 

miljöbedömningen på 6. kap 11 § 3d p. Detta gör att miljöbedömningens 

bedömningsgrunder i huvudsak bygger på de nationella miljökvalitetsmålen samt 

miljökvalitetsnormer för de aspekter för vilka normer finns (se Tabell 3). Samtidigt är 

det viktigt att notera, att då måluppfyllelsen beror på många fler faktorer än vad HaV 

har möjlighet att påverka, utvärderas programmet utifrån i vilken mån de enskilda 

åtgärderna i uppdateringen bidrar till att målen kan nås (Tabell 4). I bilaga A 

redovisas de fullständiga bedömningsgrunderna för respektive aspekt. 
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Tabell 3. Utgångspunkter för bedömningsgrunder för de olika miljöaspekterna. För mer detaljerade 
bedömningsgrunder se Bilaga A. 

Miljökvalitetsmål Kombination av miljökvalitetsmål och 
miljökvalitetsnormer 

Kulturmiljö Vatten 

Landskap Biologisk mångfald 

Befolkning och människors hälsa Jord 

Luft  

Klimat  

Hushållning med naturresurser och materiella 
tillgångar (inklusive avfall) 

 

                                                      

Tabell 4. Skala för miljöbedömningens bedömningsgrunder.  

Bidrar i hög grad till 
måluppfyllelse 

Åtgärdsprogrammet bedöms tydligt bidra till uppfyllelsen av de mål som ligger till 
grund för den specifika miljöaspekten. 

Bidrar i viss grad till 
måluppfyllelse 

Åtgärdsprogrammet bedöms ha potential att bidra till uppfyllelsen av de mål som 
ligger till grund för den specifika miljöaspekten. 

Varken bidrar eller 
motverkar till 
måluppfyllelse 

Åtgärdsprogrammet bedöms inte påverka den specifika miljöaspekten. 

Motverkar i viss 
grad måluppfyllelse 

Åtgärdsprogrammet bedöms, på en övergripande nivå, inte bidra till att uppfylla 
målen som ligger till grund för den specifika miljöaspekten.  

Motverkar i hög grad 
måluppfyllelse 

Åtgärdsprogrammet bedöms, på en övergripande nivå, motverka en uppfyllnad av 
målen som ligger till grund för den specifika miljöaspekten.  

 

Osäkerheter 

Miljökonsekvensbeskrivningar är alltid förknippade med osäkerheter. Det finns dels 

genuina osäkerheter i alla antaganden om framtiden och dels finns det osäkerheter 

förknippade med analytisk kvalitet och kunskapsläge, så kallade hävbara 

osäkerheter.  

I detta fall beror de genuina osäkerheterna främst i att det uppdaterade 

åtgärdsprogrammet sträcker sig över ett stort geografiskt område som gränsar till 

många olika aktörer både nationella (kommuner) och internationella (andra stater). 

Vidare syftar uppdateringen av åtgärdsprogrammet till miljöförändringar som ligger 

lägre bort i tiden än programperioden som är sex år. Det innebär att det kommer att 
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ske samhällsförändringar som vi inte kan förutse idag men som kan komma att 

påverka åtgärdsprogrammets verkningsfullhet ur miljösynpunkt.  

De hävbara osäkerheterna ligger i att de underlag och källor som använts för 

miljöbedömningen kan vara behäftade med olika brister. Prognoser och beräkningar 

kan exempelvis vara missvisande på grund av felaktiga antaganden, felaktiga 

ingångsvärden eller begränsningar och brister i bakomliggande modeller. Arten och 

omfattningen av osäkerheter framgår heller inte alltid av källrapporterna. En viktig del 

i miljöbedömningsprocessen är därför samrådet som utgör en extern granskning från 

myndigheter, organisationer och allmänhet. Synpunkter som kommer in under 

samrådet kommer därför att påverka miljöbedömningens omfattning, dess sakliga 

innehåll med mera. De hävbara osäkerheterna i miljöbedömningen kommer att 

minska allt eftersom planeringsprocessen fortgår. Det vill säga allt eftersom 

kunskapsläget för olika aspekter ökar, i och med framtida fördjupade utredningar, 

kommer de hävbara osäkerheterna att minska. 

2.4.2 Information om betydande miljöpåverkan i annat land  

De åtgärder som vidtas med avseende på havsmiljön i områdena Östersjön och 

Nordsjön har generellt en gränsöverskridande påverkan, då havsområdena gränsar 

till ett flertal andra stater. Havsmiljödirektivet och havsmiljöförordningen anger att 

medlemsstaterna bör beakta eventuell gränsöverskridande påverkan av 

åtgärdsprogrammen för havsmiljön, minimera risken för skada och verka för positiv 

påverkan. Staterna bör därför samarbeta och sträva efter att följa ett gemensamt 

tillvägagångssätt, bland annat om åtgärdsprogrammen. 

Därutöver gäller enligt Esbokonventionens protokoll och 6 kap. 13 § miljöbalken att 

samråd ska ske med andra länder i samband med planer och program som har en 

gränsöverskridande påverkan. Naturvårdsverket är enligt 21 § 

miljöbedömningsförordningen (2017:966) ansvarig myndighet för gränsöverskridande 

samråd. Naturvårdsverket informerades skriftligt den 23 april 2020 om att 

åtgärdsprogrammet för havsmiljön kan komma att medföra betydande miljöpåverkan 

i annat land. 

2.4.3 Information om att åtgärdsprogrammet för havsmiljön antagits  

Information om att åtgärdsprogrammet för havsmiljön antagits kommer göras 

tillgänglig för samrådsparter via utskick. Beslutet och underlaget för beslutet kommer 

även att översändas till Naturvårdsverket som ska informera annan berörd stat om 

beslutet. 
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2.4.4 Uppföljning 

Hur uppföljningen av åtgärdsprogrammet för havsmiljöns genomförande ska ske är 

vid utarbetandet av denna MKB inte klart utan kommer att arbetas fram under 

samrådsperioden. I så stor utsträckning som möjligt kommer dock befintlig 

övervakning och rapportering användas för uppföljning, exempelvis: 

• Rapportering till EU-kommissionen. 

• Havs- och vattenmyndighetens övervakningsprogram (Havs- och vatten- 

• myndigheten 2014a), som också finns att hämta via myndighetens hemsida: 

https://www.havochvatten.se/hmd-overvakning. 

• Rapportering inom de regionala havskonventionerna, Ospar och Helcom. 

• Uppföljning av Sveriges miljömål. 

Uppföljningen av åtgärdsprogrammet för havsmiljön och dess effekt möjliggör en 

utvärdering av den betydande miljöpåverkan liksom av eventuell negativ 

miljöpåverkan som uppstår till följd av programmets genomförande. Det ger Havs-

och vattenmyndigheten möjlighet att justera åtgärder i nästkommande 

åtgärdsprogram för havsmiljön. 
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3 Alternativ 

3.1 Om alternativ i det uppdaterade åtgärdsprogrammet 

En MKB ska enligt 6 kap. 11 § miljöbalken identifiera, beskriva och bedöma rimliga 

alternativ med hänsyn till programmets syfte och geografiska räckvidd.  

Sett till det faktum att den geografiska räckvidden av åtgärdsprogrammet för 

havsmiljön regleras av havsmiljödirektivet (Figur 1) kan det därför enbart vara 

relevant att söka och överväga alternativa utformningar av åtgärdsprogrammets 

innehåll. Vid bedömning av vad som i lagens mening kan anses vara ”rimliga 

alternativ” behöver hänsyn bland annat tas till hur preciserat programmets syfte är i 

det aktuella planeringsskedet.  

Att söka rimliga alternativ, utvärdera dem och välja alternativ har utgjort en central 

del av själva programarbetet. Under 2019-2020 har förslag till åtgärder i 

åtgärdsprogrammet tagits fram och sammanställts. Förslag på möjliga nya åtgärder 

har listats utifrån flera olika källor, bland annat från pågående forskningsprojekt, 

genom att titta på andra länders åtgärder, genom internationellt samarbete inom 

havsregionerna (Helcom, Ospar), och baserat på brister som uppmärksammats i EU-

kommissionens granskning av åtgärdsprogrammet från 2015. Möjlighet gavs också 

att hösten 2019 skicka in förslag via ett formulär på Havs- och vattenmyndighetens 

websida. Myndigheten ordnade också en forskarkonferens 2019 med syfte att lyfta 

möjliga åtgärder. En referensgrupp, bestående av myndigheter och länsstyrelser, har 

bjudits in till informationsmöten och till diskussioner om åtgärdsförslagen. Externa 

uppdrag har också lagts ut för att få underlag och data för att kunna: 

• Bedöma hur långt det är kvar för att kunna följa miljökvalitetsnormerna, samt 

identifiera betydande faktorer som gör att miljökvalitetsnormerna inte kan följas. 

• Analysera hur långt redan existerande (beslutade eller pågående) åtgärder 

kommer att räcka. 

• Vid behov identifiera ytterligare åtgärder för att kunna följa 

miljökvalitetsnormerna. 

• Analysera om de förslagna åtgärderna är tekniskt genomförbara, hållbara, 

kostnadseffektiva och i andra hänseenden lämpliga eller har bieffekter. 

Processen utmynnade i en lista över förslag på möjliga åtgärder (redovisade i form 

av faktablad). Totalt identifierades 46 förslag på åtgärder. Därefter gjordes en 

värdering av åtgärdsförslagens potential att bidra till att uppfylla åtgärdsprogrammets 

syfte (se kapitel 1). De åtgärder som tillsammans uppfyllde syftet bildade därmed vad 

som nedan kallas för åtgärdsalternativet (det vill säga de uppdaterade delarna av 

åtgärdsprogrammet). Syftet begränsar på så sätt vad som kan betraktas som reella 

alternativ. De åtgärder som inte bedömdes ha en tydlig potential att uppfylla syftet 

med åtgärdsprogrammet lades därför åt sidan. Detta gör att det inte bedömts som 
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rimligt att utforma ett komplett parallellt alternativ till åtgärdsalternativet i 

miljöbedömningen.  

Utöver åtgärdsalternativet ska miljökonsekvensbeskrivningen även beskriva 

miljöförhållandena och miljöns sannolika utveckling om det aktuella 

åtgärdsprogrammet inte genomförs. Denna beskrivning benämns ofta vardagligt som 

nollalternativ. I avsnitt 3.3 beskrivs vad som utgör nollalternativet för det uppdaterade 

åtgärdsprogrammet för havsmiljön. 

3.2 Åtgärdsalternativ 

Åtgärdsalternativet utgörs av de nya åtgärder som föreslås i det uppdaterade 

åtgärdsprogrammet för att uppnå miljökvalitetsnormerna för havsmiljön och på sikt 

god miljöstatus (Tabell 1).  

3.3 Nollalternativ 

I en miljökonsekvensbeskrivning ska det ingå uppgifter om miljöförhållandena och 

miljöns sannolika utveckling om planen eller programmet inte genomförs. Denna 

beskrivning kallas ofta för nollalternativ.  

I fallet med det uppdaterade åtgärdsprogrammet för havsmiljön finns det ett beslutat 

åtgärdsprogram för perioden 2015-2021 (Tabell 5).  

Som framgår av avsnitt 1.2 och Figur 3 kan det uppdaterade åtgärdsprogrammet 

betraktas som en utökning av det pågående åtgärdsprogrammet. Det innebär att 

flera av åtgärderna i det pågående åtgärdsprogrammet kommer att fortgå och ingå  

uppdateringen. Vidare kan, i några fall, åtgärder i det föregående åtgärdsprogrammet 

komma att modifieras.  

Samtidigt innebär åtgärdsprogrammens konstruktion, där de uppdateras var sjätte år, 

att varje uppdatering tillför ett nytt lager med åtgärder till åtgärdsprogrammet. Detta 

gör att nollalternativet för åtgärdsprogrammet för havsmiljön kommer att öka i 

omfattning och komplexitet för varje uppdatering som sker vart sjätte år (Figur 3 och 

Figur 6).  
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Figur 6. Visualisering av Nollalternativets omfattning över tid. 

 

Utifrån ovanstående resonemang bedöms miljöförhållandena och miljöns sannolika 

utveckling, om uppdateringen av åtgärdsprogrammet inte genomförs eller beslutas, 

vara samma som konsekvenserna av det alternativ som benämns programalternativ i 

MKB:n av det föregående åtgärdsprogrammet.  

I kapitel 2.4 i förslaget till uppdaterat åtgärdsprogram (Havs- och vattenmyndigheten 

2020) ges en lägesbeskrivning av respektive åtgärd i det föregående programmet. 

                            

Tabell 5. Nollalternativets åtgärder dvs. åtgärder i det föregående åtgärdsprogrammet. 

Nummer i det 
föregående 
programmet 

Namn på åtgärden 

ÅPH 1 Ta fram ett pilotprojekt för att utveckla metoder för kontroll och lokal bekämpning av invasiva främmande 
arter 

ÅPH 2 Utveckla tekniskt verktyg för att i ökad grad tillgängliggöra samt komplettera information om främmande arter 

ÅPH 3 Utveckla ett nationellt varnings- och responssystem för tidig upptäckt av nya invasiva främmande arter samt 
hanterings- och beredskapsplaner för dessa 

ÅPH 4 Införa nya fiskebestämmelser för att freda särskilt hotade kustlekande bestånd innanför trålgränsen i 
Skagerrak, Kattegatt och Östersjön  

ÅPH 5 Införa nya fiskebestämmelser som syftar till att fisket innanför trålgränsen bedrivs mer artselektivt i 
Skagerrak, Kattegatt och Östersjön 

ÅPH 6 Införa fiskebestämmelser som syftar till att minska fisketrycket på kustlevande bestånd innanför trålgränsen i 
Skagerrak, Kattegatt och Östersjön som behöver stärkt skydd men som kan fiskas till viss del 

ÅPH 7 Utreda var ytterligare fredningsområden bör inrättas i kustområdena, samt inrätta sådana områden. 
Kustlänsstyrelser bistår Havs- och vattenmyndigheten i att utreda var ytterligare fredningsområden bör 
införas i kustområdena 

ÅPH 8 Utreda för vilka arter och under vilken tid på året som generella fredningstider bör införas för kustfisk, samt 
inrätta sådana 

ÅPH 9 Anpassa fiskeflottans kapacitet till tillgängliga fiskemöjligheter i vissa flottsegment  

År 0 År 6 År 12 År 18

Nya åtgärder = 
program-
/åtgärdsalternativ

Pågående 
åtgärder = 
nollalternativet

Programperiod
År 24

SMB Åtgärdsprogram för havsmiljön
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ÅPH 10 Utreda möjligheter att påverka den interna näringsbelastningen, lokalt i övergödda vikar och fjärdar samt i 
egentliga Östersjön 

ÅPH 11 Utreda möjligheten att finansiellt ersätta nettoupptag av kväve och fosfor ur vattenmiljön genom odling och 
skörd av blå fånggrödor där det är möjligt i de havsområden som inte uppnår god miljöstatus, samt stimulera 
tekniker för odling och förädling av så kallade blå fånggrödor 

ÅPH 12 Stimulera vattenbrukstekniker som inte innebär nettobelastning i de havsområden som inte uppnår god 
miljöstatus 

ÅPH 13 Ta fram en vägledning kring hur förändrade hydrografiska förhållanden påverkar biologisk mångfald och 
ekosystem  

ÅPH 14 Ta fram en vägledning för kommunal havs- och kustplanering enligt Plan- och bygglagen 

ÅPH 15 Ta fram vägledning riktad till myndigheter, verksamheter och allmänheten i övrigt för omhändertagande av 
farliga ämnen och påväxt på fartygsskrov 

ÅPH 16 Fördela medel för tillsynsprojekt av förorenade sediment vid de ur havsmiljöns perspektiv mest angelägna 
områdena; Sammanställa erfarenheter från riskanalys och riskhantering av förorenade sediment vid dessa 
och redan genomförda objekt; Verka för att sediment i större utsträckning ska ingå i de utredningar som görs 
av förorenade områden; Harmonisera tillgänglig miljögiftsdata i marina sediment till både innehåll och format 
samt göra dessa data åtkomliga 

ÅPH 17 Kartlägga orsaker till förekomsten av fortsatt tillförsel av tributyltenn (TBT) och dess nedbrytningsprodukter i 
havsmiljön; utreda behov av ytterligare reglering för att förhindra spridning av TBT till havsmiljön samt verka 
för att den reglering utredningen förespråkar tas fram; Utreda behov av och utifrån identifierade behov ta 
fram vägledning för att förhindra spridning av TBT till havsmiljön 

ÅPH 18 Identifiera de ämnen som kan förekomma i utgående vatten från avloppsreningsverk i sådana halter att de 
riskerar att påverka havsmiljön negativt. Vidare, att med avseende på de identifierade riskerna, utreda behov 
av och utifrån sådana behov ta fram generella utsläppskrav/vägledande riktvärden, tillämpliga kontroll-
/mätmetoder samt vägledning för tillsyn och prövning  

ÅPH 19 Främja en effektiv och hållbar insamling och mottagning av förlorade fiskeredskap samt förebygga förlusten 
av nya 

ÅPH 20 Ta fram en riktad nationell informationskampanj till allmänhet och konsumenter om vanligt förekommande 
skräpföremål i den marina miljön, dess negativa påverkan på miljön samt kopplingen till konsumenternas 
beteende 

ÅPH 21 Stödja initiativ som främjar, organiserar och genomför strandstädning i särskilt drabbade områden  

ÅPH 22 Bedriva strategiskt arbete genom inkludering av marint skräp i relevanta avfallsplaner och program inklusive 
de kommunala avfallsplanerna, där avfallshanteringens betydelse för uppkomst av marint skräp belyses. 
Materialströmmar av plast behöver prioriteras och styrmedel utredas i syfte att minska förekomsten av 
plastföremål som skräp i den marina miljön 

ÅPH 23 Vid revidering av de kommunala avfallsplanerna identifiera och belysa hur avfallshanteringen kan bidra till att 
minska uppkomsten av marint skräp samt sätta upp målsättningar för ett sådant arbete  

ÅPH 24 Ta fram övergripande ramar för nationella åtgärdsprogram för hotade arter och naturtyper i marin miljö samt 
samordna arbetet nationellt 

ÅPH 25 Ta fram kunskapsuppbyggande program för hotade arter och naturtyper i marin miljö samt samordna arbetet 
nationellt 

ÅPH 26 Utveckla vägledning för vad förvaltningsdokument för marina skyddade områden ska innehålla  

ÅPH 27 Utifrån riktlinjer och kriterier framtagna i Havs- och vattenmyndighetens nationella plan för marint 
områdesskydd inrätta nya marina skyddade områden i tillräcklig geografisk omfattning med lämpliga 
förvaltningsåtgärder för att de nya områdena ska kunna hjälpa till att nå god miljöstatus enligt 
havsmiljöförordningen 
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ÅPH 28 Införa förvaltningsåtgärder i marina skyddade områden (befintliga/nya, där sådana inte finns idag)  

ÅPH 29 Ta fram en samordnad åtgärdsstrategi mot fysisk påverkan och för biologisk återställning kustvattenmiljön i  

ÅPH 30 Utveckla metoder för ekologisk kompensation och restaurering av marina miljöer  

ÅPH 31 Genomföra restaureringsåtgärder för ålgräs i Västerhavet  

ÅPH 32 Rapportera vilka åtgärder som genomförts och hur dessa påverkar miljökvalitetsnormerna för havsmiljön 
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4 Nuläge 

4.1 Vatten 

 Förklaring av aspekten: aspekten vatten har en mycket vid tolkning i vilken vatten i 

mark, sjöar, hav och vattendrag ingår. Vatten i sjö, vattendrag och hav utgör 

livsmiljöer för en stor del av våra levande organismer. 

Vattnet i Nordsjön och Östersjön skiljer sig mycket åt, bland annat avseende salthalt, 

näringsämnen och plankton. Vattenmassorna är sammankopplade, men skillnaderna 

ger olika förutsättningar för det marina livet i de olika havsområdena. Östersjön, som 

är ett grunt och bräckt innanhav, har främst problem med övergödning, 

algblomningar och miljögifter, även om problematiken varierar mellan olika delar av 

havsområdet. Nordsjön och Västerhavet däremot är salt, artrikt och har jämförelsevis 

god vattenomsättning, undantaget instängda fjordar och vikar. Nordsjöns och 

Västerhavets huvudsakliga problematik grundar sig främst i dess stora påverkan från 

fiskeverksamhet, vilket påverkar allt från artsammansättning och storleksfördelning 

till mängden fintrådiga alger i de grundare vikarna. Havsområdets ekosystem lider 

fortfarande från en tidigare omfattande användning av giftiga båtbottenfärger.  

I Havs- och vattenmyndighetens statusbedömning (2018) bedöms god miljöstatus 

inte uppnås för övergödning, farliga ämnen och marint skräp i bedömda 

havsområden (Tabell 6). 

Tabell 6. Sammanfattning av relevanta (för aspekten) övergripande bedömningar i Havs- och 
vattenmyndighetens rapport Marin strategi för Nordsjön och Östersjön 2018-2023 (Havs- och 
vattenmyndigheten, 2018). 

Deskriptorer Status 

B
e

la
s
tn

in
g

a
r 

Övergödning God miljöstatus uppnås inte. På västkusten är det endast Skagerraks utsjövatten 
som bedöms ha god miljöstatus, och i Östersjön endast kustvattnen i norra delarna 
av Bottenhavet respektive Bottenviken. I Västerhavet ligger dock 
bedömningsresultaten för övriga områden ofta nära gränsen till god status och i 
kustvattnen är det oftast bottenfauna och skadliga algblomningar som sänker 
statusen. Status för Västerhavet är relativt likvärdig den bedömning som gjordes 
2012. Alla svenska utsjöområden i Östersjön bedöms vara övergödda. Tillståndet i 
Bottenhavet tycks ha försämrats något, bland annat på grund av tillförsel av 
näringsämnen från Egentliga Östersjön men även på grund av klimatpåverkan. 
Ändring i bedömning för Bottenviken jämfört med 2012 beror däremot främst på att 
nya parametrar har tagits in i bedömningen, samt att tröskelvärdet för fosfor har 
skärpts.  

Farliga 
ämnen 

God miljöstatus uppnås inte. Detta beror på för höga halter i havsmiljön av flera 
långlivade miljögifter. Halterna av många bedömda farliga ämnen i svenska hav är 
dock i huvudsak oförändrade eller nedåtgående, främst eftersom förekomsten ofta är 
kopplad till verksamheter som i dag är förbjudna eller kraftigt reglerade. 

Marint skräp God miljöstatus uppnås inte. Övervakningen av skräp på havsbottnen visar ingen 
statistiskt signifikant nedåtgående trend någonstans. Därför nås inte god status i de 
havsbassänger som övervakas för denna indikator. Övervakning av marint skräp 
saknas i Bottenviken och Bottenhavet. Inte heller avseende strandskräp nås 
sammantaget god miljöstatus, varken i Nordsjön eller Östersjön. 
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4.2 Biologisk mångfald 

 

Förklaring av aspekten: Biologisk mångfald avser variationsrikedomen bland 

levande organismer av alla ursprung, inklusive från bland annat landbaserade, 

marina och andra akvatiska ekologiska komplex i vilka dessa organismer ingår; detta 

innefattar mångfald inom arter, mellan arter och av ekosystem.  

 

Tillståndet för samtliga arter och artgrupper i Nordsjön och Östersjön varierar stort 

geografiskt och kriteriemässigt. Tillståndet för tumlare är osäkert i både Östersjön 

och Västerhavet, populationsstorleken är relativt stabil i Västerhavet men kritiskt låg i 

Östersjön. Det saknas dock tillräcklig information om utbredning och hälsotillstånd för 

att fullständigt kunna bedöma statusen för tumlare. Knubbsäl i Västerhavet och 

gråsäl i Östersjön ökar och populationernas utbredning är stabil. Dock är situationen 

för vikare fortsatt kritisk.  

Fisksamhällena i både Östersjön och Västerhavet är ansträngda då majoriteten av 

bestånden överfiskas, med vissa tecken på återhämtning. Tröskelvärden nås för 

vissa bestånd av strömming, skarpsill och rödspätta i Östersjön och bland annat sill, 

rödspätta, kummel och gråsej i Nordsjön. Storleksfördelningen av fisk är fortfarande 

förskjuten till små individer, och en ökad storleksfördelning krävs för att uppnå god 

miljöstatus. Trenden är positiv för Nordsjön och för kustfisksamhällena klaras 

tröskelvärden i några av de undersökta områdena i Östersjön men i Västerhavet är 

kustfisksamhällena lokalt ur balans. Kustpopulationen av torsk i Västerhavet har 

fortfarande en mycket låg abundans.  

Fungerande och välmående kustfisksamhällen är viktiga både socio-ekonomiskt och 

ekologiskt. Kustfisk, särskilt större rovfisk, utgör en viktig del av näringsväven för ett 

fungerande ekosystem. Rovfiskar påverkar hela näringsväven nedåt och har därför 

en strukturerande effekt. Detta kan i sin tur även påverka övergödningssymptom, till 

exempel kan avsaknad av rovfiskar leda till allvarligare övergödningseffekter (Havs- 

och vattenmyndigheten, 2015b).  
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Tabell 7. Sammanfattning av relevanta (för aspekten) övergripande bedömningar i Havs- och 
vattenmyndighetens rapport Marin strategi för Nordsjön och Östersjön 2018-2023 (Havs- och 
vattenmyndigheten, 2018). 

 

 Deskriptorer Status 

B
e

la
s

tn
in

g
a

r 

Kommersiellt 
nyttjad fisk och 
skaldjur 

God miljöstatus uppnås inte. Uttaget av flera arter av fiskar och skaldjur 
bedöms vara för stort för att bestånden ska vara långsiktigt hållbara. 
Dessutom påverkas andra delar av ekosystemet indirekt genom till exempel 
oavsiktliga bifångster och skador på havsbottnarna. För vissa fiskbestånd i 
Västerhavet är trenden positiv men för många bestånd i Östersjön, framför 
allt de bottenlevande, är situationen fortfarande kritisk. 

Främmande arter God miljöstatus uppnås inte. 

Fysisk påverkan God miljöstatus uppnås inte, särskilt i kustområdena. 

Pelagiska och 
bentiska livsmiljöer 

Bedömningarna är delvis osäkra och behöver utvecklas framöver. 

M
a

ri
n

a
 a

rt
e

r 
o

c
h

 l
iv

s
m

ilj
ö

e
r 

Fisk Situationen i svenska hav är fortfarande ansträngd. Storleksfördelningen för 
de flesta arter är förskjuten till små individer. Dock finns tecken på viss 
återhämtning och god miljöstatus uppnås för bland annat strömming, 
skarpsill och rödspätta i Östersjön och bland annat sill, rödspätta, kummel 
och gråsej i Västerhavet. Förbättringar syns även för kustfisk i några 
kustområden. 

Marina däggdjur För tumlare är populationsstorleken relativt stabil i Västerhavet men kritiskt 
låg i Östersjön. För säl är tillståndet delvis positivt. Knubbsäl i Västerhavet 
och gråsäl i Östersjön ökar i antal, och deras utbredning är stabil. 
Situationen för vikare är fortsatt kritisk, liksom för knubbsäl i Kalmarsund. 

Fågel Utvecklingen för de flesta fågelarter är positiv, men de arter som söker föda 
på havsbotten uppnår inte god miljöstatus i vare sig Västerhavet eller 
Östersjön.   

 

4.3 Jord 

 

Förklaring av aspekten: Denna miljöaspekt omfattar exempelvis organisk substans, 

erosion, kompaktering och hårdgörning. Jord i denna kontext avser bottenytan och 

underliggande substrat/sediment. 

 

Bottenytan och ytsubstratet ger tillsammans med andra abiotiska komponenter, 

såsom djup, vågexponering och salthalt, förutsättningar för olika marina organismer 

att etablera sig och skapa livsmiljöer för andra organismer, eller att använda 

bottenytan som rekryteringsområde eller en plats för födosök. Botten kan även 

användas på olika sätt för mänsklig exploatering såsom utvinning av material, 

bottentrålning eller etablering av exempelvis havsbaserad vindkraft. I många fall tas 

botten bort, modifieras eller utökas för att till exempel fördjupa en farled eller bygga 

en pirarm.   



 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING AV UPPDATERAT ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR HAVSMILJÖN 

 

 

- 56 - 
 

 

Den största påverkan på bottenmiljöer i Östersjön kommer från övergödning och 

syrebrist. Övergödningen leder till minskat siktdjup, ökad sedimentation och syrebrist 

i framförallt Egentliga Östersjön. I Nordsjön och Västerhavet utgör bottentrålning en 

stor negativ belastning för känsliga bottenmiljöer. I både Östersjön och Nordsjön är 

belastningen från mänskliga aktiviteter, såsom hamnar, muddringar och anläggande 

av konstruktioner i vattenområdet, hög. 

Huvuddelen av våra biogena rev (såsom musselbankar), hårdbottnar och 

mjukbottnar (ler-, silt- och sandbottnar) uppnår ej god status, men för Bottniska viken 

uppnår merparten av mjukbottnarna god status. I områden djupare än 60 meter i 

Östersjön uppnås god status ej främst på grund av rådande syrebrist. 

De förorenande ämnen som släpps ut i Östersjön har ofta mjukbottnar som 

slutdestination. Detta gäller särskilt för mer svårnedbrytbara ämnen som samlas och 

ackumuleras över tid i sedimenten. Detta gäller även för marint skräp såsom plast. 

Plastföroreningar som till exempel plastpåsar bryts så småningom ned till mikroplast 

då det kan vara skadligt främst för djur som livnär sig på plankton. 

4.4 Kulturmiljö 

 

Förklaring av aspekten: Kulturmiljö avser hela den av människor påverkade miljön, 

det vill säga som i varierande grad präglats av olika mänskliga verksamheter och 

aktiviteter. En kulturmiljö kan preciseras och avgränsas till att omfatta en enskild 

anläggning eller lämning, ett mindre eller större landskapsavsnitt, en bygd eller 

region. Kulturmiljön omfattar inte bara landskapets fysiska innehåll utan även 

immateriella företeelser som ortnamn eller sägner som är knutna till en plats eller ett 

område. Kulturmiljön är en del av kulturarvet.  

 

Sverige har ett omfattande kulturarv under vatten. Av Sveriges 1,8 miljoner 

registrerade fornlämningar utgörs cirka 20 000 av maritima objekt. De flesta kända 

fornlämningar på havets botten är vrak efter skepp och båtar, så kallade 

fartygslämningar. Enligt kulturmiljölagen är en fartygslämning en fornlämning om den 

är äldre än från 1850. Länsstyrelsen har dock möjlighet att förklara en fartygslämning 

som är från 1850 eller senare för fornlämning om det finns särskilda skäl med 

avseende på dess kulturhistoriska värde (Boverket, 2020a).  

Det finns goda förutsättningar för att träkonstruktioner ska bevaras och konserveras i 

Östersjön och Bottniska viken på grund av den låga salthalten och den låga 

temperaturen. Tack var detta innehåller dessa områden världsunika, mycket 

välbevarade försvarsanläggningar och skeppsvrak av trä. I västkustens vatten 

angrips däremot trä av skeppsmask och därför finns endast ett litet antal vrak med 

träskrov bevarade här. 

I Sveriges hav finns även submarina landskap med sjunkna boplatser från 

stenåldern, fartygsspärrar från vikingatid och medeltid samt rester efter hamnar, 
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ankringsplatser och industrier. Spår efter boplatser från äldre stenålder finns på ner 

till 40 meters djup i södra Östersjön och Kattegatt, boplatser som till följd av 

vattennivåförändringar har hamnat under vatten. På havsbottnen längs kusten 

utanför Österlen i Skåne finns även så kallade fossila skogar som består av 

välbevarade rester från en cirka 11 000 år gammal tallskog.  

Kust- och skärgårdslandskapen har till stor del präglats av de traditionella näringarna 

fiske, sjöfart, jordbruk, industri och turism som i sin tur uppstått just där på grund av 

kopplingen till havet. Värdefulla miljöer, landskap och byggnader är här knutna till 

skärgårdsjordbruket, fiskelägen och badorter, hamnar, befästningar, fyr- och 

lotsplatser samt kustanknuten industri. Längs Sveriges kuster, speciellt i södra 

Sverige, finns gott om riksintressanta områden för kulturmiljövården. 

4.5 Landskap 

 

Förklaring av aspekten: Enligt Landskapskonventionen definieras landskap som 

”ett område sådant det uppfattas av människor och vars karaktär är resultatet av 

påverkan och samspelet mellan naturliga och/eller mänskliga faktorer”. 

 

Sverige har en 700 mil lång kust och variationen i landskapet är stor. Ur ett 

internationellt perspektiv är flera egenskaper hos de svenska skärgårdarna unika 

eller ovanliga. Utmärkande drag för kust- och skärgårdsmiljöer är bland annat att de 

har en långvarig kulturpåverkan, speciella geologiska förutsättningar och naturliga 

störningar orsakade av närheten till havet. De har även en mångfald av 

skogsbiotoper på öar som i många fall är av naturskogskaraktär med lång 

trädkontinuitet. Ekosystemet kring Sveriges kuster är starkt präglat av att människan 

har brukat marken under lång tid (Naturvårdsverket, 2005). 

I landskapet förekommer det en stor variationsrikedom mellan de karga kusterna i 

Bohusläns, de lummiga ädellövskogsmiljöerna i Blekinge, den småbrutna och 

urbergspräglade karaktären hos Östergötlands och Stockholms skärgårdar, 

Ångermanlands höga, skogiga kust och de låga öarna i Norrbotten. För naturvärden i 

kust- och skärgårdsmiljöer är helhetsmiljöer och mosaikaspekter nyckelord. Av 

denna anledning har riksobjekt för naturvård i skärgården ofta en stor utbredning, 

eftersom det vanligvist är just helheten som är mest värdefull. Utöver naturvärden har 

kust- och skärgårdsmiljöerna även stort värde för friluftsliv och kulturmiljövård. Längs 

hela Sveriges kust finns det en många riksintressanta områden för naturvård- och 

kulturmiljövård samt friluftsliv. Höga kusten, Stockholms och Östergötlands skärgård 

och Bohusläns kust är några exempel på större riksintresseområden 

(Naturvårdsverket, 2005). 
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4.6 Befolkning och människors hälsa 

 

Förklaring av aspekten: Miljöaspekterna befolkning och människors hälsa fångar 

upp den sociala dimensionen av miljöbegreppet. Åtgärder kan leda till direkta och 

indirekta effekter på människors välmående och hälsa. Befolkningen består av olika 

grupper, utifrån ålder, kön socioekonomisk status etc. med olika behov och 

förutsättningar. En förändring påverkar grupper olika, en kan gynnas medan en 

annan missgynnas.  

 

Havet bidrar till människors välmående genom bland annat livsmedel, inkomst, 

upplevelsevärden och fysisk aktivitet. Dessa är således aspekter som kan påverkas 

av åtgärdsprogrammet för havsmiljön.  

När det gäller miljögifter är antalet kemiska ämnen som idag används i produktion av 

kemiska produkter och varor mycket stort och det råder brist på kunskap om dess 

effekter, användning och exponering. Forskning visar på samband mellan 

folksjukdomar och påverkan från industrikemikalier som vi utsätts för i låga doser 

under lång tid (KEMI, 2020). Förorenade områden saneras, men inte tillräckligt 

snabbt och nya områden upptäcks. Enligt Havs- och vattenmyndigheten (2018) 

uppnås inte målnivåerna för farliga ämnen i svenska havsvatten. Detta beror på för 

höga halter av flera långlivade miljögifter. Halterna av många bedömda farliga ämnen 

i svenska hav är dock i huvudsak oförändrade eller nedåtgående, främst eftersom 

förekomsten ofta är kopplad till verksamheter som i dag är förbjudna eller kraftigt 

reglerade.  

Sverige har tio friluftsmål för att stödja människors möjligheter att vistas ute i naturen 

och utöva friluftsliv. Detta för att öka människors välmående och fysiska aktivitet. 

Naturvårdsverket (2019a) bedömer att målutvecklingen är långt ifrån positiv, även om 

viktiga insatser pågår. Utövandet av friluftsliv i Sverige ligger på en stabil nivå under 

de senaste åren, men det finns variationer mellan olika grupper i befolkningen. Det är 

vanligare med friluftsliv om man har en högre utbildning, bor på landsbygden eller i 

mindre tätort eller om båda ens föräldrar är födda i Sverige. Ett av de upplevda 

hindren som gör att allmänheten inte är ute i naturen så mycket som de skulle vilja är 

brist på lämpliga platser (Naturvårdsverket, 2019a). Enligt en enkätundersökning 

anser till exempel 27% av allmänheten att de inte kan bada utomhus i sjö eller hav i 

den utsträckning de önskar.  

Havet bidrar också till sysselsättning genom fiske, vattenbruk och turism. Sveriges 

folkhälsopolitiska mål handlar bland annat om att stärka människors egna möjligheter 

till sysselsättning. Ju högre inkomsterna är, åtminstone i de lägre inkomstskikten, 

desto friskare är individen och desto längre är den förväntade livslängden. Människor 

som arbetar har också i regel bättre hälsa än de som saknar sysselsättning 

(Folkhälsomyndigheten, 2019). Yrkesfisket domineras idag av små företag och bidrar 

till en levande landsbygd, kust och skärgård. Antalet yrkesfiskare har minskat, men 
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den tekniska kapaciteten hos de kvarvarande fartygen har ökat (Boverket, 2020b). 

Fisket är beroende av fiskbeståndens storlek som påverkas bland annat av överfiske, 

övergödning, syrefria bottnar och rovdjur. Höga halter av miljögifter har också lett till 

kostrekommendationer och stopp för export av flera fiskarter. I Sverige är 

vattenbruket är en liten sektor som sysselsätter ca 400 personer (SCB, 2019). Det 

finns en nationell strategi och handlingsplan för att främja vattenbruket. När det gäller 

marin turism visar Havs- och vattenmyndigheten (2012c) att näringen bidrog till 

mellan 36 000 och 51 000 arbetstillfällen år 2010. Enligt Naturvårdsverket (2019a) är 

naturturism en starkt växande del av besöksnäringen som skapar jobb över landet 

inte minst lokalt på landsbygden. 

 

4.7 Luft 

 

Förklaring av aspekten: Denna miljöaspekt syftar till luftföroreningar såsom ämnen 

och föroreningar som är skadliga för människors hälsa, vattenkvalitet, natur- eller 

kulturmiljö. 

 

Sveriges miljömål för frisk luft definieras av att luften ska vara så ren att människors 

hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas (Naturvårdsverket, 2019b). 

Enligt Naturvårdsverket kan en positiv trend med minskade utsläpp ses, men 

halterna av kvävedioxid, partiklar och ozon ligger fortfarande långt ifrån målnivån.  

Exponering för luftföroreningar kan påverka hälsan negativt genom att bidra till hjärt- 

och lungsjukdomar samt förkortad livslängd. Luftföroreningar orsakar även korrosion 

och nedsmutsning av material. Dessutom skadas skogens träd och jordbrukets 

grödor av marknära ozon vilket resulterar i lägre tillväxt i skogen och försämrade 

skördar. Skador på hälsan, material och vegetation på grund av luftföroreningar 

kostar således samhället stora summor pengar, i form av exempelvis sjukvård, 

reparationsarbeten och skördebortfall. 
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4.8 Klimat 

 

Förklaring av aspekten: Med klimatpåverkan menas den påverkan som bidrar till att 

den globala medeltemperaturen på jorden ökar, det vill säga att det sker en 

förstärkning av den livsnödvändiga och naturliga växthuseffekten. Till skillnad mot 

annan miljöpåverkan, som ofta sker lokalt, är klimatpåverkan därför snarare global. 

FN:s klimatpanel (IPCC)har slagit fast att klimatet håller på att förändras utöver den 

naturliga variationen och att denna förändring beror på mänsklig påverkan. Det 

handlar om att människan med sina utsläpp av växthusgaser, framförallt koldioxid, 

förstärker den naturliga växthuseffekten. Detta befaras leda till en höjning av jordens 

medeltemperatur och därmed ett förändrat klimat med följder för människor, djur och 

växter. Dessa följder känner vi dock enbart delvis till dagsläget.  

All samhällsplanering behöver därför bedrivas så att samhällets påverkan på klimatet 

minskar och så att samhället anpassas till ett ändrat klimat. Sveriges riksdag har 

därför fattat beslut om miljökvalitetsmål för att begränsa klimatpåverkan. 

Preciseringen av klimatmålet anger att ökningen av den globala medeltemperaturen 

ska begränsas till långt under två grader Celsius över förindustriell nivå, och 

ansträngningar görs för att hålla ökningen under 1,5 grad Celsius över förindustriell 

nivå.  

 

Östersjön anses höra till en av de särskilt utsatta miljöerna sett till effekterna av 

klimatförändringarna. På sikt kan klimatförändringarna vara ett lika stort hot mot 

Östersjön som övergödningen (Östersjöcentrum, 2020a). 

I en rapport om klimatförändringarnas effekt på haven slår FN:s klimatpanel fast att 

effekten av klimatförändringarna tydligt kan ses på haven och utvecklingen går 

snabbt (IPCC, 2019). I rapporten anger IPCC att havsnivån steg med omkring 15 

centimeter under 1900-talet men hastigheten ökar och idag stiger den mer än 

dubbelt så snabbt. Om koldioxidutsläppen fortsätter att öka kan nivån stiga så 

mycket som 60-110 cm fram till år 2100. Skälet är att glaciärer och permafrost 

smälter i ökande takt och att vattentemperaturen stiger, vilket gör att vattnets volym 

ökar.  

Vidare pekar en rapport från Stockholms Universitet (Östersjöcentrum, 2020b) på att 

temperaturen i Östersjön har ökat mycket jämfört med i världshaven och andra 

innanhav under de senaste decennierna. Klimatförändringen utgör en del av 

temperaturökningen. Den andra delen av temperaturökningen kan förklaras med av 

en naturlig långperiodisk cyklisk förändring i Nordatlantens yttemperaturer, den så 

kallade Atlantic Multidecadal Oscillation (AMO). Nya klimatprojektioner visar dock att 

medeltemperaturen i Östersjön kan komma att öka med cirka 2 till 3°C vid slutet av 

detta sekel jämfört med slutet av det förra, beroende på hur kraftfull den globala 

klimatpolitiken kommer att bli (Östersjöcentrum, 2020b). 
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Effekterna av klimatförändringar på haven är bland annat försurning och en 

förstärkning av övergödningsproblematiken. För närvarande har övergödningen i 

Östersjöns ytvattenskikt en dämpande effekt på försurningen. Detta kan dock 

förändras i vid ökade temperaturer då koldioxid och metan kommer att frigöras från 

de övergödda havsbottnarna. Detta gör att havet går från att vara en kolsänka till en 

kolkälla (Östersjöcentrum, 2020b). 

4.9 Hushållning med naturresurser och materiella tillgångar 

 

Förklaring av aspekter: Denna aspekt har i denna miljöbedömning definierats 

utifrån hushållningsreglerna i 3 kap miljöbalken samt aspekten materiella tillgångar i 

direktivet om strategiska miljöbedömningar. Materiella tillgångar som miljöaspekt kan 

definieras som reella, fysiska till ekonomiska värden. Ett ekonomiskt värde kan vara 

det. Fysiska företeelser som enbart har ett individuellt affektionsvärde, eller som 

uppstår helt tillfälligt och/eller oförutsägbart, går inte att omsätta till ekonomiska 

värden och utgör därför inga materiella tillgångar. I den här MKB:n ingår följande 

delaspekter till materiella tillgångar: 

• Marin sand och grus 

• Fiskeresursen  

• Energiutvinning 

• Marint skräp 

 

Marin sand och grus 

Enligt kontinentalsockellagen är det bara staten som har rätt att utforska 

kontinentalsockeln och att utvinna dess naturtillgångar. Av lagen framgår dock också 

att regeringen – eller den myndighet som regeringen bestämmer – får ge tillstånd till 

annan än staten att utforska kontinentalsockeln och att utvinna tillgångar från den. 

Det finns ett uttryckligt förbud mot olje- eller gasverksamhet i kontinentalsockellagen.  

En av preciseringarna av miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet anger att 

[terrestra] naturgrusavlagringar av stor betydelse för dricksvattenförsörjning, 

energilagring, natur- och kulturlandskapet är fortsatt bevarade. Detta innebär att man 

idag söker möjliga ersättningar till naturgrus. Många av de användningsområden där 

naturgrus används idag kan i många fall ersättas med krossat berg vilket bör ses 

som det första alternativet till ersättningsmaterial för naturgrus (SGU, 2017). Det 

finns dock en del användningsområden, såsom till den fina fraktionen i betong, där 

det i dagens läge är kostsamt eller kräver mycket energi att producera 

ersättningsmaterial från krossat berg samt generar restprodukter. Det gör att marin 

sand och grus är en resurs som skulle kunna ersätta för naturgrus i en framtid (SGU, 

2017).  
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De geografiska regioner, där marin sand och grus delvis kan ersätta naturgrus är de 

kustnära regioner som har stor förbrukning av naturgrus, men samtidigt små 

tillgångar av naturgrus på land, och som förväntas fortsättningsvis vara expansiva 

när det gäller byggande och branschrelaterad industri. För dessa regioner kan marin 

sand och grus utgöra ett transportrelaterat ekonomiskt och miljömässigt hållbart 

alternativ till naturgrus på land. De områden vilka därför är mest aktuella för 

användning av marin sand och grus som en del i materialförsörjningen, är 

Stockholm-Mälardalen, sydvästra Skåne och Göteborgs-Västra Götalandsregionen. 

Inom dessa regioner finns även hamnar som har möjlighet att ta emot, förvara samt 

förädla marin sand och grus. Hamnarna är belägna inom rimliga avstånd till platser 

där materialet behövs och har möjlighet att transportera materialet vidare med både 

lastbil och tåg. Behovet av material i dessa regioner gör att marin sand och grus kan 

konkurrera med marknadspriset på naturgrus (SGU, 2017).  

För närvarande finns i Sverige ett erhållet tillstånd till sand-, grus- och stentäkt och 

det är för Ystads kommun som under tio år, vid fyra tillfällen, från april 2011 kan ta ut 

totalt 340 000 m³ sand, grus och sten inom specificerat område vid Sandhammar 

Bank, för att motverka pågående stranderosion vid Ystads Sandskog och Löderups 

Strandbad. Tillståndet är förenat med ett antal villkor som SGU har fastställt för att 

skydda allmänna intressen och enskild rätt (SGU, 2017). 

Fiskeresursen 

Fiskfaunan i Östersjön består av cirka 50 fiskarter. I utsjöområdena är det framförallt 

torsk, sill och skarpsill, medan de mer kustnära områdena domineras av 

sötvattensarter, som abborre och mört, men även av plattfiskar. Ål förekommer längs 

kustområdena med störst utsträckning i de södra havsområdena. Bestånden av lax, 

öring, ål och till viss del även sik, är en blandning av naturlig och utplanterad fisk 

(Havs- och vattenmyndigheten, 2015b). I Östersjön har fisketrycket historiskt haft en 

stor påverkan på arter som torsk, kolja, tunga, rödspätta och lyrtorsk.  

Återhämtningen går långsamt trots att trålgränsen flyttats ut och andra 

bevarandeåtgärder har genomförts. I Öresundsområdet, där det sedan 1930-talet har 

varit förbjudet med trålfiske, är läget avsevärt bättre. Men även här har andelen stor 

fisk minskat de senaste åren (Havs- och vattenmyndigheten, 2015b). Detta kan med 

stor sannolikhet bero på det höga uttag genom garnfiske som utförs året runt i 

Öresund (Wijkmark & Enhus, 2015). Ändå finns Sveriges livskraftigaste torskbestånd 

i Öresund.  

Beståndet av torsk i Norra, Mellersta och Sydöstra Östersjön minskade drastiskt i 

slutet av 1980-talet vilket hade sin grund i ett högt fisketryck samt påverkan från säl 

och skarv. Detta torskbestånd hade en viss ökning från 2005 men har minskat abrupt 

mellan 2011 och 2014, och är fortfarande lågt förutom i de sydligaste delarna i 

Sydöstra Östersjön. Torskbeståndet är fortfarande tämligen litet och koncentrerat till 

Södra Östersjön där Bornholmsdjupet är dess enda lekområde i Östersjön idag.  
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Skarpsillen minskade även den abrupt mellan 2011 och 2014 och har förflyttat sig 

mer norrut, medan sillbestånden ökar i hela Östersjön. Bestånden av sik ligger på en 

stabil nivå medan situationen för vild lax i Östersjön är oroande och situationen för ål 

är kritisk. Mer kustnära fiskar som tånglake, karpfiskar och gädda har en fortsatt 

minskning medan abborre och gös är överlag stabila (Havs- och vattenmyndigheten, 

2015b).  

Fiskfaunans sammansättning i Västerhavet är ungefär densamma som i övriga 

Nordsjön. Omkring 80 marina fiskarter förökar sig i svenska vatten och antalet 

fiskarter minskar generellt från Skagerrak mot Öresund. Torsk, sill, skarpsill och tobis 

dominerar, samt på sand- och lerbottnar oftast plattfiskar. Ål förekommer längs hela 

Sveriges västkust, men mer allmänt i de södra delarna (Havs- och 

vattenmyndigheten, 2015a). Det största ålbeståndet i Sverige är beläget vid södra 

Skagerraks inre kustområde men är högt även inom havsplaneområdet. Även 

sillbeståndet är högt i södra Skagerrak tillsammans med torskbeståndet som är högt 

även i övriga delar inom båda havsområdena. Fisksamhället i Västerhavet har sedan 

slutet av 1800-talet förändrats med en minskning av stor, vuxen rovfisk till ett 

ekosystem där små och unga individer dominerar. Exempel på arter som påverkats 

starkt av fisketryck är torsk, kolja, tunga, rödspotta och lyrtorsk. Återhämtningen går 

långsamt trots att trålgränsen flyttats ut och andra bevarandeåtgärder har genomförts 

(Havs- och vattenmyndigheten, 2015a). Nivåerna är inte tillfredställande även om 

mängden stor fisk åter ökar. Bestånden av torsk är fortfarande på en så låg nivå att 

de bedöms ha minskad reproduktionskapacitet.  

Den främsta mänskliga påverkan på fiskbestånden utgörs av fisket, men påverkan 

sker även från tillförsel av näringsämnen, exploatering och fysisk påverkan på 

livsmiljöer som salthalt, samt miljögifter. Reglering av älvar samt rensningar i både 

större och mindre vattendrag påverkar fiskbestånd och fiske genom att begränsa 

tillgången till lämpliga lekområden för havslevande fisk (Havs- och 

vattenmyndigheten, 2015b). Andra fysiska störningar i ekosystemet som kan bero på 

muddring, anläggningar, förlorade fiskeredskap och ljud. En osäkerhetsfaktor är hur 

klimatförändringar och den ökade utbredningen av bottnar med syrebrist i Östersjön 

påverkar fiskens livsmiljö och födobas. Det storskaliga havsfisket är orsak till att drygt 

20 fiskarter rödlistats 2015. Bland annat bedöms fortfarande svenska bestånd av 

torsk, kolja, långa och hälleflundra vara hotade. Från och med 2015 är även kummel 

och klorocka rödlistade, där den senare bedöms vara starkt hotad 

(Havsmiljöinstitutet, 2016a).  

Energiutvinning 

Med rådande politiska målsättningar på energi- och klimatområdet (till exempel mål 

om 100 procent förnybar elproduktion år 2040 (Energimyndigheten, 2018), finns ett 

tryck på utbyggnad av förnyelsebar energi, där vindkraft förväntas spela en viktig roll. 

Den havsbaserade vindkraften har enligt Energimyndigheten en stor potential men i 
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dagsläget är utbyggnad av vindkraft på land relativt konkurrenskraftigt vilket hämmar 

utvecklingen till havs (Energimyndigheten, 2018).  

Utvecklingen för vindkraft i havsmiljön till år 2030 beror på flertalet faktorer som 

utveckling för teknik, kostnader, elpriser och politiskt agerande i form av 

implementering av styrmedel. Energimyndigheten (2018) gör bedömningen att en 

begränsad etablering sker till 2030 och att utvecklingen tar fart först efter 2030.  

Marint skräp 

Marint skräp är ett växande miljöproblem med allvarliga konsekvenser för det marina 

livet. Globalt sett ökade mängderna marint makroskräp i havet och på stränderna 

kraftigt från 1960-talet fram till millennieskiftet. Mängden marint skräp tycks har 

stabiliserats efter år 2000, men ligger kvar på en relativt hög nivå (Ospar 2009). 

Större skräpmängder återfinns på stränderna längs med Nordsjön än längs med 

Östersjön. Längs Bohuskusten har undersökningar summerat i medeltal cirka 1200 

skräpföremål/100 m, jämfört med cirka 700 skräpföremål/100 m i övriga Nordsjön 

(Havs- och vattenmyndigheten 2012a) och 75 skräpföremål/100 m i Egentliga 

Östersjön. Badstränder och stränder med närhet till städer och flodmynningar i 

Östersjön räknar runt 240 skräpföremål/100 m (Håll Sverige Rent 2014). En stor del 

av det skräp som återfinns på referensstränder längs med Bohuskusten sköljs i land 

med strömmar och vågor. Andelen skräp som slängs direkt på dessa stränder är i 

förhållande till den vattenburna mängden mycket låg. Östersjöns avsaknad av starka 

ytvattenströmmar och tidvatten, tillsammans med övriga strömningsförhållanden och 

ett långsamt vattenutbyte skulle kunna innebära att en större andel av det marina 

skräpet ansamlas på botten och stannar där än på havsbotten i Nordsjön (MARLIN 

2013). Övervakningsprogrammet (Havs- och vattenmyndigheten 2014a) täcker in 

större marint avfall på stränder och havsbotten, dock behöver övervakningen 

vidareutvecklas. I nuläget saknas övervakning av mikroskopiskt avfall. Det saknas 

även övervakning för att mäta påverkan på marina organismer av avfall. 

Marint skräp utgör en belastning på havsmiljön. En vanligt använd siffra när det 

handlar om marint skräp är att 80 procent av skräpet som hamnar i våra hav 

beräknas komma från landbaserade källor och 20 procent kommer från 

havsbaserade källor. Det bör dock understrykas att dataunderlaget för detta 

påstående är begränsat (MARLIN 2013). Landbaserade källor utgörs främst av 

turism och rekreation, men också av bristande avfallshantering och brister i hur 

avloppsvatten och dagvatten hanteras. Utsläpp av så kallade primära (industriellt 

tillverkade) mikroskopiska plastpartiklar har främst sitt ursprung i industri- och 

konsumentprodukter och kan nå den marina miljön genom spill i produktion och vid 

transport eller via avloppsvatten eftersom de endast renas bort till viss del i 

reningsverken. Sekundära mikroskopiska plastpartiklar kan utgöras av mikrofibrer 

från textilier, färgrester och fragment från nedbrytning eller slitage av större 

plastföremål och kan nå den marina miljön exempelvis via avloppsvatten och 

dagvatten.  



 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING AV UPPDATERAT ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR HAVSMILJÖN 

 

 

- 65 - 
 

 

Havsbaserade källor till marint skräp utgörs främst av kommersiell sjöfart 

(passagerar- och lastfartyg), fiske- och fritidsbåtar. Men även aktiviteter såsom 

vattenbruk, vindkraft, oljeriggar och gasinstallationer bidrar till det marina skräpet. 

Även naturkatastrofer såsom översvämningar och stormar bidrar till uppkomsten av 

marint skräp. Plastföremål är det vanligaste förekommande skräpet (60–90.% av 

skräpföremålen) och kan bestå av allt från små plastbitar till tunnor, förlorade 

fiskeredskap och kasserade fritidsbåtar. Sedan 1960-talet har andelen plastföremål 

bland skräpet ökat som en följd av den ökade globala produktionen av plast samt vår 

förändrade livsstil. Eftersom plast bryts ner långsamt och haven varje år tillförs stora 

mängder plastskräp är det oundvikligt att mängderna av plastföremål i haven ökar.  

Idag saknas exakta kunskaper om i hur hög grad marint skräp orsakar skada på 

populations- och ekosystemnivå. Däremot är det väl känt att marint skräp orsakar 

skada på individnivå, exempelvis genom insnärjning och kvävning. Filtrerande 

organismer kan missta mikroskopiska skräppartiklar för föda, vilket kan resultera i 

mekanisk skada eller ge upphov till toxiska effekter. Mikroskopiska skräppartiklar kan 

i sig vara toxiska (genom det material de består av eller genom tillsatser) men de kan 

också binda till sig miljögifter och därigenom orsaka skada på de djur som tar upp 

dessa partiklar (Magnusson K. och Norén F. 2011). Fiskeutrustning som förloras till 

havs kan fortsätta att fånga fisk och skaldjur, utan att någon tar hand om fångsten 

(ofta kallat spökfiske). Även marina däggdjur och fåglar riskerar att fastna i näten. 

Enligt grova uppskattningar som gjordes som en del av EU-projektetet FANTARED i 

slutet av 1990-talet tappades det årligen cirka 167 kilometer garn i den svenska 

delen av Östersjön. Enligt samma uppskattning fastnade årligen ett par hundra ton 

torsk i spökgarnen (muntligen Larsson, PO, 130307). Marint skräp orsakar även 

skada socialt och ekonomiskt. Mest utsatta för skräp är stränderna längs 

Skagerrakkusten där kommunerna tvingas lägga stora resurser på städning. 

Bohuskustens geografiska läge, omgivande strömmar samt en buskig och klippig 

kustlinje är orsaker till detta och till att strandstädningen blir väsentligt mer kostsam 

för dessa kustkommuner än på andra håll i Sverige (Naturvårdsverket 2013a). Också 

yrkesfiskare drabbas ekonomiskt av marint skräp till havs, genom exempelvis 

förstörd fångst, förstörda redskap eller genom att de måste avsätta tid för att rensa 

redskapen från skräp (Hall K. 2000). 

Det finns idag inga kommersiella tekniker som i större skala syftar till att återvinna 

marint skräp som en resurs. 
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5 Konsekvenser av nollalternativet 

Nollalternativet i denna MKB utgörs av programalternativet i det föregående 

åtgärdsprogrammet. I detta kapitel sammanfattas konsekvenserna8 av 

programalternativet från den föregående MKB:n. I den föregående MKB:n sorterades 

åtgärderna efter teman vilket gör att detta kapitel följer den tidigare indelningen. 

Tabell 8 sammanfattar konsekvenserna av nollalternativet. 

 

Tabell 8. Samlad bedömning av nollalternativet9. Från tidigare MKB (Havs- och vattenmyndigheten, 2015c). 

 

 

Det föregående åtgärdsprogrammet för havsmiljön bedöms i huvudsak ha en 

betydande positiv miljöpåverkan. Negativ socioekonomisk påverkan uppkommer 

dock för vissa miljöaspekter, framförallt som en följd av förslag på olika regleringar av 

aktiviteter (såsom fiske och båtliv/sjöfart) som kan komma i fråga, men bedöms inte 

vara betydande. För att förebygga eller undvika negativa effekter är det därför viktigt 

 
8 Notera att bedömningsgrunderna för programalternativet i den föregående MKB:n skiljer sig jämfört med 
bedömningen av åtgärdsalternativet i föreliggande MKB. 
9 Notera att bedömningsgrunderna för programalternativet i den föregående MKB:n skiljer sig jämfört med 
bedömningen av åtgärdsalternativet i föreliggande MKB. Detta gör att denna tabell inte bör jämföras direkt med 
Tabell 9. 

. 
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med förankring och samverkan med de aktörer som kan komma att beröras inför 

genomförandet.  

Betydande positiv miljöpåverkan på miljöaspekter bedöms uppkomma genom 

åtgärder inom temaområdena Fiskar och skaldjur som påverkas av fiske, Biologisk 

mångfald och Främmande arter. Åtgärderna inriktade på Fiskar och skaldjur som 

påverkas av fiske och Biologisk mångfald förväntas på ett betydande sätt förstärka 

djurpopulationernas möjligheter till överlevnad och långsiktig utveckling. Förstärkt 

arbete med förvaltning och inrättande av marina skydd samt strategiskt arbete med 

restaurering förväntas bidra inom temaområdet Biologisk mångfald till betydande 

positiv miljöpåverkan för marint djur- och växtliv samt biologisk mångfald men även 

till ökade rekreationsvärden. Möjligheten att skapa sammanhängande marina 

områdesskydd kan ha betydelse för havet som landskap. Inom temaområdet 

Främmande arter bedöms åtgärderna ha betydande effekter främst genom att 

förbättra möjligheterna att förebygga risk för att invasiva arter etablerar sig i svenska 

vatten. 

Även åtgärder mot Marint avfall förväntas på ett betydande sätt bidra till förbättringar. 

Minskad belastning av marint avfall ger avseende djurlivet en minskad risk för 

kvävning och insnärjning, minskad belastning av farliga ämnen och förbättrat 

näringsintag för många organismer. Åtgärderna mot marint avfall bedöms ha positiv 

effekt för befolkning genom en förbättrad strandmiljö vilket höjer rekreationsvärdet 

och därmed även har en ekonomisk betydelse för turismen.  

För temaområdena Övergödning och Farliga ämnen uppkommer positiv 

miljöpåverkan för flera miljöaspekter men den bedöms inte vara betydande, då den 

förväntade betydande belastningsminskningen inom dessa områden huvudsakligen 

sker inom vattenförvaltningens åtgärdsprogram för landbaserad belastning. 

Programalternativet bedöms inte ha någon betydande påverkan på 

jordbrukslandskapet på samma sätt som åtgärdsprogrammet inom 

vattenförvaltningen. Bland positiva aspekter av arbetet mot övergödning kan nämnas 

effekter på landskapsbilden och förbättringar avseende hälsa/rekreation av minskade 

algblomningar. Positiva effekter förväntas av åtgärdsförslag i programalternativet 

som stimulerar hållbara vattenbruksnäringar. Miljöaspekterna biologisk mångfald, 

människors hälsa bedöms kunna påverkas positivt av de åtgärder som i 

programalternativet föreslås rörande Farliga ämnen, liksom aspekten forn- och 

kulturlämningar då farliga ämnen kan skada och bryta ned lämningar på havsbotten. 

Möjliga socioekonomiska negativa effekter kan uppstå beroende på eventuellt behov 

av nya rutiner för att minska spridning av farliga ämnen.  

Åtgärder inom temaområdet Främmande arter bedöms ha positiv påverkan på djur- 

och växtliv genom minskad konkurrens och annan belastning, liksom på forn- och 

kulturlämningar där risken för angrepp från nya träätande organismer kan minska.  

Både positiv och negativ miljöpåverkan bedöms uppkomma från åtgärderna för 

Fiskar och skaldjur som påverkas av fiske. På kort sikt (en 6-årsperiod) kan reglering 

av fisket ge negativa effekter för befolkning med försörjning inom fisket och därtill 
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kopplade materiella värden samt den kustnära landsbygden med dess värde för 

kultur- och naturmiljön. Som en indirekt konsekvens av detta skulle även den 

kustnära bebyggelsen och dess betydelse för landskapet kunna påverkas negativt på 

kort sikt. Syftet med regleringen är dock att på lång sikt stärka djurpopulationen, 

vilket är det ekonomiska underlaget för ovan nämnda aspekters långsiktiga hållbara 

utveckling och överlevnad. En långsiktigt ökad vitalitet hos fiskpopulationer i havet 

gör även att dessa kan vandra upp i floder och älvar och bidra till ökat djurliv. Vidare 

skulle vissa fiskeregleringar kunna bidra till minskad påverkan på fornlämningar som 

vrak på havsbotten.  

För temat Havsbottens integritet föreslås endast kunskapsuppbyggnad, vilket inte 

bedöms leda till effekter på kort sikt. Inom temaområdet Bestående förändringar av 

hydrografiska villkor föreslås i programalternativet endast åtgärder för att bibehålla 

god miljöstatus, varför påverkan huvudsakligen bedömts som neutral. Bättre 

information om hur planer eller projekt med- eller motverkar att MKN kan följas kan 

förbättra hanteringen av hydrografiska villkor i arbetet med miljöbedömningar, vilket 

kan ha positiva effekter för miljön.  

Temaområdet Marint avfalls åtgärder förväntas ge positiva effekter på stränder, 

havsbotten och omgivande landskap genom minskad förekomst av skräp. Positiva 

effekter förväntas även på vattenkvaliteten, bland annat genom minskade bidrag av 

mikroskräp till vattenmiljön som en konsekvens av minskad nedskräpning. De 

åtgärder som kopplar till avfallshantering på land förväntas som bieffekt även minska 

avfallet på land. Negativa effekter som kan uppstå är att åtgärderna på kort sikt kan 

öka arbetsbördan men på längre sikt minska kommunernas kostnader för 

iordningställande av stränder, till följd av avfallsförebyggande arbete.  

Åtgärderna inom Biologisk mångfald, marint områdesskydd och restaurering 

förväntas ge både positiv och negativ påverkan på aspekten materiella tillgångar. 

Detta då inskränkningar för verksamheter som sjötrafik, exploatering av havets 

botten och material är sannolika samtidigt som högre värden kan skapas för friluftsliv 

och turism (bland annat för sportfiske, dykning, badvattenkvalitet). Bedömningen 

beror ofta på tidsperspektivet; negativa socioekonomiska effekter på kort sikt kan 

innebära positiva effekter på lång sikt. Åtgärder för att förbättra ekologiska och 

biologiska förhållanden kan också beröra kulturmiljövärden, med risk för intresse- 

och målkonflikter.  
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6 Bedömning av konsekvenserna av 
uppdateringen av åtgärdsprogrammet 

I detta kapitel beskrivs konsekvenserna för de individuella åtgärderna som lagts till i 

uppdateringen av åtgärdsprogrammet. Bedömningarna görs både på kort och på 

lång sikt. Bedömningarna inleds med korta sammanfattningar av åtgärderna för att 

underlätta förståelsen av vad som bedömts. Fullständiga beskrivningar av åtgärderna 

återfinns i faktabladen som tillhör det uppdaterade åtgärdsprogrammet. 

46 Vägledning för att beakta och hantera risken med invasiva 
främmande arter i beslut/skötselplaner/bevarandeplaner för 
marina skyddade områden 

 

Åtgärden innebär framtagande av vägledning för att inkludera åtgärder riktade för att 

minska nyintroduktion och spridning av invasiva främmande arter i 

beslut/skötselplaner/bevarandeplaner för marina skyddade områden. Vägledning 

riktar sig till myndigheter och kommuner för användning vid beslut samt revidering av 

skötsel- och bevarandeplaner.  

Vägledningen förväntas leda till att åtgärder mot invasiva främmande arter inkluderas 

i planer och att dessa åtgärder sedan genomförs. Detta leder till minskad belastning 

av invasiva främmande arter i det skyddade området och minskad spridning till 

kringliggande vattenområden. 

 

Vatten 

Åtgärden bedöms inte påverka denna aspekt. 

Biologisk mångfald 

Åtgärden bedöms kunna ge positiva effekter för genetisk och biologisk mångfald 

samt ekosystemets funktion (MKN C.1), artsammansättning och storleksfördelning av 

fisksamhället (MKN C.4) och arealen av biogena substrat (MKN D.2) genom minskad 

introduktion och spridning av invasiva främmande arter från mänsklig verksamhet. 

Åtgärden bidrar till måluppfyllelse till viss grad, ur ett långsiktigt perspektiv, då den 

enskilda åtgärden ej är tillräcklig för måluppfyllelse för någon av de tre relevanta 

miljökvalitetsnormerna.   
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Jord 

Åtgärden bedöms bidra i viss grad till måluppfyllelse ur ett långsiktigt perspektiv av 

MKN C.1 (främmande arter) och D.2 (biogena substrat). Exempel på främmande 

arter som påverkar aspekten jord är havsborstmasken Marenzelleria och det 

japanska jätteostronet (Crassostrea gigas). Den enskilda åtgärden bedöms ej 

tillräcklig för måluppfyllelse för någon av de två relevanta miljökvalitetsnormerna. 

Kulturmiljö 

Åtgärden bedöms inte påverka denna aspekt. 

Landskap 

Åtgärden bedöms inte påverka denna aspekt. 

Befolkning och människors hälsa 

Åtgärder mot invasiva främmande arter kan påverka frilufts- och naturvärden positivt 

genom att öka den biologiska mångfalden. Invasiva främmande arter kan påverka 

upplevelsen av ett naturområde negativt dels genom att konkurrera ut naturligt 

förekommande växter och djur, och dels genom att arten får sådan spridning att 

miljön upplevs mindre attraktiv. Detta gäller dock inte alla invasiva främmande arter, 

då vissa arter uppskattas för bland annat dess estetiska värden. Av denna anledning 

och pga. att allmänheten kommer i kontakt med marina arter i mindre utsträckning än 

terrestra bedöms åtgärdens påverkan på aspekten befolkning vara obetydlig. 

Åtgärden bedöms inte heller påverka människors hälsa.  

Luft 

Åtgärden bedöms inte påverka denna aspekt. 

Klimat 

Åtgärden bedöms innebära marginella utsläpp av CO2 vilket gör att inga direkta 

effekter medförs för klimatet. Därigenom är bedömningen att åtgärden varken bidrar 

eller motverkar till uppfyllelse av det underliggande målet varken på kort eller lång 

sikt. 

Hushållning med naturresurser och materiella tillgångar 

Kopplingen mellan åtgärden och aspekten hushållning med naturresurser bedöms 

vara mycket svag. Bedömningen är därför att åtgärden varken bidrar eller motverkar 

till uppfyllelse av det underliggande målet både på kort och lång sikt. 
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47  Stärkt tillsyn och förbättrad hantering av redskap inom 
fritidsfisket 

 

För delen märkning/utmärkning och anmälningsplikt för passiva redskap som 

används inom fritidsfisket innebär åtgärden att Havs- och vattenmyndigheten ska:  

• vidareutveckla inrapporteringssystem för förlorade redskap, verka för 

förbättrad utformning av redskap för minskning av förlust och för lokalisering 

av redskap samt genomföra medvetandehöjande åtgärder. 

• se över föreskrifterna för märkning och utmärkning av redskap för att minska 

uppkomsten av förlorade redskap och modernisera kraven för att vara mer i 

linje med den utveckling som skett i utformning och lokalisering av redskap.  

• se över rutiner och vägledningar för när Havs- och vattenmyndigheten 

bereder sina nationella fiskeregler för att ta i beaktning att man utformar 

föreskrifterna på ett sådant sätt som möjliggör att man minimerar förlust av 

redskap och minskar förekomsten av nya spökfiskande redskap. 

Vidare finns det en möjlighet att åtgärden utökas med följande aktivitet: 

• utreda om anmälningsplikt och rapportering av fiskeredskap behövs och hur 

omfattande detta ska vara för att minska nedskräpningen. 

För delen vägledning, kompetensförsörjning, rapportering och samordning inom 

fisketillsyn på allmänt vatten innebär åtgärden att Havs- och vattenmyndigheten ska:  

• samverka tillsammans med länsstyrelsen för att ta fram och driftsätta ett 

rapporterings- och inspektionsverktyg för fisketillsyn, 

• inom relevanta fiskerier sammanställa data från inspektionsverktyget och 

analysera resultatet tillsammans med de inspektioner som utförs inom Havs- 

och vattenmyndighetens fiskerikontroll och kustbevakningens sjökontroll, 

• verka för tydligare regional operativ samordning inom kontroll av fritidsfisket 

mellan Havs- och vattenmyndigheten, Polisen och Kustbevakningen, 

• i samverkan med andra berörda myndigheter inom fisketillsyn ta fram 

väglednings och informationsmaterial för harmonisering och kvalitetssäkring 

av fisketillsynen. 

 

Vatten 

Åtgärdens bedöms bidra till en minskning av mängden marint skräp (i form av 

fiskeredskap) (MKN E.1), vilket har potential att ge positiva effekter på den marina 

miljön och vattenkvalitet i stort. En tidsplan saknas i åtgärdsbeskrivningen, varför 

åtgärden bedöms bidra i viss grad till måluppfyllelse för berörd MKN på lång sikt. 
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Biologisk mångfald 

Åtgärden bedöms bidra till effektivare fisketillsyn och minskad mängd marint skräp (i 

form av fiskeredskap) (MKN C.4) vilket har möjlighet att bidra till positiva effekter för 

naturligt förekommande fisk- och skaldjursarter (MKN C.3), fisksamhällets förekomst, 

artsammansättning och storleksfördelning, men bedöms ej ge tillräckliga effekter för 

att kunna påverka status/måluppfyllelse av miljökvalitetsnormer C.3 och C.4. 

Jord 

Åtgärden bedöms bidra till en minskning av mängden marint skräp (i form av 

fiskeredskap) (MKN E.1) som tillslut hamnar på våra havsbottnar, vilket har potential 

att ge positiva effekter på havens bottenmiljöer i stort. Åtgärden bedöms även ha 

indirekta positiva effekter på livsmiljöer för bottenlevande växter och djur. En tidsplan 

saknas i åtgärdsbeskrivningen, varför åtgärden bedöms bidra i viss grad till 

måluppfyllelse för berörd MKN på lång sikt. 

Kulturmiljö 

Åtgärden bedöms innebära att tillförseln av marint skräp i havs-, kust- och 

skärgårdslandskapet minskar på längre sikt. På kort sikt bedöms dock åtgärdens 

effekter vara försumbara. Åtgärder för minskat marint avfall bedöms i viss 

utsträckning minska risken för att befintliga fartygslämningar ska belamras med skräp 

varför bedömningen görs att åtgärden i viss grad bidrar till måluppfyllelse på lång 

sikt. 

Landskap 

Åtgärden bedöms innebära att tillförseln av marint skräp i havs-, kust- och 

skärgårdslandskapet minskar på längre sikt. På kort sikt bedöms dock åtgärdens 

effekter vara försumbara. En mindre mängd skräp i havs- och kustmiljöerna bedöms 

vara positivt för landskapsbilden varför bedömningen görs att åtgärden i viss grad 

bidrar till måluppfyllelse på lång sikt.  

Befolkning och människors hälsa 

Minskad mängd marint skräp på land kan påverka kvaliteten och det estetiska värdet 

på naturområden för friluftsliv och rekreation. Fiskeredskap utgör dock bara en liten 

del av allt skräp som kan hittas på till exempel stränder och därför bedöms åtgärden 

endast ge en viss positiv påverkan på aspekten.  

Luft 

Åtgärden bedöms inte påverka denna aspekt. 
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Klimat 

Åtgärden varken bidrar eller motverkar till uppfyllelse av de underliggande målen 

både på kort och lång sikt. 

Hushållning med naturresurser och materiella tillgångar 

Åtgärden innebär minskat avfall med tiden till exempel spökgarn. Detta i sin tur 

innebär att fiskar inte fastnar. Därmed är det positivt för fiskeresursen. På lång sikt 

bedöms därför åtgärden ha en positiv inverkan på de underliggande målen med 

hänsyn till fiskeresursen. Vidare innebär åtgärden minskat avfall i haven vilket 

innebär att åtgärden medverkar till uppfyllelse av målet. 

 

48 Främja en storleksfördelning hos det kustnära fisksamhället 

som möjliggör att viktiga funktioner i näringsväven upprätthålls 

 

Åtgärden ämnar se över behovet att införa direkta och indirekta förvaltningsåtgärder 

för att främja en storleksstruktur hos kustarter och kustnära fisksamhällen som 

möjliggör att viktiga funktioner i näringsväven upprätthålls. Åtgärden ska beakta 

eventuella synergieffekter med andra regleringar och regionala skillnader. Exempel 

på förvaltningsåtgärder som kan införas är ändrade fiskeregler som begränsar 

fångsten av stora individer (t.ex. genom så kallat fönsteruttag, med både minimi- och 

maximimått angivet för tillåten fångst) kombinerat med regler för utformning av vissa 

redskapsbegränsningar (t.ex. maskstorleksbegränsningar, krav på flyktöppningar och 

begränsade ingångsöppningar).  

 

Vatten 

Åtgärden bedöms inte påverka denna aspekt. 

Biologisk mångfald 

Åtgärden bedöms kunna ge positiva effekter genom att bidra med en mer naturlig 

storlek- och åldersstruktur för naturligt förekommande fiskarter som påverkas av fiske 

(MKN C.3), vilket kan bidra till högre resiliens mot annan påverkan som till exempel 

negativa effekter från invasiva arter (MKN C.4).  

Jord 

Åtgärden bedöms inte påverka denna aspekt. 

Kulturmiljö 

Åtgärden bedöms inte påverka denna aspekt. 
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Landskap 

Åtgärden bedöms inte påverka denna aspekt. 

Befolkning och människors hälsa 

Åtgärden bedöms inte påverka denna aspekt.  

Luft 

Åtgärden bedöms inte påverka denna aspekt. 

Klimat 

Åtgärden varken bidrar eller motverkar till uppfyllelse av de underliggande målen 

både på kort och på lång sikt. 

Hushållning med naturresurser och materiella tillgångar 

Åtgärden innebär främjande av en storleksstruktur hos kustarter och kustnära 

fisksamhällen som möjliggör att viktiga funktioner i näringsväven upprätthålls. Detta 

bedöms vara positivt för fiskeresursen. På lång sikt bedöms därför åtgärden ha en 

positiv inverkan på de underliggande målen med hänsyn till fiskeresursen. 

49 Minska arealen trålsvept yta och öka användningen av selektiva 
och skonsamma redskap samt genomföra en sammanställning av 
trålningens inverkan på kustnära fiskbestånd 

 

Åtgärden innebär att identifiera behov av, och utifrån detta, införa ytterligare 

redskapsbegränsning och fiskeregleringar för begränsningar av trålfisket. Åtgärden 

kompletterar Havs- och vattenmyndighetens pågående regeringsuppdrag som 

innebär ett generellt stopp för bottentrålfiske i marina skyddade områden genom att 

utreda lämpliga åtgärder utanför skyddade områden. 

Åtgärden sträcker sig över flera förvaltningscykler. I ett första steg identifieras behov 

av ytterligare redskapsbegränsning i inflyttningsområdena. Utifrån identifierade 

behov i respektive inflyttningsområde kommer Havs- och vattenmyndigheten att 

föreslå och remittera förslag om regeländringar, som sedan förs in i myndighetens 

föreskrifter. 

Vatten 

Åtgärden bedöms inte påverka denna aspekt. 

Biologisk mångfald 

Åtgärden bedöms kunna bidra i viss grad till måluppfyllelse för fyra 

miljökvalitetsnormer. Åtgärden planerar bidra med långsiktig påverkan i form av 
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skydd för känsliga arter och livsmiljöer från bottentrålning och bifångst vilket bidrar 

med positiva effekter för fisk- och skaldjursarters långsiktiga hållbarhet (MKN C.3) 

och att fisksamhällens viktiga funktioner i näringsväven enklare kan upprätthållas 

(MKN C.4). Åtgärden bedöms bidra med förbättrat skydd för känsliga bottenhabitat, 

värdefull bottenstruktur (MKN D.1) och biogena rev (MKN D.2). Dock tillämpas 

normerna D.1 och D.2 inte i kustvatten, och eftersom trålgränsen ligger precis utanför 

eller i linje med kustvattnet kan åtgärden antas ha begränsad effekt på dessa 

normer. 

Jord 

Åtgärden bedöms kunna bidra till att bibehålla den av mänsklig verksamhet 

opåverkade havsbottenarealen (MKN D.1) och att arealen av biogena substrat 

bibehålls eller ökar (MKN D.2). Ett förbättrat skydd för känsliga bottenmiljöer och 

värdefull bottenstruktur, bedöms ha indirekta positiva effekter på känsliga arter och 

biogena rev. Dock tillämpas normerna D.1 och D.2 inte i kustvatten, och eftersom 

trålgränsen ligger precis utanför eller i linje med kustvattnet kan åtgärden antas ha 

begränsad effekt på dessa normer i utsjön. Åtgärden bedöms bidra i viss grad till 

måluppfyllelse för berörda MKN, särskilt på lång sikt. 

 

Kulturmiljö 

Bottentrålning innebär en risk för mekanisk skada på fornlämningar under havsytan. 

Åtgärden bedöms kunna leda till minskad bottentrålning och således minskat slitage 

på fornlämningar. Detta bedöms medföra att befintliga och framtida fornlämningar 

och värdefulla kulturmiljöer bevaras i större utsträckning varför bedömningen görs att 

åtgärden i viss grad bidrar till måluppfyllelse på både kort och lång sikt. 

Landskap 

Åtgärden bedöms inte påverka denna aspekt. 

Befolkning och människors hälsa 

Bottentrålning är en effektiv fiskemetod och ett förbud kan därför påverka 

yrkesfiskare negativt genom minskad fångst eller ökade kostnader för alternativa 

fiskemetoder. Konsekvenserna beror på storleken på de områden som kommer att 

omfattas av regleringen. Minskad bottentrålning kan å andra sidan öka möjligheterna 

till fritidsfiske. Åtgärden bedöms därför varken bidra till eller motverka måluppfyllelse. 

Luft 

Åtgärden bedöms inte påverka denna aspekt. 
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Klimat 

Ett fungerande ekosystem är en central funktion i att skapa bättre förutsättningar att 

klara den klimatförändring som sker och kan även bidra till att minska halten av 

växthusgaser i atmosfären. Detta innebär att åtgärden kan ha en positiv påverkan för 

att minska CO2-utsläppen. Effekten av åtgärden för minskningen av CO2 bedöms 

dock inte vara särskilt stor. På kort sikt bedöms åtgärden därför varken bidra eller 

motverka till uppfyllelse av de underliggande målen. På lång sikt bedöms åtgärden 

kunna ge en måttlig positiv påverkan på uppfyllelsen av det underliggande målet om 

reducering av CO2-utsläppen. 

Hushållning med naturresurser och materiella tillgångar 

Ett bättre fungerande ekosystem kan innebära en positiv inverkan på fiskeresursen 

förutsatt att inget överfiske fortgår. Den förväntade effekten av åtgärden på 

fiskeresursen är därför positiv. På kort sikt bedöms dock åtgärden varken bidra eller 

motverka till uppfyllelse av de underliggande målen. På lång sikt bedöms åtgärden 

kunna ge en positiv effekt på det underliggande målet med hänsyn till fiskeresursen. 

50 Förbud mot bottentrålning i havsområden med dumpad 

ammunition och kemiska stridsmedel 

 

Åtgärden innebär ett arbete för införande av restriktioner mot bottentrålning i ett 

havsområde (väster om Måseskär) med dumpad ammunition och kemiska 

stridsmedel genom en överenskommelse med berörda EU-medlemsstater och med 

stöd av EU-kommissionen. Informationskampanjer för en förhöjd kunskapsnivå hos 

yrkes- och fritidsfiskare om problematiken med mänskliga aktiviteter i områden med 

dumpad ammunition och kemiska stridsmedel kan också bli aktuellt. En 

konsekvensanalys för att bedöma på vilket sätt det svenska yrkesfisket påverkas av 

ett förbud ska också genomföras. Om konsekvenserna för yrkesfisket blir för stor 

kommer andra åtgärder att genomföras för att minska miljöpåverkan från yrkesfisket i 

området. 

Åtgärden förväntas leda till minskad spridning av farliga ämnen, t.ex. bly och arsenik. 

Det kan också öka möjligheten till framtida sanering eftersom de farliga ämnena från 

stridsmedlen återfinns inom en begränsad yta.  

 

Vatten 

Åtgärden bedöms bidra till att minska tillförseln av farliga ämnen (MKN B.1) från 

mänskliga verksamheter i havet. Genom att förbjuda bottentrålning i områden med 

dumpad ammunition och kemiska stridsmedel minskar risken för spridning av farliga 

ämnen till vattenkolumnen, vilket bedöms ha positiva effekter på vattenkvalitet och 
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den marina miljön i stort. Även om åtgärden är lokal bedöms den bidra i viss grad till 

måluppfyllelse för berörd MKN både på kort och lång sikt. 

Biologisk mångfald 

Åtgärden bedöms bidra till en minskad spridning av kemiska stridsmedel till sediment 

och näringsvävar och bedöms ha positiva effekter på biota, genom att minska 

spridningen av farliga ämnen såsom zink och arsenik till ett större geografiskt 

område. Åtgärden ökar också möjligheten till framtida sanering, då de farliga ämnena 

från stridsmedlen återfinns inom en begränsad yta. Ett förbud medför också en 

minskad risk för mänsklig konsumtion av mat från havet (havskräfta, räka, plattfisk) 

innehållande kemiska stridsmedel. Åtgärden bedöms bidra i viss grad till 

måluppfyllelse (MKN B.1 och B.2), även om åtgärden är lokal. 

Jord 

Åtgärden bedöms bidra till att minska tillförseln av farliga ämnen (MKN B.1) från 

mänskliga verksamheter i havet. Genom att förbjuda bottentrålning i områden med 

dumpad ammunition och kemiska stridsmedel minskar risken för spridning av farliga 

ämnen till omkringliggande sediment, vilket bedöms ha positiva effekter på 

sedimentkvalitet och bottenlevande djur och växter i det berörda området. Även om 

åtgärden är lokal bedöms den bidra i viss grad till måluppfyllelse för berörd MKN 

både på kort och lång sikt. 

Kulturmiljö 

Åtgärden bedöms inte påverka denna aspekt. 

Landskap 

Åtgärden bedöms inte påverka denna aspekt. 

Befolkning och människors hälsa 

I och med att regleringen gäller ett begränsat område bedöms åtgärden inte leda till 

några stora negativa konsekvenser för yrkesfiskare. Det faktum att åtgärderna 

kommer att anpassas utifrån resultatet från en analys av åtgärdens konsekvenser på 

yrkesfisket bidrar också till bedömningen att konsekvenserna blir begränsade.  

Åtgärden minskar risken för att farliga ämnen sprids till fisk och skaldjur, vilka sedan 

kan komma att konsumeras av människor. Åtgärden bedöms därför bidra i viss grad 

till måluppfyllelse på lång sikt. 

Luft 

Åtgärden bedöms inte påverka denna aspekt. 
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Klimat 

En minskad spridning av farliga ämnen innebär en positiv inverkan på ekosystemen. 

Ett fungerande ekosystem har en central funktion i att skapa bättre förutsättningar att 

klara den klimatförändring som sker och kan även bidra till att minska halten av 

växthusgaser i atmosfären. Detta innebär att åtgärden kan ha en positiv påverkan för 

att minska CO2-utsläppen. Effekten av åtgärden för minskningen av CO2 bedöms 

dock inte vara stor. På kort sikt bedöms åtgärden därför varken bidra eller motverka 

till uppfyllelse av de underliggande målen. På lång sikt bedöms åtgärden kunna ge 

en måttlig positiv påverkan på uppfyllelsen av det underliggande målet om 

reducering av CO2-utsläppen. 

Hushållning med naturresurser och materiella tillgångar 

Ett bättre fungerande ekosystem kan innebära en positiv inverkan på fiskeresursen 

förutsatt att inget överfiske fortgår. Den förväntade effekten av åtgärden på 

fiskeresursen är därför positiv. På kort sikt bedöms dock åtgärden varken bidra eller 

motverka till uppfyllelse av de underliggande målen. På lång sikt bedöms åtgärden 

kunna ge en positiv effekt på det underliggande målet med hänsyn till fiskeresursen. 

 

51 Minimera miljöpåverkan från sjöfart i den marina miljön 

 

Åtgärden innebär att Transportstyrelsen begränsar utsläpp av samtliga skadliga 

ämnen från kommersiell sjöfart. Följande delar ingår:  

begränsa läckage av mineralolja (som smörjmedel) från fartygs propellerhylsor, 

Begränsning av PFAS i brandsläckningsmedel, 

hantera och minska farliga ämnen i tvättvatten från fartygs rökgaskrubbers, 

begränsning av utsläpp av lastrester från fartygs tanktvättar 

Åtgärden genomförs i samverkan med Havs- och vattenmyndigheten och 

Kemikalieinspektionen genom att införa regelverk eller styrmedel, utföra 

informationskampanjer för en förhöjd kunskapsnivå om problematiken och/eller införa 

miljödifferentierade avgifter som medför lägre kostnader för fartyg med mindre 

utsläpp av de ovan beskrivna miljöproblemen. 

 

Vatten 

Åtgärden bedöms bidra till att minska tillförseln av näringsämnen (MKN A.1) och 

farliga ämnen (B.1) från mänskliga verksamheter i havet (sjöfart), vilket bedöms ha 

positiva effekter på vattenkvalitet och havet som livsmiljö i stort. Åtgärden bedöms 

bidra i viss grad till måluppfyllelse för MKN A.1 både på kort och lång sikt, MKN B.1 

på kort sikt, och i hög grad för MKN B.1 på lång sikt. 
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Biologisk mångfald 

Åtgärden bedöms kunna minska tillförseln av farliga ämnen (PFAS, mineraloljor, 

näringsämnen med mera) från mänskliga verksamheter. Åtgärdens påverkan 

bedöms kunna bidra med effekter för biologisk mångfald främst genom generell 

förbättring av vattenmiljön som sedan kan bidra till att ekologiska värden förstärks 

och biologisk mångfald kan öka generellt på lång sikt. Åtgärden bedöms bidra i hög 

grad till måluppfyllelse för två miljökvalitetsnormer (B1, B2).  

Jord 

Åtgärden bedöms bidra till att minska tillförseln av näringsämnen (MKN A.1) och 

farliga ämnen (B.1) från mänskliga verksamheter i havet (sjöfart), vilket bedöms ha 

positiva effekter på sedimentkvalitet och bottenlevande växter och djur i stort. 

Åtgärden bedöms bidra i viss grad till måluppfyllelse för MKN A.1 både på kort och 

lång sikt, MKN B.1 på kort sikt, och i hög grad för MKN B.1 på lång sikt. 

Kulturmiljö 

Åtgärden bedöms inte påverka denna aspekt. 

Landskap 

Åtgärden innebär ett potentiellt minskat tillskott av övergödande ämnen, exempelvis 

konstgödsel från lastrester. Synliga effekter av övergödning är ökad algtillväxt och 

algblomningar vilket kan skapa dålig lukt och förändra landskapsbilden på längre sikt. 

Därav görs bedömningen att åtgärden i viss grad bidrar till måluppfyllelse på lång 

sikt. 

Befolkning och människors hälsa 

Åtgärden minskar utsläpp av farliga ämnen och i förlängningen exponering via vatten 

och livsmedel från havet. Minskad tillförsel av näringsämnen kan ge positiva effekter 

på rekreationsvärden genom klarare vatten och mindre risk för algblomning. Det ökar 

också möjligheterna till friluftsliv och fysisk aktivitet såsom simning. Minskad 

övergödning kan även påverka tätortsnära natur och leda till ökad turism. Åtgärden 

bedöms bidra i viss grad till måluppfyllelse på lång sikt.  

Luft 

Åtgärden bedöms inte påverka denna aspekt. 

Klimat 

Rökgasskrubbers avger CO2 till atmosfären. Syftet med åtgärden är dock att minska 

utsläppen av farliga ämnen till vatten. Det gör att bedömningen av klimatpåverkan för 

denna specifika åtgärd utgår ifrån frågan om farliga ämnen.  
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Ett fungerande ekosystem är en central funktion i att skapa bättre förutsättningar att 

klara den klimatförändring som sker och kan även bidra till att minska halten av 

växthusgaser i atmosfären. Detta innebär att åtgärden kan ha en positiv påverkan för 

att minska CO2-utsläppen. Effekten av åtgärden för minskningen av CO2 bedöms 

dock inte vara särskilt stor. På kort sikt bedöms åtgärden därför varken bidra eller 

motverka till uppfyllelse av de underliggande målen. På lång sikt bedöms åtgärden 

kunna ge en måttlig positiv påverkan på uppfyllelsen av det underliggande målet om 

reducering av CO2-utsläppen. 

Hushållning med naturresurser och materiella tillgångar 

Ett bättre fungerande ekosystem kan innebära en positiv inverkan på fiskeresursen 

förutsatt att inget överfiske fortgår. Den förväntade effekten av åtgärden på 

fiskeresursen är därför positiv. På kort sikt bedöms dock åtgärden varken bidra eller 

motverka till uppfyllelse av de underliggande målen. På lång sikt bedöms åtgärden 

kunna ge en positiv effekt på det underliggande målet med hänsyn till fiskeresursen. 

52 Expertstöd för ett samordnat oljeskadeskydd 

 

Åtgärden innebär att tillsätta ett expertstöd för oljeskadeskydd för att minska negativ 

miljöpåverkan från ett oljespill eller –olycka och kostnads- och tidseffektivisera 

saneringen. Först utreds hur ett expertstöd för oljeskadeskydd bör se ut och under 

vilka förutsättningar en sådan funktion ska kallas in. Myndigheterna ska sedan inrätta 

en finansieringsmodell för expertstödet och genomföra en upphandling av detta.  

Vatten 

Åtgärden bedöms bidra till att minska tillförseln av farliga ämnen (MKN B.1) från 

mänskliga verksamheter i havet. Genom att minska miljöeffekterna av oljespill 

bedöms åtgärden ha positiva effekter på vattenkvalitet och havet som livsmiljö i stort. 

Åtgärden bedöms bidra i viss grad till måluppfyllelse för berörd MKN både på kort 

och lång sikt. 

Biologisk mångfald 

Åtgärden bedöms bidra till en minskad tillförsel av farliga ämnen (MKN B.1) från 

mänskliga verksamheter i havet, vilket i sin tur kan bidra med minskad risk för 

negativa effekter på den biologiska mångfalden och ekosystem från oljespill. 

Åtgärden bedöms bidra till måluppfyllelse i viss grad för två relevanta 

miljökvalitetsnormer (B.1, B.2).  
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Jord 

Åtgärden bedöms bidra till att minska tillförseln av farliga ämnen (MKN B.1) från 

mänskliga verksamheter i havet. Genom att minska miljöeffekterna av oljespill 

bedöms åtgärden ha positiva effekter på sedimentkvalitet och bottenmiljön i stort. 

Även om åtgärden troligen har störst effekt i kustnära grunda områden, bedöms 

indirekta positiva effekter i utsjöområden kunna uppkomma. Åtgärden bedöms bidra i 

viss grad till måluppfyllelse för berörd MKN både på kort och lång sikt. 

Kulturmiljö 

Åtgärden bedöms leda till att effekterna av ett eventuellt framtida oljespill blir mindre 

omfattande. Oljeutsläpp kan orsaka stora skador och riskerar att påverka 

kustanknutna kulturmiljöer negativt. Om oljeutsläppens omfattning kan begränsas 

bidrar det till att befintliga kulturmiljöer bevaras i större utsträckning varför åtgärden i 

viss grad bedöms bidra till måluppfyllelse på både kort och lång sikt. 

Landskap 

Åtgärden bedöms leda till att effekterna av ett eventuellt framtida oljespill blir mindre 

omfattande. Oljeutsläpp kan orsaka stora skador och påverka landskapsbilden 

negativt i kust- och skärgårdsmiljöer. Om oljeutsläppens omfattning kan begränsas 

leder till det att landskapsbilden bevaras i större utsträckning varför åtgärden i viss 

grad bedöms bidra till måluppfyllelse på både kort och lång sikt. 

Befolkning och människors hälsa 

Om oljeutsläpp sker kustnära riskerar oljan att spolas upp på stranden tillfälligt men 

konsekvenserna för befolkningen av detta bedöms vara begränsade. Stora 

oljeutsläpp kan dock påverka landskapsbilden och rekreationsvärden. Åtgärden 

bedöms därför i viss grad bidra till måluppfyllelse på både kort och lång sikt. 

Luft 

Åtgärden bedöms inte påverka denna aspekt. 
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Klimat 

Åtgärden bedöms bidra till att minska tillförseln av farliga ämnen från mänskliga 

verksamheter i havet. Genom att minska miljöeffekterna av oljespill bedöms åtgärden 

innebära att inverkan på ekosystemet minskar. Ett fungerande ekosystem har en 

central funktion i att skapa bättre förutsättningar att klara den klimatförändring som 

sker och kan även bidra till att minska halten av växthusgaser i atmosfären. Detta 

innebär att åtgärden indirekt kan ha en positiv påverkan för att minska CO2-

utsläppen. Effekten av åtgärden för minskningen av CO2 bedöms dock inte vara 

särskilt stor. På kort sikt bedöms åtgärden därför varken bidra eller motverka till 

uppfyllelse av de underliggande målen. På lång sikt bedöms åtgärden kunna ge en 

måttlig positiv påverkan på uppfyllelsen av det underliggande målet om reducering av 

CO2-utsläppen. 

Hushållning med naturresurser och materiella tillgångar 

Åtgärden bedöms bidra till att minska tillförseln av farliga ämnen från mänskliga 

verksamheter i havet. Genom att minska miljöeffekterna av oljespill bedöms åtgärden 

innebära att inverkan på ekosystemet minskar. Ett bättre fungerande ekosystem kan 

innebära en indirekt positiv inverkan på fiskeresursen förutsatt att inget överfiske 

fortgår. Den förväntade effekten av åtgärden på fiskeresursen är därför positiv. På 

kort sikt bedöms dock åtgärden varken bidra eller motverka till uppfyllelse av de 

underliggande målen. På lång sikt bedöms åtgärden kunna ge en positiv effekt på 

det underliggande målet med hänsyn till fiskeresursen. 

53 Utökat brottsförebyggande arbete för att motverka olagliga 
utsläpp av mineralolja och andra farliga ämnen 

 

Åtgärden innebär att Kustbevakningen genomför analysarbete och utifrån detta 

planerar och styr övervakning av olagliga utsläpp av mineralämnen och andra farliga 

ämnen kan genomföras på ett mer effektivt och riskbaserat sätt. Information om det 

stärkta arbetet kring olagliga utsläpp ska spridas till sjöfarten i kombination med 

information om de regler som ska efterlevas. 

Åtgärden förväntas leda till att fler olagliga oljespill upptäcks och lagförs, vilket ökar 

incitamenten för sjöfarten att minimera oljespill och förekomsten av oljespill (eller 

andra olagliga spill) på sikt minska. 

Vatten 

Åtgärden bedöms bidra till att minska tillförseln av farliga ämnen (MKN B.1) från 

mänskliga verksamheter i havet. Genom att fler olagliga oljespill upptäcks och lagförs 

bedöms åtgärden ha positiva effekter på vattenkvalitet och havet som livsmiljö i stort. 

Åtgärden bedöms varken bidra till eller motverka måluppfyllelse på kort sikt, men 

bidra i viss grad till måluppfyllelse för berörd MKN på lång sikt. 
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Biologisk mångfald 

Åtgärden bidrar till att stärka arbetet mot olagliga oljespill vilket ger förutsättningar för 

förekomsten av oljespill kan minska på sikt. Åtgärden bidrar till positiva effekter på 

den marina miljön genom att minska antal olagliga oljespill vilket på lång sikt kan leda 

till ökad vattenkvalitet och lägre föroreningsnivåer som i sin tur har stor inverkan på 

biologisk mångfald och ekosystem. Åtgärden bedöms varken bidra till eller motverka 

måluppfyllelse på kort sikt, men i viss grad till måluppfyllelse på lång sikt för MKN B.1 

och B.2. 

Jord 

Åtgärden bedöms bidra till att minska tillförseln av farliga ämnen (MKN B.1) från 

mänskliga verksamheter i havet. Genom att fler olagliga oljespill upptäcks och lagförs 

bedöms åtgärden ha positiva effekter på sedimentkvalitet och bottenmiljön i stort. 

Även om åtgärden troligen har störst effekt i kustnära grunda områden, bedöms 

indirekta positiva effekter i utsjöområden kunna uppkomma. Åtgärden bedöms 

varken bidra till eller motverka måluppfyllelse på kort sikt, men bidra i viss grad till 

måluppfyllelse för berörd MKN på lång sikt. 

Kulturmiljö 

Åtgärden bedöms leda till att färre antal olagliga oljeutsläpp inträffar. Oljeutsläpp kan 

orsaka stora skador och riskerar att påverka kustanknutna kulturmiljöer negativt. Om 

antalet oljeutsläpp minskar bidrar det till att befintliga kustnära kulturmiljöer bevaras i 

större utsträckning varför åtgärden i viss grad bedöms bidra till måluppfyllelse på 

både kort och lång sikt. 

Landskap 

Åtgärden bedöms leda till att färre antal olagliga oljeutsläpp inträffar. Oljeutsläpp kan 

orsaka stora skador och påverka landskapsbilden negativt i kust- och 

skärgårdsmiljöer. Om antalet oljeutsläpp minskar bidrar det till att bevara 

landskapsbilden varför åtgärden i viss grad bedöms bidra till måluppfyllelse på både 

kort och lång sikt. 

Befolkning och människors hälsa 

Åtgärden kan på lång sikt leda till förbättrad havsmiljö och ökad biologisk mångfald. 

Detta kan i en ha en viss positiv effekt på friluftsliv, rekreation och de näringar som är 

beroende av vattenkvaliteten i havet (t.ex. yrkesfiskare). Åtgärden bedöms bidra i 

viss grad till måluppfyllelse på lång sikt. 

Luft 

Åtgärden bedöms inte påverka denna aspekt. 
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Klimat 

Ett fungerande ekosystem är en central funktion i att skapa bättre förutsättningar att 

klara den klimatförändring som sker och kan även bidra till att minska halten av 

växthusgaser i atmosfären. Detta innebär att åtgärden kan ha en positiv påverkan för 

att minska CO2-utsläppen. Effekten av åtgärden för minskningen av CO2 bedöms 

dock inte vara särskilt stor. På kort sikt bedöms åtgärden därför varken bidra eller 

motverka till uppfyllelse av de underliggande målen. På lång sikt bedöms åtgärden 

kunna ge en måttlig positiv påverkan på uppfyllelsen av det underliggande målet om 

reducering av CO2-utsläppen. 

Hushållning med naturresurser och materiella tillgångar 

Ett bättre fungerande ekosystem kan innebära en positiv inverkan på fiskeresursen 

förutsatt att inget överfiske fortgår. Den förväntade effekten av åtgärden på 

fiskeresursen är därför positiv. På kort sikt bedöms dock åtgärden varken bidra eller 

motverka till uppfyllelse av de underliggande målen. På lång sikt bedöms åtgärden 

kunna ge en positiv effekt på det underliggande målet med hänsyn till fiskeresursen. 

Vidare innebär åtgärden minskat avfall i haven med tiden vilket gör att åtgärden 

medverkar till måluppfyllelse. 

54 Minska användningen av biocidhaltiga båtbottenfärger på 

fritidsbåtar 

 

Åtgärden består av ett antal delmoment som syftar till att minska användningen av 

biocidhaltiga båtbottenfärder. Kemikalieinspektionen ska genomföra åtgärden i 

samråd med Havs- och vattenmyndigheten, Transportstyrelsen och 

Naturvårdsverket.  

Delmomenten handlar om att utveckla miljöriskbedömningar och 

effektivitetsbedömningar vid produktgodkännanden, utforma användningsvillkor för 

båtbottenfärger, tillsyn av marknadsföring/försäljning, undersöka om tillgången till 

alternativa metoder eller miljömålet Giftfri miljö utgör en tillräcklig grund för avslag på 

ansökningar om produktgodkännande och utreda om det är juridiskt möjligt att införa 

ett nationellt förbud mot biocidhaltiga båtbottenfärger på fritidsbåtar.  

Vatten 

Åtgärden bedöms bidra till att minska tillförseln av farliga ämnen (MKN B.1) från 

mänskliga verksamheter i havet. Genom att minska användningen av biocidhaltiga 

båtbottenfärger på fritidsbåtar bedöms åtgärden ha positiva effekter på vattenkvalitet 

och havet som livsmiljö i stort, särskilt i känsliga ekosystem. MKN B.1 tillämpas inte i 

kustvatten men åtgärden bedöms ändå bidra i viss grad till måluppfyllelse för berörd 

MKN både på kort och lång sikt. 
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Biologisk mångfald 

Åtgärden bedöms bidrar till att minska användandet av biocidhaltiga båtbottenfärger 

på fritidsbåtar. Den sammanlagda miljöbelastningen som biociderna utgör är svår att 

mäta och överblicka, bland annat eftersom egenskaperna hos koppar förändras 

beroende på salthalt, dock bedöms den negativa påverkan vara särskilt stor i 

känsliga ekosystem. För att skydda känsliga miljöer bör därför användningen av 

biocidhaltiga båtbottenfärger minska. Åtgärden bedöms bidra till positiva effekter på 

marina organismer, särskilt i känsliga ekosystem. Åtgärden bedöms bidra i viss grad 

till måluppfyllelse för MKN B.1. 

Jord 

Åtgärden bedöms bidra till att minska tillförseln av farliga ämnen (MKN B.1) från 

mänskliga verksamheter i havet. Genom att minska användningen av biocidhaltiga 

båtbottenfärger på fritidsbåtar bedöms åtgärden ha positiva effekter på 

sedimentstatus och bottenlevande växter och djur i stort, särskilt i känsliga 

ekosystem. MKN B.1 tillämpas inte i kustvatten men åtgärden bedöms ändå bidra i 

viss grad till måluppfyllelse för berörd MKN både på kort och lång sikt. 

Kulturmiljö 

Åtgärden bedöms inte påverka denna aspekt. 

Landskap 

Åtgärden bedöms inte påverka denna aspekt. 

Befolkning och människors hälsa 

Åtgärden bidrar till att minska tillförseln av farliga ämnen och därmed risken att 

människor exponeras för farliga ämnen genom konsumtion av fisk och skaldjur. 

Åtgärden bedöms därför bidra i viss grad till måluppfyllelse på lång sikt. 

Luft 

Åtgärden bedöms inte påverka denna aspekt. 

Klimat 

Åtgärden bedöms bidra till att minska tillförseln av farliga ämnen från mänskliga 

verksamheter i havet. Genom att minska miljöeffekterna av oljespill bedöms åtgärden 

innebära att inverkan på ekosystemet minskar. Ett fungerande ekosystem är en 

central funktion i att skapa bättre förutsättningar att klara den klimatförändring som 

sker och kan även bidra till att minska halten av växthusgaser i atmosfären. Detta 

innebär att åtgärden indirekt kan ha en positiv påverkan för att minska CO2-

utsläppen. Effekten av åtgärden för minskningen av CO2 bedöms dock inte vara 

särskilt stor. På kort sikt bedöms åtgärden därför varken bidra eller motverka till 
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uppfyllelse av de underliggande målen. På lång sikt bedöms åtgärden kunna ge en 

måttlig positiv påverkan på uppfyllelsen av det underliggande målet om reducering av 

CO2-utsläppen. 

Hushållning med naturresurser och materiella tillgångar 

Ett bättre fungerande ekosystem kan innebära en positiv inverkan på fiskeresursen 

förutsatt att inget överfiske fortgår. Den förväntade effekten av åtgärden på 

fiskeresursen är därför positiv. På kort sikt bedöms dock åtgärden varken bidra eller 

motverka till uppfyllelse av de underliggande målen. På lång sikt bedöms åtgärden 

kunna ge en positiv effekt på det underliggande målet med hänsyn till fiskeresursen. 

Vidare innebär åtgärden minskat avfall i haven med tiden vilket gör att åtgärden 

medverkar till måluppfyllelse. 

55 Aktiv utfasning av tvåtaktsmotorer med förgasare på 
fritidsbåtar 

 

Åtgärden innebär att utreda möjligheterna till en aktiv utfasning eller ett förbud av 

tvåtaktsmotorer med förgasare till bästa miljöalternativ. I ett första steg ska den mest 

genomförbara metoden för att aktivt fasa ut tvåtaktsmotorer med förgasare utredas. 

Sedan ska metoden genomföras och information om möjligheter spridas till berörd 

allmänhet.  

Åtgärden förväntas leda till att tvåtaktsmotorer med förgasare byts ut mot mindre 

skadliga motoralternativ och att utsläppen av avgaser och olja minskar. Detta leder 

till minskad belastning av farliga ämnen, främst PAHer. Bytet innebär också bättre 

bränsleekonomi. 

Vatten 

Åtgärden bedöms bidra till att minska tillförseln av farliga ämnen (MKN B.1) från 

mänskliga verksamheter i havet. Genom kraftigt reducerade utsläppsvolymer och 

minskad belastning av farliga ämnen, främst PAHer, till vattenmassa bedöms 

åtgärden ha positiva effekter på vattenkvalitet och havet som livsmiljö i stort, särskilt i 

känsliga ekosystem. Åtgärden bedöms varken bidra eller motverkar måluppfyllelse 

på kort sikt, men bidra i viss grad till måluppfyllelse för berörd MKN på lång sikt. 
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Biologisk mångfald 

Åtgärden bedöms bidra till kraftigt reducerade utsläppsvolymer och minskad 

belastning av farliga ämnen, främst PAHer, till vattenmassa och sediment. Ett förbud 

av användning av tvåtaktsmotorer i fritidsbåtar skulle leda till att stora mängder av 

oförbränt bränsle (uppskattningsvis 5000–7000 m3 årligen) inte tillförs den marina 

miljön. MKN B.1 tillämpas inte i kustvatten, men åtgärden bedöms kunna bidra 

indirekt till positiva effekter på marina organismer även i utsjön. Åtgärden bedöms 

bidra till måluppfyllelse i viss grad för MKN B.1. 

Jord 

Åtgärden bedöms bidra till att minska tillförseln av farliga ämnen (MKN B.1) från 

mänskliga verksamheter i havet. Genom kraftigt reducerade utsläppsvolymer och 

minskad belastning av farliga ämnen, främst PAHer, till sediment bedöms åtgärden 

ha positiva effekter på sedimentstatus och bottenlevande djur och växter i stort, 

särskilt i känsliga ekosystem. Åtgärden bedöms varken bidra till eller motverka 

måluppfyllelse på kort sikt, men bidra i viss grad till måluppfyllelse för berörd MKN på 

lång sikt. 

Kulturmiljö 

Åtgärden bedöms inte påverka denna aspekt. 

Landskap 

Åtgärden bedöms inte påverka denna aspekt. 

Befolkning och människors hälsa 

Åtgärden minskar risken för att farliga ämnen sprids till fisk och skaldjur, vilka sedan 

kan komma att konsumeras av människor. Åtgärden bedöms därför bidra i viss grad 

till måluppfyllelse på lång sikt. 

Luft 

Åtgärden minskar utsläppen av luftföroreningar och bedöms bidra i viss grad till 

måluppfyllelse. 

Klimat 

Åtgärden innebär att utsläppen av CO2 minskar. En snabb utfasning innebär mer 

energieffektiva lösningar förutsatt att ett klimatperspektiv anläggs på utvecklingen. 

Effekten av produktutvecklingen skulle därigenom generera mer energieffektiva och 

klimatanpassade lösningar. På kort sikt bedöms åtgärden ge ett visst bidrag till 

måluppfyllelse och på lång sikt ett stort positivt bidrag. 
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Hushållning med naturresurser och materiella tillgångar 

En snabb utfasning av tvåtaktsmotorer innebär mer avfall. Detta kan innebära 

negativa konsekvenser om åtgärden inte åtföljs av en tydlig plan på hanteringen av 

utfasade motorer. 

56 Produkt- och materialutveckling gällande fiskeredskap 

 

Åtgärden innebär att Institutionen för akvatiska resurser på SLU får i uppdrag att 

upprätta ett sekretariat för att administrera upphandling av projekt som syftar till 

produkt- och materialutveckling av fiskeredskap. Sekretariatet kommer stötta de som 

önskar utföra redskapsutveckling med att skriva projektansökningar och sköter 

kontakten med, och bereder underlag till, en styrgrupp på Havs- och 

vattenmyndigheten. Åtgärden ska utmynna i ett föreskriftsarbete om 

redskapsutvecklingen.  

Åtgärden kan leda till att alternativa material som kan brytas ned utvecklas och 

används, vilket innebär minskad mängd plastartiklar i havsmiljön. Om rena material 

(en plasttyp) används ökar också möjligheten och värdet av att återvinna redskapen, 

vilket kan leda till ökade incitament till att samla in förlorade eller uttjänta 

fiskeredskap. Innovationer och märkningar för att lättare återfinna tappade redskap 

skulle kunna minimera förluster av redskap. Utveckling av fiskeredskap, såsom 

tyngre burar och längre linor, skulle minimera förlust av kräftburar och hummertinor. 

Utveckling av fiskeredskap så som förbättrade flyktöppningar skulle även minimera 

spökfiske. I förlängningen förväntas en mindre mängd förlorade fiskeredskap samt 

delar från fiskeredskap i den marina miljön. 

Vatten 

Åtgärden bedöms bidra till en minskning av mängden marint skräp (i form av 

plastpartiklar och förlorade fiskeredskap) (MKN E.1), vilket har potential att ge 

positiva effekter på den marina miljön och vattenkvalitet i stort. Åtgärden bedöms 

bidra i viss grad till måluppfyllelse för berörd MKN på både kort och lång sikt. 

Biologisk mångfald 

Åtgärden bedöms kunna bidra till minskad mängd marint skräp (i form av 

fiskeredskap) (MKN C.4) på lång sikt, vilket har möjlighet att bidra till positiva effekter 

för naturligt förekommande fisk- och skaldjursarter (MKN C.3), fisksamhällets 

förekomst, artsammansättning och storleksfördelning, men bedöms ej ge tillräckliga 

effekter för att kunna påverka status/måluppfyllelse av relevanta miljökvalitetsnormer 

avsevärt. 
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Jord 

Åtgärden bedöms bidra till en minskning av mängden marint skräp (i form av 

plastpartiklar och förlorade fiskeredskap) (MKN E.1), som tillslut hamnar på våra 

havsbottnar, vilket har potential att ge positiva effekter på havens bottenmiljöer i 

stort. Åtgärden bedöms även ha indirekta positiva effekter på livsmiljöer för 

bottenlevande växter och djur. Åtgärden bedöms bidra i viss grad till måluppfyllelse 

för berörd MKN på både kort och lång sikt. 

Kulturmiljö 

Åtgärden bedöms innebära att tillförseln av marint skräp i havs-, kust- och 

skärgårdslandskapet minskar på längre sikt. På kort sikt bedöms dock åtgärdens 

effekter vara försumbara. Åtgärder för minskat marint avfall bedöms i viss 

utsträckning minska risken för att befintliga fartygslämningar ska belamras med skräp 

varför bedömningen görs att åtgärden i viss grad bidrar till måluppfyllelse på lång 

sikt. 

Landskap 

Åtgärden bedöms innebära att tillförseln av marint skräp i havs-, kust- och 

skärgårdslandskapet minskar på längre sikt. På kort sikt bedöms dock åtgärdens 

effekter vara försumbara. En mindre mängd skräp i havs- och kustmiljöerna bedöms 

vara positivt för landskapsbilden varför bedömningen görs att åtgärden i viss grad 

bidrar till måluppfyllelse på lång sikt.  

Befolkning och människors hälsa 

Minskad mängd marint skräp på land kan påverka kvaliteten och det estetiska värdet 

på naturområden för friluftsliv och rekreation. Fiskeredskap utgör dock bara en liten 

del av allt skräp som kan hittas på till exempel stränder och därför bedöms åtgärden 

endast ge en viss positiv påverkan på aspekten.  

När det gäller hälsa kan risken för att människor får i sig mikroplaster och 

tillsatskemikalier via livsmedel minska, även om det råder osäkerhet kring 

hälsoeffekterna av detta. 

Luft 

Åtgärden bedöms inte påverka denna aspekt. 

Klimat 

Förbättrade produkter innebär att färre fiskeredskap förloras och därmed behöver 

färre fiskeredskap tillverkas för att ersätta förlorade redskap. Effekten av 

produktutvecklingen har en positiv påverkan på utsläppen av CO2 då färre redskap 

behöver tillverkas. Samtidigt förutsätter detta att de nya material som utvecklas och 

används inte ökar CO2-utsläppen. Det vill säga produkt- och materialutveckling skulle 
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indirekt kunna bidra till mer energieffektiva och klimatanpassade lösningar förutsatt 

att ett klimatperspektiv anläggs på utvecklingen. Vidare är bedömningen att om 

redskap i så rena material som möjligt utvecklas, ökar möjligheten att återvinna dem 

vilket ger ett ökat materialvärde och ökar incitamentet att både ta upp förlorade 

fiskeredskap samt samla in uttjänta redskap, vilka ofta återfinns på kajer, i hamnar 

och på bryggor. Idag är det i stort sett omöjligt att återvinna fiskeredskapen då de 

innehåller flera olika sorters plaster. Sammantaget skulle detta bidra till att minimera 

marint skräp både på botten och på land.  

Då produkt- och materialutveckling tar tid är bedömningen att på kort sikt, varken 

bidrar eller motverkar åtgärden till uppfyllelse av det underliggande målet. Däremot 

innebär åtgärden långsiktigt en utveckling mot mer hållbara fiskeredskap och en 

minskad omsättning av fiskeredskap vilket innebär att åtgärden bedöms bidra till 

uppfyllandet av det underliggande målet rörande CO2-utsläpp. Detta är dock förutsatt 

att de nya material som utvecklas och används inte ökar CO2utsläppen. Då det finns 

osäkerheter i möjligheten till att finna energieffektiva eller klimatanpassade lösningar 

så är bedömningen att för dessa två underliggande mål finns det en potential i att 

uppfylla de underliggande målen. Här finns alltså en möjlighet att i arbetet med 

åtgärden, trycka på behovet av att finna nya fiskeredskap som även uppfyller 

klimatmålen. 

Hushållning med naturresurser och materiella tillgångar 

Förbättrade produkter innebär att färre fiskeredskap förloras och därmed mindre 

avfall. Om redskap, i så rena material som möjligt utvecklas, ökar möjligheten att 

återvinna dem vilket ger ett ökat materialvärde och ökar incitamentet att både ta upp 

förlorade fiskeredskap samt samla in uttjänta redskap, vilka ofta återfinns på kajer, i 

hamnar och på bryggor. Idag är det i stort sett omöjligt att återvinna fiskeredskapen 

då de innehåller flera olika sorters plaster. Sammantaget skulle detta bidra till att 

minimera marint skräp både på botten och på land. Effekten av produktutvecklingen 

har en positiv påverkan mängden avfall i haven. Då produkt- och materialutveckling 

tar tid är bedömningen att på kort sikt, varken bidrar eller motverkar åtgärden till 

uppfyllelse av det underliggande målet. På lång sikt innebär åtgärden minskat avfall i 

haven vilket medverkar till uppfyllelsen av de underliggande målen. 
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57 Vägledning för att förhindra att seismiska undersökningar 
orsakar skadligt impulsivt buller med negativa effekter på marina 
däggdjur 

 

Åtgärden innebär att en vägledning tas fram för att undersökningsmetoder som 

genererar impulsivt buller ska kunna utföras på ett sätt som undviker att påverka 

marina däggdjur (framförallt den östra populationen av östersjötumlare) negativt 

under djurens känsliga tidsperioder. Impulsivt undervattensbuller kan orsaka både 

fysiska skador och beteendeförändringar hos tumlare och maskera djurens 

kommunikation. 

Vägledningen förväntas leda till att utförare som genomför seismiska undersökningar 

vidtar åtgärder som gör att aktiviteten inte stör marina däggdjur.  

Vatten 

Åtgärden bedöms inte påverka denna aspekt. 

Biologisk mångfald 

Åtgärden bedöms kunna bidra i viss grad till måluppfyllelse under ett långsiktigt 

perspektiv genom minskade tillfälliga störningar av skadligt impulsivt ljud för känsliga 

däggdjur (främst tumlare) under arternas mer störningskänsliga perioder (MKN E.2).  

Jord 

Åtgärden bedöms inte påverka denna aspekt. 

Kulturmiljö 

Åtgärden bedöms inte påverka denna aspekt. 

Landskap 

Åtgärden bedöms inte påverka denna aspekt. 

Befolkning och människors hälsa 

Marina däggdjur bidrar till höga naturvärden och attraktiva naturområden. Åtgärder 

som gynnar marina däggdjur kan därför leda till positiva konsekvenser för 

allmänheten. Undervattensbuller är dock bara en av alla faktorer som påverkar 

förekomsten av marina däggdjur och av denna anledning bedöms den positiva 

påverkan på denna aspekt vara obetydlig.  

Luft 

Åtgärden bedöms inte påverka denna aspekt. 
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Klimat 

Kopplingen mellan åtgärden och aspekten klimat bedöms vara mycket svag. 

Bedömningen är därför att åtgärden varken bidrar eller motverkar till uppfyllelse av 

det underliggande målet både på kort och lång sikt. 

Hushållning med naturresurser och materiella tillgångar 

Ett strikt regelverk kring seismiska undersökningar skulle kunna påverka möjligheten 

till att undersöka och identifiera områden för framtida utvinning av marin sand och 

grus eller vindkraft. De främsta effekterna bedöms vara längre undersökningstid, 

ökade kostnader samt att alla områden inte är tillgängliga för undersökning. De 

negativa konsekvenserna av åtgärden för möjligheten att utvinna marin sand och 

grus eller att anlägga vattenbaserad vindkraft bedöms dock vara mycket små. 

58 Genomförande av pilotprojekt som ska ge underlag till 

vägledning för ekosystembaserad havsförvaltning på 
havsområdesnivå 

 

Åtgärden innebär utveckling och implementering av ekosystembaserad 

havsförvaltning på lokal nivå. Åtgärden består av två huvudsakliga delar 

i) utveckling och testning av en ekosystembaserad havsförvaltning genom 

tre pilotprojekt 

ii) framställning av en handbok baserad på erfarenheterna av de tre 

pilotprojekten. 

Syftet är att effektivisera havsförvaltningens åtgärdsarbete genom att genomföra den 

på en geografisk nivå som tillåter deltagande av områdesspecifika intressenter (t.ex. 

lokala näringar och kommuner) samt anpassas till ekosystemets områdesspecifika 

egenskaper. Genom att adressera intressenter och aktörer i planering av åtgärder 

höjs acceptans för åtgärderna och därmed regelefterlevnaden.  

Vatten 

Åtgärden bedöms ha positiva effekter för minskning av kväve och fosfor (MKN A.1), 

samt farliga ämnen (MKN B.1) från mänsklig verksamhet. Genom att tillämpa 

ekosystembaserad havsförvaltning kan specifika åtgärder förstärkas och 

åtgärdsarbetet effektiviseras. En ökad delaktighet av lokala aktörer väntas bidra till 

ett mer effektivt och lokalt anpassat åtgärdsarbete, vilket bidrar till måluppfyllelse för 

berörda MKN. En handbok är planerad till år 2027, och åtgärden bedöms således 

bidra i viss grad till måluppfyllelse för berörda miljökvalitetsnormer på lång sikt. 

Biologisk mångfald 

Åtgärden bedöms kunna bidra till måluppfyllelse för i princip samtliga relevanta 

miljökvalitetsnormer för denna miljöaspekt. Åtgärden har potential att bidra med 
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positiva effekter i form av minskning av farliga ämnen och främmande arter, positiva 

effekter för fisksamhällen samt havsbottenfunktion och biogena substrat. 

Jord 

Åtgärden bedöms ha positiva effekter för minskning av kväve och fosfor (MKN A.1) 

och farliga ämnen (MKN B.1) från mänsklig verksamhet i havet. Åtgärden bedöms 

även ha positiva effekter på den av mänsklig verksamhet opåverkade 

havsbottenarealen (MKN D.1) och biogena substrat (D.2). En handbok är planerad till 

år 2027, och åtgärden bedöms således bidra i viss grad till måluppfyllelse för berörda 

MKN på lång sikt. 

Kulturmiljö 

Åtgärden bedöms inte påverka denna aspekt. 

Landskap 

Åtgärden bedöms inte påverka denna aspekt. 

Befolkning och människors hälsa 

En ökad delaktighet bland lokala aktörer kan bidra till ett mer lokalt anpassat 

åtgärdsarbete och eventuellt gynna lokala näringar. Effekten bedöms dock vara 

obetydlig.  

Luft 

Åtgärden bedöms inte påverka denna aspekt. 

Klimat 

Ekosystemtjänster en central funktion i att skapa bättre förutsättningar att klara den 

klimatförändring som sker och kan även bidra till att minska halten av växthusgaser i 

atmosfären. En åtgärd för att tillämpa en ekosystembaserad havsförvaltning kan 

därför ge en positiv påverkan för att minska CO2-utsläppen. Samtidigt handlar 

åtgärden i första hand om att finna en modell och ge en vägledning vilket gör att 

påverkan på CO2-utsläppen inte bedöms bli särskilt stor. På kort sikt bedöms 

åtgärden varken bidra till eller motverka klimatmålen. På lång sikt kan åtgärden ge ett 

måttligt positivt bidrag till att minska CO2-utsläppen från havssektorn. 

Hushållning med naturresurser och materiella tillgångar 

Satsningar på att tillämpa en ekosystembaserad havsförvaltning skulle kunna 

innebära en positiv inverkan på fiskeresursen förutsatt att inget överfiske fortgår. På 

kort sikt bedöms åtgärden varken bidra till eller motverka till de underliggande målen. 

På lång sikt bedöms åtgärden ge en positiv inverkan på de underliggande målen 

med hänsyn till fiskeresursen. 
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59 Inrättande av förvaltningsråd för skyddade områden i svenska 
havsområden 

 

Åtgärden innebär inrättande av ett förvaltningsråd för det nationella nätverket av 

marina skyddade områden och tre regionala förvaltningsråd för havsområdena 

Bottniska viken, Egentliga Östersjön och Västerhavet.  

Åtgärden förväntas förstärka nationell samordning i arbetet med områdesskydd, dvs. 

att ta hänsyn till arternas och habitatens utbredningsområde vid utpekande av nya 

skyddade områden, att alla relevanta arter och utbredningsområden representeras i 

tillräcklig grad i havsområden och att säkerställa sammanhängande nätverk av 

skyddade områden.  

Vatten 

Åtgärden bedöms inte påverka denna aspekt. 

Biologisk mångfald 

Åtgärden bedöms bidra till att minimera mänsklig påverkan på relevanta 

ekosystemkomponenter och arternas och habitatens utbredningsområde kan 

representeras i tillräcklig grad per havsområde samt bidra till ett sammanhängande 

nätverk av skyddade områden. Åtgärden bedöms bidra till positiva effekter på marina 

organismer, särskilt i känsliga, grunda, kustnära områden. Åtgärden bedöms i viss 

grad bidra till måluppfyllelse för miljökvalitetsnorm B.1. 

Jord 

Åtgärden bedöms kunna bidra till att bibehålla den av mänsklig verksamhet 

opåverkade havsbottenarealen (MKN D.1) och att arealen av biogena substrat 

bibehålls eller ökar (MKN D.2). En stärkt nationell samordning i arbetet med 

områdesskydd bedöms bidra till att skydda känsliga bottenmiljöer och ha positiva 

effekter på associerade arter och biogena rev. Åtgärden bedöms varken bidra till eller 

motverka måluppfyllelse på kort sikt, men bidra i viss grad till måluppfyllelse för 

berörda MKN på lång sikt. 

Kulturmiljö 

Kopplingen mellan åtgärden och aspekten kulturmiljö bedöms vara mycket svag. 

Bedömningen är därför att åtgärden varken bidrar eller motverkar till uppfyllelse av 

det underliggande målet både på kort och lång sikt. 

Landskap 

Kopplingen mellan åtgärden och aspekten landskap bedöms vara mycket svag. 

Bedömningen är därför att åtgärden varken bidrar eller motverkar till uppfyllelse av 

det underliggande målet både på kort och lång sikt. 
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Befolkning och människors hälsa 

Inrättande av marina skyddade områden kan leda till begränsningar i nyttjandet av 

havet som resurs (t.ex. fiske och båttrafik), men också förbättra havens nytta för 

människor till exempel genom ökad produktion av fisk och möjligheter till rekreation. 

Denna åtgärd innebär dock inte nödvändigtvis ett utökat områdesskydd, utan snarare 

ett mer sammanhängande sådant. An denna anledning bedöms varken bidra eller 

motverka till måluppfyllelse. 

Luft 

Åtgärden bedöms inte påverka denna aspekt. 

Klimat 

Åtgärden bedöms varken bidra eller motverkar uppfyllelsen av de underliggande 

målen på kort och lång sikt. 

Hushållning med naturresurser och materiella tillgångar 

Åtgärden bedöms varken bidra eller motverkar uppfyllelsen av de underliggande 

målen på kort och lång sikt. 

60 Behovsstyrd områdesspecifik begränsning av predatorer; 

gråsäl och skarv, för att stödja åtgärder med syfte att 
återuppbygga lokala kustfisksamhällen 

 

Åtgärden innebär att myndigheten bedömer om aktiv begränsning av predatorer som 

t.ex. säl och skarv är en lämplig åtgärd för förstärkning av lokala fiskbestånd. För de 

populationer som identifierats behöva en återhämtning för att kunna uppnå MKN C3 

och C4, bedöms påverkan av en eventuell predatorbegränsning i relation till redan 

insatta åtgärder innan de aktiva åtgärderna utförs. 

Begränsning predatorer/toppredatorer ska enbart utföras under korta perioder utan 

att medföra negativ påverkan på predatorers populationstillstånd och avslutas så fort 

fiskbestånden har återhämtat sig. 

Åtgärden förväntas leda till att naturlig predation på fisk minskar i områden där det 

bedöms vara ett problem och att effekterna av andra åtgärder såsom 

beståndsfredningar, införande av fredningstider och fredningsområden stärks så att 

lokala fiskbestånd kan återhämta sig. 

Vatten 

Åtgärden bedöms inte påverka denna aspekt. 
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Biologisk mångfald 

Åtgärden bedöms ej som enskild åtgärd kunna bidra till måluppfyllelse och 

återhämtning av lokala fiskpopulationer vid ett långsiktigt perspektiv. Långsiktigt kan 

åtgärden ge positiva effekter för fisksamhällets storleksfördelning och struktur 

(MKN C.4, även C.3 i viss mån). 

Jord 

Åtgärden bedöms inte påverka denna aspekt. 

Kulturmiljö 

Åtgärden bedöms inte påverka denna aspekt. 

Landskap 

Kopplingen mellan åtgärden och aspekten landskap bedöms vara mycket svag. 

Bedömningen är därför att åtgärden varken bidrar eller motverkar till uppfyllelse av 

det underliggande målet både på kort och lång sikt. 

Befolkning och människors hälsa 

Om åtgärden leder till att lokala fiskbestånd återhämtar sig kan det innebära ökade 

möjligheter till fiske. Själva skyddsjakten kan också innebära ökade friluftsvärden för 

jägare. Däremot utgör områden med säl höga rekreationsvärden som kan förvinna i 

de områden åtgärderna genomförs. Åtgärden bedöms därför sammantaget varken 

bidra till eller motverka måluppfyllelsen för aspekten.  

Luft 

Åtgärden bedöms inte påverka denna aspekt.  

Klimat 

Ett fungerande ekosystem är en central funktion i att skapa bättre förutsättningar att 

klara den klimatförändring som sker och kan även bidra till att minska halten av 

växthusgaser i atmosfären. Detta innebär att åtgärden kan ha en positiv påverkan för 

att minska CO2-utsläppen. Effekten av åtgärden för minskningen av CO2 bedöms 

dock inte vara särskilt stor. På kort sikt bedöms åtgärden därför varken bidra eller 

motverka till uppfyllelse av de underliggande målen. På lång sikt bedöms åtgärden 

kunna ge en måttlig positiv påverkan på uppfyllelsen av det underliggande målet om 

reducering av CO2-utsläppen. 

Hushållning med naturresurser och materiella tillgångar 

Ett bättre fungerande ekosystem kan innebära en positiv inverkan på fiskeresursen 

förutsatt att inget överfiske fortgår. Den förväntade effekten av åtgärden på 

fiskeresursen är därför positiv. På kort sikt bedöms dock åtgärden varken bidra eller 
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motverka till uppfyllelse av de underliggande målen. På lång sikt bedöms åtgärden 

kunna ge en positiv effekt på det underliggande målet med hänsyn till fiskeresursen. 

6.1 Gränsöverskridande miljöpåverkan 

De åtgärder som föreslås i uppdateringen av åtgärdsprogrammet för havsmiljön har 

generellt en gränsöverskridande karaktär, då havsområdena som berörs gränsar till 

ett flertal andra staters havsbassänger. De länder som bedöms beröras kommer 

därför att formellt underrättas och ges möjlighet till samråd, enligt 6 kap. 13 § 

miljöbalken och Konventionen om miljökonsekvensbedömningar i ett 

gränsöverskridande sammanhang (härefter Esbokonventionen), som en del av 

miljöbedömningen. Ett antal andra grannländer kommer dessutom att hållas 

informerade om åtgärdsprogrammet.  

Den gränsöverskridande miljöpåverkan från uppdateringen av åtgärdsprogrammet är 

i huvudsak positiv. Generellt förväntas inte några direkta positiva eller negativa 

effekter av uppdateringen av åtgärdsprogrammet på annan stat. Av stor vikt är 

däremot att åtgärdsarbetet inom samtliga angränsande länder görs på en likartad 

nivå för att direkta positiva effekter för havsmiljön generellt i gemensamma 

havsområden ska uppnås. Den kumulativt positiva effekten skulle kunna vara stor 

om alla länder runt ett havsområde vidtar nödvändiga åtgärder.  

6.1.1 Vatten 

Flertalet åtgärder i det uppdaterade åtgärdsprogrammet syftar till att minska 

belastningen av farliga ämnen och marint skräp till våra havsområden (se Tabell 9 

nedan), vilket kan ha väsentliga positiva gränsöverskridande effekter för aspekten 

vatten. Åtgärder av en mer lokal karaktär bedöms ha en mindre gränsöverskridande 

påverkan än de nationella åtgärderna som verkar på en större skala. De 

gränsöverskridande effekterna kan antas bli större i Östersjön som är ett innanhav 

med begränsat vattenutbyte, jämfört med Nordsjön. Dock är Östersjöns havsmiljö 

väldigt utsatt för närliggande länders miljöpåverkan, vilket kan motverka de 

förväntade positiva effekterna från åtgärdsprogrammet.  

6.1.2 Biologisk mångfald 

Åtgärderna i åtgärdsprogrammet bedöms sammantaget kunna ha 

gränsöverskridande positiva effekter på den biologiska mångfalden, särskilt för fisk 

och marina däggdjur som rör sig över större geografiska områden. Även åtgärder 

mot invasiva arter och åtgärder för en ekosystembaserad förvaltning kan ha positiva 

effekter på en större geografisk skala. 

6.1.3 Jord 

Flertalet åtgärder syftar till att minska belastningen av farliga ämnen och marint skräp 

till våra havsområden, vilket kan ha väsentliga positiva gränsöverskridande effekter 

för aspekten jord. Åtgärder av en mer lokal karaktär, till exempel åtgärder mot 
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negativa effekter av bottentrålning, bedöms ha en mindre gränsöverskridande 

påverkan än de nationella åtgärderna som verkar på en större skala, såsom åtgärder 

för minskning av farliga ämnen och skräp som tillslut hamnar på havsbotten. 

6.1.4 Kulturmiljö 

ÅPH förväntas genom stärkt förebyggande arbete och information minska risken att 

marint avfall, bland annat fiskeredskap, sprids till andra länder på längre sikt. Detta 

bedöms ha en indirekt positiv påverkan på kulturmiljöer under havsytan i andra 

länder då de hålls fria från skräp. 

6.1.5 Landskap 

ÅPH förväntas genom stärkt förebyggande arbete och information minska risken att 

marint avfall, bland annat fiskeredskap, sprids till andra länder på längre sikt. En 

mindre mängd skräp i havs- och kustmiljöerna bedöms vara positivt för 

landskapsbilden även i andra länder. 

6.1.6 Befolkning och människors hälsa 

Åtgärder för att minska mängden farliga ämnen och marint skräps kan även påverka 

havs- och kustmiljön i andra länder. Åtgärder för att minska förekomsten av farliga 

ämnen i havsmiljön förväntas på sikt sänka halterna farliga ämnen i livsmedel från 

havet vilket ger positiv påverkan på människors hälsa och befolkningens 

socioekonomiska möjligheter till sysselsättning inom fiske i angränsande länder. 

Vidare innebär åtgärder för att minska marint skräp förväntas skapa ökade 

möjligheter till exempel rekreation, friluftsliv och fiske. Den gränsöverskridande 

påverkan av bedöms vara positiv. 

6.1.7 Luft 

Endast en av åtgärderna (42) bedöms ha påverkan på luftkvaliteten, och det till viss 

del. Påverkan på andra länder bedöms därför vara obetydlig.  

6.1.8 Klimat 

Åtgärderna tillsammans varken medverkar eller motverkar till att minska 

klimatpåverkan även i angränsande länder. Det finns en möjlighet att öka arbetet 

med klimatmålen genom att, som en del av genomförandet av åtgärderna, trycka på 

behovet att finna gemensamma energieffektiva och klimatanpassade lösningar som 

svar på de åtgärder som syftar till materialutveckling. Det är därför viktigt att 

åtgärderna i programmet synkas med övriga länders åtgärdsprogram för att på så 

sätt finna gemensamma lösningar. 

6.1.9 Hushållning med naturresurser och materiella tillgångar 

Sett till delaspekten avfall (marint skräp) så bidrar åtgärderna till viss del eller i vissa 

fall till stor del till att uppfylla målpreciseringen om hållbar avfallshantering. Då marint 
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avfall är ett stort problem i angränsande länder är bedömningen att åtgärderna som 

syftar till att minska mängden marint skräp även kommer att innebära positiva 

effekter i andra länder. 
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7 Samlad bedömning av uppdateringen av 
åtgärdsprogrammet 

Det övergripande syftet av det uppdaterade åtgärdsprogrammet för havsmiljön är i 

sig att bidra till en förbättrad miljö. Samtidigt är åtgärdsprogrammet inriktat mot en 

specifik del (vattenkvalitet) av vad som kan inrymmas inom miljöbegreppet. Det gör 

att det kan finnas andra miljöaspekter som skulle kunna påverkas negativt men även 

positivt av åtgärderna som föreslås i programmet. I det här fallet har 

miljöbedömningens bedömningsgrunder i huvudsak utgått ifrån miljökvalitetsmålen 

och dess underliggande normer. Detta gör att en miljöbedömning av denna typ av 

program till stor del kan liknas vid en målkonfliktsanalys där olika målsättningar 

utvärderas mot varandra. Det vill säga en åtgärd som är positiv för vattenkvalitet eller 

biologisk mångfald kan samtidigt innebära negativ påverkan på en aspekt som 

naturresurshushållning. Analysen ger alltså vägledning om de aspekter där det finns 

anledning att se om det går att justera åtgärden för att eventuellt minska negativ 

påverkan. I bedömningarna i kapitel 6 har sådana förslag presenterats där det varit 

möjligt att identifiera eventuella justeringar.  

Om man ser till det uppdaterade åtgärdsprogrammet i sin helhet så är bedömningen 

att det i huvudsak bidrar till att uppfylla de bakomliggande miljökvalitetsmålen för 

respektive miljöaspekt (Tabell 9). Det är bara två åtgärder som bedöms motverka 

uppfyllandet av de bakomliggande målen för aspekten naturresurshushållning. 

Nedan följer en samlad bedömning av alla åtgärder för respektive miljöaspekt. 

  



 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING AV UPPDATERAT ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR HAVSMILJÖN 

 

 

- 101 - 
 

 

 

Tabell 9. Sammantagen bedömning av åtgärdsalternativets effekter på de olika aspekterna.  

Aspekt Åtgärd 
Sammantagen 

bedömning av alla 
åtgärder 

 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60  

Vatten                 

Biologisk 
mångfald 

                

Jord                 

Kulturmiljö                 

Landskap                 

Befolkning  
& hälsa 

                

Luft                 

Klimat                 

Hushålln. m. 
nat.res. & 
mat.tgg. 

                

Förklaring:  

 
Bidrar i 
hög grad 

 
Bidrar i 
viss grad 

 
Varken bidrar 
eller motverkar 

 
Motverkar i 
viss grad 

 
Motverkar i 
hög grad 

 Ej 
relevant 

 

Åtgärder: 

46 Vägledning för att beakta och hantera risken med invasiva främmande arter i beslut/ skötselplaner  

      /bevarandeplaner för marina skyddade områden. 

47 Stärkt tillsyn och förbättrad hantering av redskap inom fritidsfisket. 

48 Främja en storleksfördelning hos det kustnära fisksamhället som möjliggör att viktiga funktioner i   

     näringsväven upprätthålls. 

49 Minska arealen trålsvept yta och öka användningen av selektiva och skonsamma redskap samt genomföra  

      en sammanställning av trålningens inverkan på kustnära fiskbestånd. 

50 Förbud mot bottentrålning i marina områden med dumpad ammunition och kemiska stridsmedel. 

51 Minimera miljöpåverkan från sjöfart i den marina miljön. 

52 Expertstöd för ett samordnat oljeskadeskydd. 

53 Utökat brottsförebyggande arbete för att motverka olagliga utsläpp av mineralolja och andra farliga ämnen. 

54 Minska användningen av biocidhaltiga båtbottenfärger på fritidsbåtar. 

55 Aktiv utfasning av tvåtaktsmotorer med förgasare på fritidsbåtar. 

56 Produkt- och materialutveckling gällande fiskeredskap. 

57 Vägledning för att förhindra att seismiska undersökningar orsakar skadligt impulsivt buller med negativa    

      effekter på marina däggdjur. 

58 Genomförande av pilotprojekt som ska ge underlag till vägledning för ekosystembaserad havsförvaltning på  

     havsområdesnivå. 

59 Inrättande av förvaltningsråd för skyddade områden i svenska havsområden. 

60 Behovsstyrd områdesspecifik begränsning av predatorer; gråsäl och skarv, för att stödja åtgärder med syfte  

     att återuppbygga lokala kustfisksamhällen. 
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7.1 Vatten 

Åtgärderna i relation till aspekten vatten berör främst tre MKN; A1 (näringsämnen), 

B1 (farliga ämnen) och E1 (marint skräp). Den samlade bedömningen av alla 

åtgärder är att de tillsammans i viss grad bidrar till måluppfyllelse för berörda 

miljökvalitetsnormer. Åtta av 15 åtgärder bedöms i någon mån bidra till 

måluppfyllelse på lång sikt, medan resterande inte bedöms vara relevanta för 

aspekten vatten.  

Åtgärderna i relation till aspekten vatten har enligt föreliggande bedömning svagast 

koppling till MKN A1 (näringsämnen) med få åtgärder som kopplar till denna MKN, 

medan kopplingen till MKN B1 (farliga ämnen) är starkast, med många åtgärder som 

kopplar till denna MKN.  

MKN D3 (hydrografiska förhållanden) bedöms i föreliggande rapport vara relevant för 

aspekten vatten, men ingen av åtgärderna kan anses bidra till måluppfyllelse av 

denna MKN.  

7.2 Biologisk mångfald 

Den samlade bedömningen är att samtliga åtgärder bedöms bidra till att uppfylla 

relevanta miljökvalitetsnormer till viss grad. Miljökvalitetsnormer som åtgärderna 

bedöms ge störst effekter för att nå måluppfyllelse är gäller främst välmående hos 

fisk- och skaldjurssamhällen (D4, C3), havsbottenstruktur/funktion (D1, D2) och 

effekter från farliga ämnen (B2). Samtliga åtgärder bedöms i någon mån bidra till 

måluppfyllelse på lång sikt, medan åtgärd 60 långsiktigt varken bedöms bidra eller 

motverka MKN men bedöms kunna bidra i viss grad till måluppfyllelse på kort sikt. 

Störst effekt för måluppfyllelse bedöms åtgärd 51 ha, då det är den enda åtgärd som 

bedöms kunna bidra till måluppfyllelse för en miljökvalitetsnorm (B2) i hög grad. 

MKN D3 (hydrografiska förhållanden) bedöms vara relevant för denna aspekt, men 

ingen av åtgärderna bedöms bidra till måluppfyllelse av denna MKN.  

7.3 Jord 

Åtgärderna i relation till aspekten jord berör främst fem MKN; A1 (näringsämnen), B1 

(farliga ämnen), D1 (opåverkad havsbottenareal), D2 (biogena substrat) och E1 

(skräp). Den samlade bedömningen av alla åtgärder är att de tillsammans i viss grad 

bidrar till måluppfyllelse för berörda miljökvalitetsnormer. Tolv av 15 åtgärder bedöms 

i någon mån bidra till måluppfyllelse på lång sikt, medan resterande inte bedöms 

vara relevanta för aspekten jord. Betydelsen av åtgärderna för aspekten jord är i 

många fall indirekta, eftersom farliga ämnen och skräp i många fall samlas på eller 

ackumuleras i bottnarna. Övergödning påverkar bottnarna negativt genom minskat 

siktdjup, ökad förekomst av ettåriga fintrådiga alger och i förlängningen syrebrist. 
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Åtgärderna i relation till aspekten jord har enligt föreliggande bedömning starkast 

koppling till MKN B1 (farliga ämnen) och MKN D1 (opåverkad havsbottenareal) med 

flertalet åtgärder som kopplar till dessa MKN. Svagaste kopplingen är till MKN A1 

(näringsämnen). 

7.4 Kulturmiljö 

Den samlade bedömningen av alla åtgärderna tillsammans är att de i viss grad 

medverkar till att uppfylla de underliggande målen. Det är främst åtgärder för att 

minska mängden marint skräp som bedöms ha störst påverkan på aspekten 

kulturmiljö. Även åtgärder för att minska bottentrålningens negativa påverkan 

bedöms i viss mån bidra till måluppfyllelse. Totalt bedöms fem av 15 åtgärder i någon 

mån bidra till måluppfyllelse på lång sikt. 

7.5 Landskap 

Den samlade bedömningen av alla åtgärderna tillsammans är att de i viss grad 

medverkar till att uppfylla de underliggande målen. Det är främst åtgärder för att 

minska mängden marint skräp som bedöms ha störst påverkan på aspekten 

landskap. Totalt bedöms fem av 15 åtgärder i någon mån bidra till måluppfyllelse på 

lång sikt. 

7.6 Befolkning och människors hälsa 

Den samlade bedömningen av alla åtgärderna tillsammans är att de i viss grad 

medverkar till att uppfylla de underliggande målen för befolkning och människors 

hälsa. Det är främst åtgärder för att minska mängden giftiga ämnen och marint 

skräps som bedöms ha störst påverkan på aspekten. Totalt bedöms 8 av 15 åtgärder 

i någon mån bidra till måluppfyllelsen.  

7.7 Luft 

Endast en av åtgärderna bedöms ha påverkan på aspekten luft. Den samlade 

bedömningen är att åtgärdsprogrammet i sin helhet varken bidrar till eller motverkar 

förbättrad luftkvalitet.  

7.8 Klimat 

Den samlade bedömningen av alla åtgärderna tillsammans är att de i viss grad 

medverkar till att uppfylla klimatmålen. Här finns en stor potential att öka arbetet med 

klimatmålen genom att i genomförandet av åtgärderna trycka på behovet att finna 

energieffektiva och klimatanpassade lösningar som svar på åtgärderna. 

Sett till åtgärdsprogrammets syfte och räckvidd är bedömningen att måluppfyllelsen 

gällande klimatmålen är rimlig. Det finns andra program, samarbeten och styrmedel 

som är mer lämpade att möta klimatutmaningarna för HAV-sektorn. Det är därför 

viktigt att åtgärder i andra program synkas med åtgärdsprogrammet för havsmiljön 
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för att i största möjliga utsträckning undvika framtida målkonflikter som kan leda till 

oönskade avvägningar.  

7.9 Hushållning med naturresurser och materiella tillgångar 

Den samlade bedömningen av alla åtgärderna tillsammans är att de i huvudsak 

medverkar till att uppfylla de underliggande målen. Det föreligger en potentiell 

målkonflikt mellan åtgärd 57 i det uppdaterade åtgärdsprogrammet och möjligheterna 

till framtida utvinning av naturresurser och energi. Den samlade bedömningen är 

dock att konsekvenserna av åtgärderna på möjligheten att utvinna marin sand och 

grus eller att anlägga vattenbaserad vindkraft är mycket små.  

Sett till delaspekten avfall så bidrar åtgärderna till viss del eller i vissa fall till stor del 

till att uppfylla målpreciseringen om hållbar avfallshantering. Det är dock viktigt att det 

i framtiden tas fram en tydlig plan på hanteringen av de motorer som ska fasas ut.  
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8 Förklaring av termer och begrepp 

Art-och habitatdirektivet – Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om 

bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter. 

Bentiska habitat – Se Havsbottnens integritet.  

Biogena substrat – Strukturer på havsbotten som skapas eller skapats av levande 

organismer exempelvis musslor, koraller eller svampdjur. 

Blå tillväxt – En långsiktig strategi som ska stödja hållbar tillväxt inom EU i havs- 

och sjöfartssektorerna som helhet (ingår i Europa 2020-strategin). 

Fornlämning – Fornlämningar är spår efter mänsklig verksamhet. I marina miljöer 

kan de kan till exempel utgöras av vrak efter skepp och båtar. I kulturmiljölagen 

anges vad som är en fornlämning och därmed omfattas av lagskyddet. Enligt 

kulturmiljölagen är en fartygslämning en fornlämning om den är äldre än från 1850. 

Främmande art – En främmande art är en växt, ett djur, en svamp eller en 

mikroorganism som med människans hjälp, avsiktligt eller oavsiktligt, introducerats 

utanför sitt naturliga utbredningsområde. 

Havsbottnens integritet – Ett temaområde i åtgärdsprogrammet för havsmiljön 

(Havs- och vattenmyndigheten, 2015), som rör påverkan på de livsmiljöer som finns 

på havsbottnar. I synnerhet studeras de marina bottensamhällena, så kallade 

bentiska habitat. 

Helcom – (Baltic Marine Environment Protection Commission) är det styrande 

organet för konventionen om skydd av den marina miljön i Östersjöområdets, känd 

som Helsingforskonventionen. De avtalsslutande parterna är Danmark, Estland, EU, 

Finland, Tyskland, Lettland, Litauen, Polen, Ryssland och Sverige.  

Indikatorer – En mätbar egenskap eller företeelse som används för ett specifikt 

syfte, exempelvis för att bedöma tillståndet i eller belastningen på miljön. 

Invasiv art – En främmande art vars introduktion och/eller spridning hotar biologisk 

mångfald och relaterade ekosystemtjänster kallas invasiv. 

Landskap – Enligt den europeiska landskapskonventionen definieras landskap som 

”ett område sådant som det uppfattas av människor och vars karaktär är resultatet av 

påverkan av och samspel mellan naturliga och/eller mänskliga faktorer”. 

Marint avfall – Fasta föremål och material som har tillverkats eller bearbetats av 

människor och som avsiktligt kastats eller oavsiktligt förlorats i den marina och 

kustnära miljön. Det inkluderar även sådant material (plast, trä, metall mm.) som 

transporterats till havsmiljön från land via vattendrag och avloppssystem eller med 

vindar.  

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) – Miljökonsekvensbeskrivningen är den 

skriftliga redogörelsen där bl.a. den betydande miljöpåverkan som genomförandet av 
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planen, programmet eller ändringen kan antas medföra ska identifieras, beskrivas 

och bedömas. Rimliga alternativ med hänsyn till planens eller programmets syfte och 

geografiska räckvidd ska också identifieras, beskrivas och bedömas. Även vid 

miljökonsekvensbedömning av verksamheter och åtgärder (projekt) heter 

motsvarande dokument miljökonsekvensbeskrivning (6 kap. MB).  

Miljökvalitetsnorm (MKN) – Ett juridiskt bindande styrmedel som infördes med 

miljöbalken 1999. En MKN uttrycker den kvalitet miljön i ett visst område ska uppnå. 

Miljökvalitetsnormer är styrande för myndigheter och kommuner när de tillämpar 

lagar och bestämmelser, till exempel vid tillståndsprövning enligt miljöbalken eller vid 

planläggning enligt plan- och bygglagen.  

Miljöpåverkan – Begreppet inkluderar här utöver de frågor som vanligtvis förknippas 

med ordet miljö även exempelvis påverkan på befolkning, människors hälsa, 

materiella tillgångar, bebyggelse och forn- och kulturlämningar (6 kap. 12§ andra 

stycket MB). Begreppet inkluderar såväl positiv som negativ påverkan. 

Nollalternativ – Nollalternativet beskriver miljöförhållandena och miljöns sannolika 

utveckling om planen eller programmet inte genomförs.  

Ospar – Konvention för skydd av den marina miljön i Nordostatlanten.  

Programalternativ – I kapitel 5 Konsekvenser av nollalternativet benämns det förra 

åtgärdsprogrammet för programalternativet för att inte förväxling ska ske med det 

föregående nollalternativet.  

Ratificering – Beslut av en stat att förbinda staten till en internationell 

överenskommelse, till exempel ett avtal. 

Rödlista – Redovisning av vilka arter (djur, växter och svampar) som riskerar att 

försvinna från Sverige och varför arterna är hotade. 

Strategisk miljöbedömning – En myndighet som upprättar eller ändrar en plan eller 

ett program som krävs i lag eller annan författning ska enligt 6 kap. 3 § miljöbalken 

göra en strategisk miljöbedömning om genomförandet av planen, programmet eller 

ändringen kan antas medföra betydande miljöpåverkan.  

Undersökning – Det första steget i miljöbedömningsprocessen är att undersöka om 

det uppdaterade åtgärdsprogrammet kan tänkas innebära betydande miljöpåverkan 

enligt 4 § miljöbedömningsförordningen. 

Utsjö – Utanför kustvatten enligt vattenförvaltningen.  

ÅGP – Förkortningen används om nationella åtgärdsprogram för hotade arter eller 

habitat. 

ÅPH – Åtgärdsprogrammet för havsmiljön. 

Åtgärdsalternativ – Åtgärdsalternativet utgörs av de nya åtgärder som föreslås i det 

uppdaterade åtgärdsprogrammet för att uppnå miljökvalitetsnormerna för havsmiljön 
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och på sikt god miljöstatus samt de uppdaterade åtgärderna från det föregående 

åtgärdsprogrammet.  

Övergödning – Övergödning beror på en ökad tillförsel av näringsämnen till vattnet, 

särskilt kväve- och fosforföreningar. Den ökade tillförseln stör ekosystemets förmåga 

att hantera näringsämnen och kan medföra att sammansättning och funktion av djur- 

och växtsamhällen förändras. 
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Bilaga A: Bedömningsgrunder 

I denna bilaga beskrivs utifrån vilka grunder bedömningen av åtgärdernas påverkan 

på aspekterna i miljöbalken har gjorts.  

Vatten 

Bedömningarna av måluppfyllanden utgår ifrån miljökvalitetsmålen för Giftfri miljö 

samt Hav i balans samt levande kust och skärgård. Till grund för bedömningarna för 

varje åtgärd ligger miljökvalitetsnormerna i HVMFS 2012:18. De miljökvalitetsnormer 

som bedömts relevanta för aspekten presenteras i tabellen nedan. Varje åtgärd har 

bedömts utifrån den enskilda åtgärdens möjlighet till måluppfyllelse för relevant 

miljökvalitetsnorm och summeras sedan i den samlade bedömningen (se kap. 7). 

Tabell 10. Bedömningsgrunder för aspekten Vatten, HVMFS 2012:18, samt uppdaterade 2018:18. 

MKN  Beskrivning 

A1 
Tillförsel av näringsämnen från mänsklig verksamhet ska minska tills den 
inte orsakar koncentrationer av kväve och fosfor i havsmiljön som förhindrar 
att god miljöstatus uppnås. 

B1 
Tillförsel av farliga ämnen från mänsklig verksamhet ska minska tills den inte 
orsakar halter av farliga ämnen som förhindrar att god miljöstatus uppnås. 

D3 
Permanenta förändringar av hydrografiska förhållanden som beror på 
storskaliga verksamheter, enskilda eller samverkande, får inte påverka 
biologisk mångfald och ekosystem negativt. 

E1 Havsmiljön ska så långt som möjligt vara fri från skräp. 

 

I enlighet med 19 § 4 havsmiljöförordningen (2010:1341) tillämpas dock inte 

normerna A.1, B.1, D.1, D.2 och D.3 i kustvatten, eftersom de aspekter som rör 

kustvattnets kvalitet omfattas av vattenmiljödirektivet. 
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Biologisk mångfald 

Bedömningarna av måluppfyllanden utgår ifrån miljökvalitetsmålen för Giftfri miljö 

samt Ett rikt växt- och djurliv. Till grund för bedömningarna för varje åtgärd ligger 

Miljökvalitetsnormerna, HVMFS 2012:18. De miljökvalitetsnormer som bedömts 

relevanta för denna aspekt presenteras i tabellen nedan. Varje åtgärd har bedömts 

utifrån den enskilda åtgärdens möjlighet till måluppfyllelse för relevant 

miljökvalitetsnorm och summeras sedan i den samlade bedömningen (se kap. 7). 

Tabell 11. Bedömningsgrunder för aspekten Biologisk mångfald, HVMFS 2018:18. 

MKN  Beskrivning 

B2 
Farliga ämnen i havsmiljön som tillförs genom mänsklig verksamhet får inte 
orsaka negativa effekter på biologisk mångfald och ekosystem. 

C1 

Havsmiljön ska vara fri från avsiktligt nyutsatta eller flyttade främmande arter 
och stammar, samt främmande arter spridda på annat sätt genom mänsklig 
verksamhet, som riskerar att negativt påverka den genetiska eller biologiska 
mångfalden eller ekosystemets funktion. 

C3 
Populationerna av alla naturligt förekommande fiskarter och skaldjur som 
påverkas av fiske har en ålders- och storleksstruktur samt beståndsstorlek 
som garanterar deras långsiktiga hållbarhet. 

C4 
Förekomst, artsammansättning och storleksfördelning hos fisksamhället ska 
möjliggöra att viktiga funktioner i näringsväven upprätthålls. 

D1 
Den av mänsklig verksamhet opåverkade havsbottenarealen ska ha en 
omfattning som ger förutsättningar för att upprätthålla bottnarnas struktur och 
funktion för respektive livsmiljötyp. 

D2 Arealen av biogena substrat ska bibehållas eller öka. 

D3 
Permanenta förändringar av hydrografiska förhållanden som beror på 
storskaliga verksamheter, enskilda eller samverkande, får inte påverka 
biologisk mångfald och ekosystem negativt. 

E2 
Mänskliga verksamheter ska inte orsaka skadligt impulsivt ljud i marina 
däggdjurs utbredningsområden under tidsperioder då djuren är känsliga för 
störning. (HVMFS 2018:18) 

 

I enlighet med 19 § 4 havsmiljöförordningen (2010:1341) tillämpas dock inte 

normerna A.1, B.1, D.1, D.2 och D.3 i kustvatten, eftersom de aspekter som rör 

kustvattnets kvalitet omfattas av vattenmiljödirektivet. 
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Jord  

Bedömningarna av måluppfyllanden utgår ifrån miljökvalitetsmålen för Giftfri miljö. Till 

grund för bedömningarna av samtliga åtgärder ligger Miljökvalitetsnormerna, HVMFS 

2012:18. De miljökvalitetsnormer som bedömts relevanta för aspekten Jord 

presenteras i tabellen nedan. Varje åtgärd har bedömts utifrån den enskilda 

åtgärdens möjlighet till måluppfyllelse för relevant miljökvalitetsnorm och summeras 

sedan i den samlade bedömningen (se kap. 7). 

Tabell 12. Bedömningsgrunder för aspekten Jord, HVMFS 2012:18, samt uppdaterade 2018:18. 

MKN  Beskrivning 

A1 
Tillförsel av näringsämnen från mänsklig verksamhet ska minska tills den 
inte orsakar koncentrationer av kväve och fosfor i havsmiljön som förhindrar 
att god miljöstatus uppnås. 

B1 
Tillförsel av farliga ämnen från mänsklig verksamhet ska minska tills den inte 
orsakar halter av farliga ämnen som förhindrar att god miljöstatus uppnås. 

C1 

Havsmiljön ska vara fri från avsiktligt nyutsatta eller flyttade främmande arter 
och stammar, samt främmande arter spridda på annat sätt genom mänsklig 
verksamhet, som riskerar att negativt påverka den genetiska eller biologiska 
mångfalden eller ekosystemets funktion. 

D1 
Den av mänsklig verksamhet opåverkade havsbottenarealen ska ha en 
omfattning som ger förutsättningar för att upprätthålla bottnarnas struktur och 
funktion för respektive livsmiljötyp. 

D2 Arealen av biogena substrat ska bibehållas eller öka. 

D3 
Permanenta förändringar av hydrografiska förhållanden som beror på 
storskaliga verksamheter, enskilda eller samverkande, får inte påverka 
biologisk mångfald och ekosystem negativt. 

E1 Havsmiljön ska så långt som möjligt vara fri från skräp. 

 

I enlighet med 19 § 4 havsmiljöförordningen (2010:1341) tillämpas dock inte 

normerna A.1, B.1, D.1, D.2 och D.3 i kustvatten, eftersom de aspekter som rör 

kustvattnets kvalitet omfattas av vattenmiljödirektivet. 

  



 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING AV UPPDATERAT ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR HAVSMILJÖN 

 

 

- 114 - 
 

 

Kulturmiljö 

Till grund för bedömningarna ligger bland annat de nationella kulturmiljömålen som 

anger att en mångfald av kulturmiljöer ska bevaras, användas och utvecklas. Arbetet 

med kulturmiljö ska även främja människors delaktighet i kulturmiljöarbetet och 

möjlighet att förstå och ta ansvar för kulturmiljön.  

Med kulturmiljön som gemensam källa till kunskap, bildning och upplevelser ska 

kulturmiljöarbetet även bidra till ett inkluderande samhälle och främja en helhetssyn 

på förvaltningen av landskapet som innebär att kulturmiljön tas till vara i 

samhällsutvecklingen. Bedömningen av åtgärdernas påverkan aspekten Kulturmiljö 

har även gjorts utifrån följande mål och ett urval av relevanta preciseringar: 

Miljömålet God bebyggd miljö  

• Preciseringen God vardagsmiljö innebär bland annat att den bebyggda miljön 

ska utgå från och stödja människans behov, ge skönhetsupplevelser och 

trevnad.  

• Preciseringen Kulturvärden i bebyggd miljö framhäver att det kulturella, 

historiska och arkitektoniska arvet i form av bland annat platser och landskap 

ska bevaras, används och utvecklas. 

Miljömålet Hav i balans samt levande kust och skärgård  

• Preciseringen Bevarade natur- och kulturmiljövärden innebär att havs-, kust- 

och skärgårdslandskapens natur- och kulturvärden ska bevaras och 

förutsättningar ska finnas för fortsatt bevarande och utveckling av värdena.  

• Preciseringen Kulturlämningar under vatten understryker att tillståndet ska 

vara oförändrat för kulturhistoriska lämningar under vattnet. 

Slutligen ligger Havs- och vattenmyndighetens vägledande strategi för arbete med 

kulturmiljöfrågor som grund för bedömningarna. Strategin innebär bland annat att 

Havs- och vattenmyndigheten ska fortsatt beakta fornlämningar och värdefulla 

kulturmiljöer inom sitt arbete med bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av 

sjöar, vattendrag och hav samt hållbar förvaltning av fiskeresurserna. 

Landskap 

Till grund för bedömningarna ligger den europeiska landskapskonventionen som är 

ratificerad av Sverige. Landskapskonventionen understryker att landskapens kvalitet 

och mångfald utgör en gemensam resurs och att det är viktigt att samarbeta om 

skydd, förvaltning och planering av denna resurs. Parterna i konventionens erkänner 

att landskapet är betydelsefullt som uttryck för en mångfald av kultur- och naturarv 

samt en grund för människans identitet. Konventionen framhäver att landskapet 

spelar en viktig roll av allmänt intresse på det kulturella, ekologiska, miljömässiga och 

sociala planet (Europarådet, 2000). Bedömningen av åtgärdernas påverkan aspekten 

Landskap har även gjorts utifrån följande mål och ett urval av relevanta preciseringar:  
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Miljömålet God bebyggd miljö 

• Det kulturella, historiska och arkitektoniska arvet i form av värdefulla 

byggnader och bebyggelsemiljöer samt platser och landskap bevaras, 

används och utvecklas. 

Miljömålet Hav i balans samt levande kust och skärgård 

• Havs-, kust- och skärgårdslandskapens natur- och kulturvärden är bevarade 

och förutsättningar finns för fortsatt bevarande och utveckling av värdena. 

Befolkning och människors hälsa 

Bedömningen av åtgärdernas påverkan på befolkning och människors hälsa har 

gjorts utifrån följande mål och ett urval av relevanta preciseringar:  

Miljömålet Giftfri miljö 

• Den sammanlagda exponeringen för kemiska ämnen via alla exponeringsvägar 

ska inte vara skadlig för människor eller den biologiska mångfalden. 

• Användningen av särskilt farliga ämnen ska så långt som möjligt upphöra 

• Spridningen av oavsiktligt bildade ämnen med farliga egenskaper ska vara 

mycket liten och uppgifter om bildning, källor, utsläpp samt spridning av de mest 

betydande av dessa ämnen och deras nedbrytningsprodukter ska vara 

tillgängliga 

• Förorenade områden ska åtgärdas i så stor utsträckning att de inte utgör något 

hot mot människors hälsa eller miljön 

 

Miljömålet God bebyggd miljö 

• Det ska finnas natur- och grönområden och grönstråk i närhet till bebyggelsen 

med god kvalitet och tillgänglighet 

 

Friluftsmålen 

• Alla människor ska ha möjlighet att vistas i och njuta av naturlandskapet 

• Det ska finnas tillgång till natur för friluftslivet 

• Det ska finnas tillgång till attraktiv natur i och i närheten av tätorter. Allmänheten 

ska ha tillgång till grönområden och ett tätortsnära landskap med höga frilufts-, 

natur- och kulturmiljövärden. 

• Friluftsliv och turism bidrar till att stärka den lokala och regionala attraktiviteten 

och medverkar till en stark, hållbar utveckling och regional tillväxt 

• Naturområden ska göras attraktiva för friluftsliv och rekreation 

• Det ska finnas goda förutsättningar för att människor regelbundet kan vara fysiskt 

aktiva i natur- och kulturlandskapet. 

Nationellt folkhälsopolitiskt mål 

• Att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela 

befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. 
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Luft 

Bedömningen av åtgärdernas påverkan på luft har gjorts utifrån 

miljömålspreciseringarna för miljömålet Frisk luft, vilka är följande:  

• Halten av bensen ska inte överstiga 1 mikrogram per kubikmeter luft beräknat 

som ett årsmedelvärde 

• Halten av bens(a)pyren ska inte överstiga 0,0001 mikrogram per kubikmeter luft 

(0,1 nanogram per kubikmeter luft) beräknat som ett årsmedelvärde 

• Halten av butadien ska inte överstiga 0,2 mikrogram per kubikmeter luft beräknat 

som ett årsmedelvärde 

• Halten av formaldehyd ska inte överstiga 10 mikrogram per kubikmeter luft 

beräknat som ett timmedelvärde 

• Halten av partiklar (PM2,5) ska inte överstiga 10 mikrogram per kubikmeter luft 

beräknat som ett årsmedelvärde eller 25 mikrogram per kubikmeter luft beräknat 

som ett dygnsmedelvärde 

• Halten av partiklar (PM10) ska inte överstiga 15 mikrogram per kubikmeter luft 

beräknat som ett årsmedelvärde eller 30 mikrogram per kubikmeter luft beräknat 

som ett dygnsmedelvärde 

• Halten av marknära ozon ska inte överstiga 70 mikrogram per kubikmeter luft 

beräknat som ett åttatimmarsmedelvärde eller 80 mikrogram per kubikmeter luft 

räknat som ett timmedelvärde 

• Ozonindex ska inte överstiga 10 000 mikrogram per kubikmeter luft under en 

timme beräknat som ett AOT40-värde under perioden april–september 

• Halten av kväveoxid ska inte överstiga 20 mikrogram per kubikmeter luft beräknat 

som ett årsmedelvärde eller 60 mikrogram per kubikmeter luft beräknat som ett 

timmedelvärde (98-percentil) 

• Korrosion på kalksten ska understiga 6,5 mikrometer per år. 

 

Klimat 

Bedömningsgrunderna för aspekten klimat har operationaliserats utifrån ifrån 

preciseringen av miljökvalitetsmålet Begränsad Klimatpåverkan och dess etappmål. 

Precisering: Den globala medeltemperaturökningen begränsas till långt under 2 

grader Celsius över förindustriell nivå och ansträngningar görs för att hålla ökningen 

under 1,5 grader Celsius över förindustriell nivå. Sverige ska verka internationellt för 

att det globala arbetet inriktas mot detta mål. 

Etappmål 2030: Minskade utsläpp av växthusgaser utanför utsläppshandeln till 

senast år 2030 - Växthusgasutsläppen i Sverige i ESR-sektorn bör senast år 2030 

vara minst 63 procent lägre än utsläppen år 1990. Högst åtta procentenheter av 

utsläppsminskningarna får ske genom kompletterande åtgärder. 

Sett till åtgärdsprogrammets utformning utgår många av bedömningarna från de 

indirekta effekterna av respektive åtgärd. 
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Tabell 13. Bedömningsgrunder för aspekten klimat.  

Bedömningsgrund Skala Kriterium 

Åtgärderna i 
åtgärdsprogrammet 
ska bidra till att 
minska CO2-utsläppen 
från den marina 
sektorn sett till havens 
förutsättningar att 
bidra till att minska 
halten av 
växthusgaser i 
atmosfären 

 

Bidrar i hög grad till 
måluppfyllelse Åtgärderna innebär en CO2-sänka 

Bidrar i viss grad till 
måluppfyllelse 

Åtgärderna innebär att utsläppen av 
CO2 minskar jämfört med nuläget  

Varken bidrar eller motverkar till 
måluppfyllelse 

Åtgärderna genererar inte några CO2 

utsläpp jämfört med nuläget alternativt 
är inte relevant för denna aspekt. 

Motverkar i viss grad 
måluppfyllelse 

Åtgärderna innebär att CO2 inte minskar 
jämfört med nuläget 

Motverkar i hög grad 
måluppfyllelse 

Åtgärderna innebär att CO2 ökar jämfört 
med nuläget 

Åtgärderna i 
åtgärdsprogrammet 
ska bidra till en 
utveckling av 
energieffektiva 
lösningar utifrån ett 
livscykelperspektiv 

 

 

 

 

Bidrar i hög grad till 
måluppfyllelse 

Åtgärderna bedöms tydligt bidra till en 
utveckling av energieffektiva lösningar 

Bidrar i viss grad till 
måluppfyllelse 

Åtgärderna bedöms ha en potential att 
bidra till en utveckling av energieffektiva 
lösningar 

Varken bidrar eller motverkar till 
måluppfyllelse 

Åtgärden bedöms inte påverka den 
specifika miljöaspekten 

Motverkar i viss grad 
måluppfyllelse 

Åtgärderna bedöms inte bidra till någon 
utveckling av energieffektiva lösningar 

Motverkar i hög grad 
måluppfyllelse 

Åtgärderna bedöms motverka 
utvecklingen av energieffektiva lösningar 

Åtgärderna i 
åtgärdsprogrammet 
ska bidra till 
klimatanpassade 
lösningar 

Bidrar i hög grad till 
måluppfyllelse 

Åtgärderna bedöms tydligt bidra till en 
utveckling av klimatanpassade lösningar 

Bidrar i viss grad till 
måluppfyllelse 

Åtgärderna bedöms ha en potential att 
bidra till en utveckling av 
klimatanpassade lösningar 

Varken bidrar eller motverkar till 
måluppfyllelse 

Åtgärden bedöms inte påverka den 
specifika miljöaspekten 

Motverkar i viss grad 
måluppfyllelse 

Åtgärderna bedöms inte bidra till någon 
utveckling av klimatanpassade lösningar 

Motverkar i hög grad 
måluppfyllelse 

Åtgärderna bedöms motverka 
utvecklingen av klimatanpassade 
lösningar 
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Hushållning med naturresurser och materiella tillgångar 

Bedömningsgrunderna för aspekten Hushållning med naturresurser och materiella 

tillgångar har operationaliserats utifrån ifrån två av preciseringarna av 

miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö och dess etappmål samt 3 kap. 5 § och 8 § i 

miljöbalken. 

Precisering: Hushållning med energi och naturresurser - Hushållning med energi och 

naturresurser – Användningen av energi, mark, vatten och andra naturresurser sker 

på ett effektivt, resursbesparande och miljöanpassat sätt för att på sikt minska och att 

främst förnybara energikällor används." 

Hållbar avfallshantering – Avfallshanteringen är effektiv för samhället, enkel att 

använda för konsumenterna och att avfallet förebyggs samtidigt som resurserna i det 

avfall som uppstår tas till vara i så hög grad som möjligt samt att avfallets påverkan 

på och risker för hälsa och miljö minimeras. 

3 kap. 5 § miljöbalken: Mark- och vattenområden som har betydelse för rennäringen 

eller yrkesfisket eller för vattenbruk skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som 

kan påtagligt försvåra näringarnas bedrivande. 

3 kap. 8 § miljöbalken: Mark- och vattenområden som är särskilt lämpliga för 

anläggningar för industriell produktion, energiproduktion, energidistribution, 

kommunikationer, vattenförsörjning eller avfallshantering skall så långt möjligt 

skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av 

sådana anläggningar. 
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Tabell 14. Bedömningsgrunder för aspekten Hushållning med naturresurser och materiella tillgångar.  

Bedömningsgrund Skala Kriterium 

Åtgärdsprogrammet 
ska verka för en 
begränsad 
användning av ändliga 
resurser 

Bidrar i hög grad till 
måluppfyllelse 

Inga naturresurser kommer att 
användas som ett resultat av åtgärden 

Bidrar i viss grad till 
måluppfyllelse 

Vissa naturresurser kommer att 
användas som ett resultat av åtgärden 

Varken bidrar eller motverkar till 
måluppfyllelse 

Åtgärden bedöms inte påverka den 
specifika miljöaspekten 

Motverkar i viss grad 
måluppfyllelse 

Naturresurser kommer att användas 
som ett resultat av åtgärden 

Motverkar i hög grad 
måluppfyllelse 

Mycket naturresurser kommer att 
användas som ett resultat av åtgärden 

Åtgärdsprogrammet 
ska så långt som 
möjligt undvika 
negativa 
konsekvenser för 
framtida utvinning av 
naturresurser 

Bidrar i hög grad till 
måluppfyllelse 

Åtgärden tar inga områden som 
identifierats som viktiga för utvinning av 
marin sand och grus eller energi i 
anspråk 

Bidrar i viss grad till 
måluppfyllelse 

Åtgärden tar ett fåtal områden som 
identifierats som viktiga för utvinning av 
marin sand och grus eller energi i 
anspråk 

Varken bidrar eller motverkar till 
måluppfyllelse 

Åtgärden bedöms inte påverka den 
specifika miljöaspekten 

Motverkar i viss grad 
måluppfyllelse 

Åtgärden tar områden som identifierats 
som viktiga för utvinning av marin sand 
och grus eller energi i anspråk 

Motverkar i hög grad 
måluppfyllelse 

Åtgärden tar stora områden som 
identifierats som viktiga för utvinning av 
marin sand och grus eller energi i 
anspråk. 

Åtgärdsprogrammet 
ska verka för en 
minimerad uppkomst 
av avfall 

Bidrar i hög grad till 
måluppfyllelse 

Åtgärden innebär en stor reducering av 
avfall 

Bidrar i viss grad till 
måluppfyllelse 

Åtgärden innebär en viss reducering av 
avfall 

Varken bidrar eller motverkar till 
måluppfyllelse 

Åtgärden bedöms inte påverka den 
specifika miljöaspekten 

Motverkar i viss grad 
måluppfyllelse Åtgärden innebär att avfall uppstår 

Motverkar i hög grad 
måluppfyllelse 

Åtgärden innebär att mycket avfall 
uppstår 

 

 



 

 

Vi arbetar för levande hav och vatten 

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en statlig miljömyndighet. Vi arbetar för 

att lösa viktiga miljöproblem och skapa en hållbar förvaltning av hav, sjöar och 

vattendrag.  

Vi tar ansvar för att hav och sötvatten nyttjas men inte överutnyttjas. Vi utgår från 

ekosystemens och människans behov nu och i framtiden. Detta gör vi genom att 

samla kunskap, planera och fatta beslut om insatser för en bättre miljö. För att nå 

framgång samverkar och förankrar vi vårt arbete med alla berörda, nationellt 

såväl som internationellt. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Miljökonsekvensbeskrivning 

av uppdateringen av åtgärdsprogrammet för 
havsmiljön 

Denna rapport sammanfattar resultatet av den strategiska miljöbedömningen av 

uppdateringen av åtgärdsprogrammet för havsmiljön. 
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Sammanfattning 

Havet är vår gemensamma resurs som vi delar med våra grannländer och som vi också 

delar globalt över nationsgränserna . För att nå FN:s globala hållbarhetsmål SDG 14 om Hav 

och Marina resurser och vårt nationella miljökvalitetsmål om Hav i balans samt levande kust 

och skärgård, måste havets resurser och värden förvaltas gemensamt på flera nivåer. Havs- 

och vattenmyndighetens roll i ett arbete för att nå dessa mål för havet, är dels vårt globala 

arbete och vårt arbete inom EU med havsmiljödirektivet men också det nationella 

genomförandet av direktivet och vårt övriga nationella arbete med att vidta åtgärder för 

havet.  

Ett av målen i Havs- och vattenmyndighetens verksamhetsstrategi för 2021-2023 är Hav i 

balans samt levande kust och skärgård. Med det menar vi att Västerhavet och Östersjön ska 

ha en god miljöstatus och en långsiktigt hållbar produktionsförmåga samtidigt som den 

biologiska mångfalden ska bevaras och skyddas. Svenska och internationella utsläpp av 

näringsämnen till haven ska minska. Kust och skärgård ska ha en hög grad av biologisk 

mångfald, upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden. På global nivå har vi en utvecklad 

samverkan med andra länder mot gemensamma mål. 

Genom en kunskapsbaserad och koordinerad förvaltning arbetar vi från källa till hav med en 

ekosystemsansats. Detta innebär att alla verktyg inom förvaltningen ska jobba tillsammans för att 

stärka ekosystemen och dess tjänster. Förvaltningen ska också aktivt engagera samhällets 

aktörer som har ett intresse av en god havsmiljö. Den nationella politiken betonar att ta ansvar för 

framtiden, för Sverige och vår omvärld i enlighet med Agenda 2030. Det innebär att realisera 

kraftfulla insatser för att nå rena hav, sjöar och vattendrag. 

Havs- och vattenmyndighetens roll är att se till att vårt eget mandat inom havsmiljöförvaltningen, 

den gemensamma fiskeripolitiken, havsplaneringen, vattenförvaltningen och vårt arbete med 

arter och habitat sker i samklang. Men även att vi använder alla dessa instrument till gagn för att 

uppnå en god havsmiljö och en hållbar utveckling. Åtgärdsprogrammet som här föreslås 

kompletterar hur vi arbetar med dessa instrument genom att göra analyser som visar luckor som 

behöver täckas inom olika temaområden som t. ex fiske, sjöfart, farliga ämnen och övergödning. 

Där har vi tillsammans med de myndigheter som ska genomföra åtgärderna tagit fram förslag till 

åtgärder. 

Åtgärdsprogrammet är den sista delen i den marina strategin enligt havsmiljöförordningen och 

riktar sig till myndigheter och kommuner. Åtgärdsprogrammet bygger i sin tur på den inledande 

bedömningen av miljötillståndet i svensk havsmiljö samt genomförd kostnads- och nyttoanalys. 

Bedömningen av miljötillståndet bygger på riktade analyser och forskningsinsatser samt 

miljöövervakningsprogram enligt myndighetens förvaltningscykel för havsmiljön. 

Åtgärdsprogrammets huvudsyfte är att miljökvalitetsnormerna med indikatorer i Havs- och 

vattenmyndighetens föreskrifter HVMFS 2012:18 ska kunna följas. 

Åtgärdsprogrammet ska ange vilka åtgärder som behövs för att miljökvalitetsnormerna enligt 

havsmiljöföreskrifterna (HVMFS 2012:18) ska kunna följas för att på sikt uppnå god miljöstatus i 

Sveriges havsområden. När en miljökvalitetsnorm inte följs behövs ett helhetsperspektiv som 

omfattar vad myndigheter och kommuner behöver göra och som besvarar ett antal frågor om 

källorna till påverkan. Det ska även omfatta konsekvenser för miljön och samhället samt hur 

bördan att minska påverkan ska fördelas mellan olika aktörer, samt källor och styrmedel.  
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I förslaget på uppdaterat åtgärdsprogrammet som nu remitteras, finns de åtgärder som enligt 

Havs- och vattenmyndigheten behövs för att miljökvalitetsnormerna enligt havsmiljöföreskrifterna 

(HVMFS 2012:18) ska kunna följas för att på sikt uppnå god miljöstatus i de svenska delarna av 

Nordsjön och Östersjön. Där anges också vilka myndigheter åtgärderna riktar sig till och vilka 

resultat som förväntas om åtgärderna genomförs. 

I detta förslag på uppdaterat åtgärdsprogram ingår förslag på nya åtgärder, förslag på 

modifieringar av åtgärder som beslutades 2015 och åtgärder som beslutades 2015 som behöver 

fortsätta. Programmet ska genomföras under perioden 2022-2027. 

För ett hav i balans samt levande kust och skärgård 

Att nå god miljöstatus i kust- och havsvatten i enlighet med havsmiljöförordningen är en av 

preciseringarna till miljökvalitetsmålet Hav i balans samt levande kust och skärgård, som 

riksdagen beslutat om. På så sätt knyts de politiskt beslutade målen för svenska hav ihop med de 

juridiskt bindande miljökvalitetsnormerna. 

Vi föreslår ytterligare 15 åtgärder  

Åtgärdsprogrammet för havsmiljön följer bestämmelserna i 5 kap. miljöbalken och riktas till 

myndigheter och kommuner. Det kompletterar pågående åtgärdsarbete och vattenförvaltningens 

åtgärdsprogram. Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram förslag på ytterligare 15 åtgärder 

och ett antal modifieringar av åtgärder från det första åtgärdsprogrammet från 2015. 

Förslagen har tagits fram baserat på en analys som ska ge förståelse för varför en viss 

miljökvalitetsnorm inte bedöms kunna följas med pågående åtgärder, så att brister i 

åtgärdsarbetet kan adresseras. Nya åtgärder föreslås, i de fall det finns lämpliga åtgärder som är 

tekniskt möjliga, kostnadseffektiva och hållbara. De nya förslagen omfattar: 

 främmande arter: åtgärd för möjligheten att inkludera invasiva främmande arter i 

bevarande/skyddsplaner för marina skyddade områden;  

 fiskar och skaldjur som påverkas av fiske: främja storleksfördelning hos det kustnära 

fisksamhället; stärkt tillsyn och förbättrad hantering av redskap inom fritidsfisket; minska 

arealen trålsvept yta och ökad användning av selektiva redskap,  

 marina näringsvävar: åtgärd för begränsning av predatorer; gråsäl och skarv, 

 tillförsel av näringsämnen och organiskt material: åtgärd för att minimera miljöpåverkan 

från sjöfart, 

 havsbottens integritet: åtgärd för att minska arealen trålsvept yta och öka användningen 

av selektiva och skonsamma redskap, 

 koncentration och effekter av farliga ämnen: åtgärder för att minska belastning av farliga 

ämnen från sjöfart och fritidsbåtar, expertstöd för ett samordnat oljeskadeskydd samt 

motverka olagliga utsläpp av olja och andra farliga ämnen genom utökat 

brottsförebyggande arbete, samt begränsad trålning i områden med dumpad ammunition 

och stridsmedel, 

 marint skräp: hantering av fiskerelaterat skräp genom att titta på möjligheter till produkt- 

och materialutveckling av fiskeredskap samt att stärkt tillsyn och förbättrad hantering av 

redskap inom fritidsfisket, 

 undervattensbuller: åtgärd för att förhindra att seismiska undersökningar orsakar skadligt 

impulsivt buller med negativa effekter på marina däggdjur, och 
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 biologisk mångfald: åtgärd för ekosystembaserad förvaltning, samt inrättande av 

förvaltningsråd för skyddade områden.  

Det är viktigt att påpeka att alla åtgärder som riktas mot att minska belastningar också bidrar till 

att stärka marin biologisk mångfald.  

De belastningar som Havs- och vattenmyndigheten övergripande bedömer ha störst påverkan på 

den svenska havsmiljön är tillförsel av näringsämnen, uttag av arter genom fiske samt tillförsel av 

farliga ämnen. Dessa belastningar begränsar möjligheten att följa miljökvalitetsnormerna även 

under andra teman (t.ex. biologisk mångfald). 

Många faktorer påverkar möjligheten att nå god status i havsmiljön  

De ytterligare åtgärder som föreslås i denna uppdatering gör inte ensamma att 

miljökvalitetsnormerna följs. Istället kompletterar de den stora mängd åtgärder som redan finns 

inom det första åtgärdsprogrammet för havsmiljön samt andra relevanta program och regelverk, 

som bidrar till en bättre havsmiljö. Dessa genomförs dock inte alltid i tillräckligt hög grad, och 

används inte alltid i syfte att följa miljökvalitetsnormerna för havsmiljön. Vi har ett 

genomförandeunderskott, inte bara i åtgärdsprogrammet för havsmiljön utan även i annat 

havsmiljöarbete. 

Det är tydligt att vi är beroende av att verktyg inom andra processer används på ett sätt så att de 

bidrar till att miljökvalitetsnormerna ska kunna följas, särskilt följande:  

 När det gäller att minska tillförseln av näringsämnen och farliga ämnen måste detta ske 

främst genom åtgärder på land, vilka hanteras inom vattenförvaltningens åtgärdsprogram. 

Genomförandet av dessa är alltså mycket viktigt för att nå målen i havsmiljön. 

Åtgärdsprogrammen för havsmiljön respektive vatten överlappar dessutom varandra 

geografiskt i kustvattnet, därav sker en samordning mellan Havs- och vattenmyndigheten 

och de fem vattenmyndigheterna. 

 För uttag av arter genom fiske är vi, vad gäller kommersiellt nyttjade arter, mycket 

beroende av att de processer som styr förvaltningen av dessa fiskarter (EU:s 

gemensamma fiskeripolitik) utformas så att de medverkar till att miljökvalitetsnormerna 

kan följas.  

Havs- och vattenmyndigheten avser därför att i genomförande och uppföljning av 

åtgärdsprogrammet för havsmiljön också inkludera processer för stärkt samverkan kring 

pågående åtgärdsarbete som identifierats att ha stor betydelse för möjligheten att följa 

miljökvalitetsnormerna för havsmiljön.  

De åtgärder som föreslås i detta uppdaterade åtgärdsprogram för havsmiljön speglar dagens 

kunskapsläge vad gäller havsmiljörelaterat åtgärdsarbete. Inom flera områden är det svårt att 

bedöma vilken omfattning eller typ av åtgärder som behövs, och vilka kostnader och effekter de 

medför. Åtgärdsprogrammet för havsmiljön är ett nationellt program för Sveriges hela 

havsområde som syftar till att åstadkomma en verklig förändring i miljön med hjälp av åtgärder av 

styrmedelstyp, till exempel vägledningar, utredningar, information och bidrag. Genomförda 

åtgärder förväntas leda, indirekt eller direkt, till minskad negativ påverkan på havsmiljön. 

Uppdateringen av åtgärdsprogrammet ger inte hela svaret 

När åtgärdsprogrammet rapporteras till EU-kommissionen kommer Havs- och vattenmyndigheten 

att rapportera att vi inte förväntar oss nå god miljöstatus 2020 för alla temaområden. Havs- och 

vattenmyndigheten åberopar därför undantag från att nå god miljöstatus för vissa temaområden. 

Ett undantag innebär en uppskjuten tid för när god miljöstatus (den övergripande normen) kan 
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nås, men påverkar inte de normer som rör specifika belastningar. Trots undantag från att nå god 

miljöstatus ska alltså åtgärder göras för att komma så nära god miljöstatus som möjligt.  

När det gäller påverkan från tillförsel av näringsämnen (övergödning) och farliga ämnen gjordes 

undantag redan 2015. Dessa fortsätter att gälla, men har specificerats. Dessutom åberopas nu 

undantag från att nå god miljöstatus för vissa delar av biologisk mångfald, kommersiellt nyttjade 

fiskar och skaldjur och marint skräp.  

Två olika skäl till undantag anges, antingen var för sig eller i kombination. Det vanligaste skälet är 

att de naturliga förutsättningarna, till exempel lång omsättningstid, innebär att det tar lång tid att 

nå god miljöstatus även om belastningarna minskar i tillräcklig utsträckning, d.v.s. god miljöstatus 

kan nås vid en senare tidpunkt. Det andra skälet är att det krävs åtgärder som Sverige inte 

ensamma ansvarar för. För att komma åt sådana belastningar krävs samarbete inom EU eller 

internationellt för att lyckas.  

Åtgärdsprogrammet är en god miljöinvestering  

Resultaten av konsekvensanalysen visar att de nya åtgärderna sannolikt är en god 

samhällsekonomisk investering. Det är dock viktigt att påpeka att både de kvantifierande 

kostnaderna och nyttorna är förknippade med stor osäkerhet. Kostnaderna har uppskattats till 

0,54 (0,19–0,90) miljarder kronor för perioden 2022-2040 och nyttorna till 7,26 (0,96-12,60) 

miljarder kronor.  

Gränsöverskridande samarbeten för att minska belastningar 

I vissa fall krävs gränsöverskridande samarbete för att komma åt en belastning eller ett problem. 

Därför arbetar vi med våra grannländer kring åtgärder i den gemensamma havsmiljön. Det gäller 

bland annat samarbeten bilateralt, samverkan inom de regionala havskonventionerna Ospar och 

Helcom samt på EU-nivå.  

Åtgärdsprogrammet ska fastställas i december 2021 och rapporteras till EU-kommissionen i 

början av 2022. Från 2022 startar arbetet med att genomföra åtgärderna och följa upp 

genomförandet.   
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1. Vad som behöver göras av myndigheter och 

kommuner 

Åtgärderna i följande kapitel beskriver vad myndigheter och kommuner behöver göra för att 

miljökvalitetsnormerna för havsmiljön ska kunna följas och för att god miljöstatus ska uppnås på 

sikt. Detta följer av 5 kap. 11 § miljöbalken, där det står att myndigheter och kommuner, inom 

sina ansvarsområden, ska vidta de åtgärder som behövs enligt ett åtgärdsprogram. Åtgärderna 

bidrar direkt eller indirekt till att täcka de behov av förbättringar som finns. Åtgärderna ska alltså 

täcka skillnaden mellan nuvarande miljötillstånd och kraven i miljökvalitetsnormerna.  

Detta förslag på uppdaterat åtgärdsprogram för havsmiljön har utarbetats av Havs- och 

vattenmyndigheten efter samverkan med de myndigheter som berörs och med stöd av experter 

som bidragit till bakgrundsanalyser. Åtgärderna ska komplettera och bygga vidare på det 

åtgärdsarbete som redan finns. Detta innefattar det åtgärdsprogram för havsmiljön som 

beslutades av Havs- och vattenmyndigheten 2015, de regionala vattenmyndigheternas 

åtgärdsprogram som tas fram med stöd av vattenförvaltningsförordningen men även andra 

pågående eller planerade åtgärder för att förbättra havsmiljön. Det nya uppdaterade 

åtgärdsprogrammet omfattar därför även åtgärder från det första åtgärdsprogrammet. Hur 

åtgärdsprogrammet har uppdaterats beskrivs i inledningskapitlet.  

I tabell 1 redovisas förslag på 15 nya åtgärder. Det finns mer information om varje förslag i 

åtgärdsfaktabladen. Där finns motivering till respektive åtgärd, hur de kan genomföras, 

information om hur de kopplas till andra ramverk och lagstiftning som påverkar havsmiljön samt 

annan bakgrundsinformation. I tabell 2 redovisas de åtgärder från nuvarande åtgärdsprogram för 

havsmiljön som föreslås modifieras. Även för de modifierade åtgärderna finns förslag på 

uppdaterat åtgärdsfaktablad. Åtgärdsfaktabladen finns i rapportens bilaga 3.  

Åtgärdernas numrering är löpande och innebär ingen prioritetsordning.  
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Tabell 1. Förslag på nya åtgärder i det uppdaterade åtgärdsprogrammet för havsmiljön. 

Temaområde Förslag på nya åtgärder Faktablad 

Främmande arter ÅPH 46, Havs- och vattenmyndigheten Vägledning för att beakta och 

hantera risken med invasiva främmande arter i 
beslut/skötselplaner/bevarandeplaner för marina skyddade områden.  

Faktablad 46 

Fiskar och skaldjur 
som påverkas av 
fiske  

 

 

 

 

ÅPH 47, Havs- och vattenmyndigheten Stärkt tillsyn och förbättrad 

hantering av redskap inom fritidsfisket. 
Faktablad 47 

ÅPH 48, Havs- och vattenmyndigheten Främja en storleksfördelning 

hos det kustnära fisksamhället som möjliggör att viktiga funktioner i 
näringsväven upprätthålls. 

Faktablad 48 

ÅPH 49, Havs- och vattenmyndigheten Minska arealen trålsvept yta 

och öka användningen av selektiva och skonsamma redskap samt 
genomföra en sammanställning av trålningens inverkan på kustnära 
fiskbestånd.  

Faktablad 49 

Koncentration och 
effekter av farliga 
ämnen 

ÅPH 50, Havs- och vattenmyndigheten Förbud mot bottentrålning i 

marina områden med dumpad ammunition och kemiska stridsmedel. 
Faktablad 50 

ÅPH 51, Transportsstyrelsen Minimera miljöpåverkan från sjöfart i 

den marina miljön. 
Faktablad 51 

ÅPH 52, Havs- och vattenmyndigheten, Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap, Naturvårdsverket och 
Kustbevakningen Expertstöd för ett samordnat oljeskadeskydd.  

Faktablad 52 

ÅPH 53, Kustbevakningen Utökat brottsförebyggande arbete för att 

motverka olagliga utsläpp av mineralolja och andra farliga ämnen. 
Faktablad 53 

ÅPH 54, Kemikalieinspektionen Minska användningen av 

båtbottenfärger som innehåller biocid på fritidsbåtar. 
Faktablad 54 

ÅPH 55, Transportstyrelsen Aktiv utfasning av tvåtaktsmotorer med 

förgasare på fritidsbåtar.  
Faktablad 55 

Marint skräp ÅPH 56, Havs- och vattenmyndigheten Produkt- och 

materialutveckling gällande fiskeredskap. 
Faktablad 56 

Undervattensbuller ÅPH 57, Havs- och vattenmyndigheten Vägledning för att förhindra 

att seismiska undersökningar orsakar skadligt impulsivt buller med 
negativa effekter på marina däggdjur. 

Faktablad 57 

Biologisk mångfald  ÅPH 58, Havs- och vattenmyndigheten Genomförande av 

pilotprojekt som ska ge underlag till vägledning för ekosystembaserad 
havsförvaltning på havsområdesnivå. 

Faktablad 58 

ÅPH 59, Havs- och vattenmyndigheten Inrättande av förvaltningsråd 

för skyddade områden i svenska havsområden. 
Faktablad 59 

Marina näringsvävar ÅPH 60, Havs- och vattenmyndigheten Behovsstyrd områdesspecifik 

begränsning av predatorer; gråsäl och skarv, för att stödja åtgärder 
med som ska återuppbygga lokala kustfisksamhällen.  

Faktablad 60 
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Tabell 2. Åtgärder från det första åtgärdsprogram för havsmiljön som beslutades av Havs- och vattenmyndigheten 2015, som 
föreslås modifieras och som ingår i det uppdaterade åtgärdsprogrammet.  

Temaområde Förslag på modifierade åtgärder  Faktablad1 

Övergödning ÅPH 10, Havs- och vattenmyndigheten: Åtgärder mot 

internbelastning av fosfor i Östersjön 
Faktablad 10 

Farliga ämnen ÅPH 15, Naturvårdsverket: Ta fram vägledning riktad till myndigheter 

och verksamheter för omhändertagande av farliga ämnen och påväxt 
på fartygsskrov 

Faktablad 15 

ÅPH 17, Naturvårdsverket, och Transportstyrelsen: Att utreda orsak 

och behov av ytterligare reglering för att förhindra spridning av TBT till 
havsmiljön från mark och sediment.  

Att ta fram vägledning eller riktlinjer för skrovrengöring av fritidsbåtar för 
att förhindra spridning av TBT, övriga biocider och främmande arter till 
havsmiljön. 

Faktablad 17 

Marint skräp ÅPH 19, Havs- och vattenmyndigheten: att främja en effektiv och 

hållbar insamling och mottagning av förlorade fiskeredskap samt 
förebygga förlusten av nya 

Faktablad 19 

Biologisk mångfald ÅPH 27, Länsstyrelserna och Havs- och vattenmyndigheten: Inrätta 

nya marina skyddade områden och andra rumsliga förvaltningsåtgärder 
i tillräcklig omfattning med lämpliga förvaltningsåtgärder för att de nya 
områdena ska kunna hjälpa till att nå god miljöstatus enligt 
havsmiljöförordningen 

Faktablad 27 

Fysisk störning ÅPH 29, Havs- och vattenmyndigheten: Att med bistånd från 

länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Boverket samt 
Riksantikvarieämbetet ta fram en samordnad strategi med åtgärder mot 
fysisk påverkan och för biologisk återställning i kustvattenmiljön 

Faktablad 29 

Uppföljning ÅPH 32 Myndigheter och kommuner: Att myndigheter och kommuner 

som arbetar med åtgärdsprogrammet för havsmiljön behöver rapportera 
vilka åtgärder som genomförts och hur dessa påverkar 
miljökvalitetsnormerna för havsmiljön 

Faktablad 32 

 

  

                                                   
1 Uppdaterade åtgärdsfaktablad för modifiering av dessa åtgärder presenteras i bilaga 3. För ursprungligt faktablad, se Havs- 

och vattenmyndigheten 2015a.  
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Tabell 3. Åtgärder från det första åtgärdsprogram för havsmiljön som beslutades av Havs- och vattenmyndigheten 2015 och 
som ingår i det uppdaterade åtgärdsprogrammet2. 

Temaområde Nuvarande åtgärder  Faktablad 

Främmande arter ÅPH 1, Havs- och vattenmyndigheten: att ta fram ett pilotprojekt för 

att utveckla metoder för kontroll och lokal bekämpning av invasiva 
främmande arter. 

Faktablad 1 

ÅPH 2, Havs- och vattenmyndigheten: att utveckla tekniskt verktyg 

för att komplettera information om främmande arter och göra den mer 
tillgänglig. 

Faktablad 2 

(föreslås 
avslutas) 

ÅPH 3, Havs- och vattenmyndigheten: att utveckla ett nationellt 

varnings- och responssystem för att tidigt kunna upptäcka nya invasiva 
främmande arter samt planer för hantering och beredskap av dessa. 

Faktablad 3 

Fiskar och skaldjur 
som påverkas av 
fiske 

ÅPH 4, Havs- och vattenmyndigheten: att införa nya 

fiskebestämmelser för att freda särskilt hotade kustlekande bestånd 
innanför trålgränsen i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön 

Faktablad 4 

ÅPH 5, Havs- och vattenmyndigheten: att införa nya 

fiskebestämmelser som syftar till att fisket innanför trålgränsen bedrivs 
mer artselektivt i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön. 

Faktablad 5 

ÅPH 6, Havs- och vattenmyndigheten: att införa fiskebestämmelser 

som syftar till att minska fisketrycket på kustlevande bestånd innanför 
trålgränsen i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön som behöver stärkt 
skydd men som kan fiskas till viss del. 

Faktablad 6 

ÅPH 7 Havs- och vattenmyndigheten: att utreda var ytterligare 

fredningsområden bör inrättas i kustområdena, samt inrätta sådana 
områden. ÅPH 7, Länsstyrelserna: att bistå Havs- och 
vattenmyndigheten i att utreda var ytterligare fredningsområden bör 
införas i kustområdena. Gäller kustlänsstyrelser. 

Faktablad 7 

ÅPH 8, Havs- och vattenmyndigheten: att utreda för vilka arter och 

under vilken tid på året som generella fredningstider bör införas för 
kustfisk, samt inrätta sådana. 

Faktablad 8 

ÅPH 9, Havs- och vattenmyndigheten: att anpassa fiskeflottans 

kapacitet till tillgängliga fiskemöjligheter i vissa flottsegment. 
Faktablad 9 

Övergödning ÅPH 11, Jordbruksverket: att utreda möjligheten att finansiellt ersätta 

nettoupptag av kväve och fosfor ur vattenmiljön genom odling och skörd 
av så kallade blå fånggrödor där det är möjligt i de havsområden som 
inte uppnår god miljöstatus. Stimulera tekniker för odling och förädling 
av blå fånggrödor. 

Faktablad 11 

ÅPH 12 Jordbruksverket: att stimulera vattenbrukstekniker som inte 

innebär nettobelastning i de havsområden som inte uppnår god 
miljöstatus. 

Faktablad 12 

Bestående 
hydrografiska villkor 

ÅPH 13, Havs- och vattenmyndigheten: att ta fram en vägledning för 

hur förändrade hydrografiska förhållanden påverkar biologisk mångfald 
och ekosystem 

Faktablad 13 

ÅPH 14, Boverket: att i samverkan med Havs- och vattenmyndigheten 

ta fram en vägledning för kommunal havs- och kustplanering enligt 
Plan- och bygglagen. 

Faktablad 14 

Farliga ämnen ÅPH 16, Naturvårdsverket: att fördela medel för tillsynsprojekt av 

förorenade sediment vid de mest angelägna områdena sett ur 
havsmiljöns perspektiv;  

att sammanställa erfarenheter från riskanalys och riskhantering av 
förorenade sediment vid dessa och redan genomförda objekt; att verka 
för att sediment i större utsträckning ska ingå i de utredningar som görs 
av förorenade områden; att harmonisera tillgänglig miljögiftsdata i 

Faktablad 16 

                                                   
2 Detta med undantag för ÅPH 2 som föreslås avslutas, och ÅPH 18 som föreslås utgå i samband med att åtgärdsprogrammet 

uppdateras 2021. 
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marina sediment till både innehåll och format samt göra dessa data 
åtkomliga. 

ÅPH 18, Naturvårdsverket: att identifiera de ämnen som kan 

förekomma i vatten som kommer från avloppsreningsverk i sådana 
halter att de riskerar att påverka havsmiljön negativt. 

Vidare, att med avseende på de identifierade riskerna, utreda behov 
och utifrån dessa ta fram generella utsläppskrav/vägledande riktvärden, 
tillämpliga kontroll-/mätmetoder samt vägledning för tillsyn och prövning 

Faktablad 18 

(föreslås 
utgå) 

Marint skräp ÅPH 20, Havs- och vattenmyndigheten: att i samverkan med 

Naturvårdsverket ta fram en riktad nationell informationskampanj till 
allmänhet och konsumenter om vanligt förekommande skräpföremål i 
den marina miljön, hur detta påverkar miljön negativt samt kopplingen 
till konsumenternas beteende. 

Faktablad 20 

ÅPH 21, Havs- och vattenmyndigheten: att stödja initiativ som 

främjar, organiserar och genomför strandstädning i särskilt drabbade 
områden. 

Faktablad 21 

ÅPH 22, Naturvårdsverket: att bedriva strategiskt arbete genom att 

räkna in marint skräp i relevanta avfallsplaner och program och även i 
de kommunala avfallsplanerna, där avfallshanteringens betydelse för 
uppkomst av marint skräp belyses. Materialströmmar av plast behöver 
prioriteras och styrmedel utredas i syfte att minska plastskräp i den 
marina miljön. 

Faktablad 22 

ÅPH 23, Kommunerna: att vid ändring och uppdatering av de 

kommunala avfallsplanerna hitta och visa hur avfallshanteringen kan 
bidra till att minska uppkomsten av marint skräp samt sätta upp 
målsättningar för ett sådant arbete. 

Faktablad 23 

Biologisk mångfald ÅPH 24, Havs- och vattenmyndigheten: att ta fram övergripande 

ramar för nationella åtgärdsprogram för hotade arter och naturtyper i 
marin miljö samt samordna arbetet nationellt. 

Faktablad 24 

ÅPH 25, Havs- och vattenmyndigheten: att ta fram 

kunskapsuppbyggande program för hotade arter och naturtyper i marin 
miljö samt samordna arbetet nationellt. 

Faktablad 25 

Marina skyddade 
områden 

ÅPH 26, Havs- och vattenmyndigheten: att utveckla vägledning för 

vad förvaltningsdokument för marina skyddade områden ska innehålla. 
Faktablad 26 

ÅPH 28, Länsstyrelserna: att införa förvaltningsåtgärder i marina 

skyddade områden (befintliga/nya, där sådana inte finns idag). 
Faktablad 28 

Restaurering ÅPH 30, Havs- och vattenmyndigheten: att med stöd från 

Länsstyrelserna utveckla metoder för ekologisk kompensation och 
restaurering av marina miljöer. 

Faktablad 30 

ÅPH 31, Länsstyrelsen: att i samverkan med Havs- och 

vattenmyndigheten och berörda kommuner genomföra 
restaureringsåtgärder för ålgräs i Västerhavet. 

Faktablad 31 
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2 Inledning  

Havet är vår gemensamma resurs som vi delar med våra grannländer och som vi också delar 

globalt över nationsgränserna. För att nå FN:s globala hållbarhetsmål SDG 14 om Hav och 

marina resurser och vårt nationella miljökvalitetsmål om Hav i balans samt levande kust och 

skärgård, måste havets resurser och värden för samhällen förvaltas gemensamt på flera nivåer. 

Havs- och vattenmyndighetens roll i ett förändringsarbete för att nå dessa mål för havet innefattar 

vårt globala arbete och vårt arbete inom EU med havsmiljödirektivet, det nationella 

genomförandet av direktivet samt vårt övriga nationella arbete med att vidta åtgärder för havet.  

Ett av målen i Havs- och vattenmyndighetens verksamhetsstrategi för 2021-2023 är Hav i balans 

samt levande kust och skärgård, d.v.s. att Västerhavet och Östersjön ska ha en god miljöstatus 

och en långsiktigt hållbar produktionsförmåga samtidigt som den biologiska mångfalden ska 

bevaras och skyddas. Svenska och internationella utsläpp av näringsämnen till haven ska 

minska. Kust och skärgård ska ha en hög grad av biologisk mångfald, upplevelsevärden samt 

natur- och kulturvärden. På global nivå har vi en utvecklad samverkan med andra länder mot 

gemensamma mål. 

Havs- och vattenmyndigheten gjorde 2018 en bedömning av miljötillståndet i Östersjön och 

Nordsjön där det konstaterades att havsmiljöns status måste förbättras för att kunna leverera de 

ekosystemtjänster vi människor är beroende av (Havs- och vattenmyndigheten 2018a). En del av 

detta arbete med att förbättra havsmiljöns status är att ta fram ett åtgärdsprogram för havsmiljön. 

Åtgärdsprogrammet för havsmiljön i denna form innehåller en rad nya styrmedelsåtgärder. Detta 

kan t.ex. vara regleringar men även vägledningar för att kunna följa befintliga regelverk som 

påverkar hur havet mår. Klassiskt och historiskt leder regleringar som styrmedel till innovationer 

och till nya och förbättrade samverkansformer till nytta för det vidare hållbara samhällsbyggandet 

men även för regional tillväxt. Ytterligare typer av styrmedelsåtgärder (hädanefter benämnda som 

”åtgärder”) som kan ingå i åtgärdsprogrammet för havsmiljön är bl.a. åtgärder för samordning, 

kommunikation och information samt ekonomiska incitament. Även dessa skapar förutsättningar 

för innovation och utvecklade samverkansformer. 

Havs- och vattenmyndighetens roll i detta arbete är att föreslå, vägleda och samverka med 

åtgärdsmyndigheter för genomförandet och uppföljningen av de redan existerande åtgärder som 

finns inom ramen för andra regelverk samt för de nya åtgärderna som föreslås i detta förslag till 

åtgärdsprogram. För att nå effekt i miljön är det viktigt att arbeta nära tillsammans med andra 

myndigheter som bidrar till en effektiv havsförvaltning, exempelvis Naturvårdsverket, 

Jordbruksverket, Transportstyrelsen och Kemikalieinspektionen samt länsstyrelserna. De 

myndigheter som genomför åtgärder bidrar till en bättre havsmiljö genom centralt ansvar för 

områden som berör havsmiljön såsom sjöfart, farliga ämnen och övergödning. Åtgärderna i detta 

åtgärdsprogram speglar detta. För att havsmiljöns status ska förbättras och för att arbetet ska ske 

med ett källa till hav perspektiv är det särskilt viktigt att vattenmyndigheterna tar fram ett effektivt 

åtgärdsprogram och att det genomförs. Även det praktiska tillsyns- och åtgärdsarbetet som 

länsstyrelserna och kommunerna gör har stor betydelse i förändringsarbetet mot en god 

havsmiljö. 

Havs- och vattenmyndighetens roll är också att se till att vårt eget mandat inom 

havsmiljöförvaltningen, den gemensamma fiskeripolitiken, havsplaneringen, vattenförvaltningen 
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och vårt arbete med arter och habitat sker i samklang och att vi använder alla dessa instrument 

för att uppnå en god havsmiljö och en hållbar utveckling.  

Åtgärdsprogrammet som här föreslås kompletterar hur vi arbetar med dessa instrument genom 

att göra analyser som visar luckor som behöver täckas inom olika temaområden som t. ex fiske, 

sjöfart, farliga ämnen och övergödning. Där har vi tillsammans med de myndigheter som ska 

genomföra åtgärder tagit fram förslag till dessa åtgärder. 

Till stöd för detta arbete i sin helhet behövs finansiering och nya styrmedel. Finansiering av 

åtgärder kan ske genom vårt eget Åtgärdsanslag för havs- och vattenmiljön och LOVA-stödet. 

Finansieringsmöjligheter finns även i EU:s fondsystem där viktiga redskap för havsmiljön är 

Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF) samt Landsbygdsprogrammet under Gemensamma 

Jordbrukspolitiken (CAP). För innovation och tillväxt finns särskilda möjligheter för finansiering 

inom ramen för EU:s regionalfonder, från Vinnova och Naturvårdsverket. Havs- och 

vattenmyndigheten kan vara en partner och mottagare av åtgärder och i projekt under dessa 

finansieringsinstrument för att stärka förändringsarbetet i Sverige, inom EU och globalt till nytta 

för havets ekosystemtjänster och för att uppnå målet om hav i balans. Havs- och 

vattenmyndigheten får även av regeringen särskilda uppdrag att utreda nya styrmedel som kan 

leda till innovationer i ett förändringsarbete för att nå hållbara hav. Exempel på detta är ett 

pågående uppdrag att utreda möjligheterna till ett handelssystem för utsläppsrätter för 

övergödande ämnen. Andra exempel är genomförda uppdrag om producentansvar för 

fiskeredskap och uppdrag tillsammans med Transportstyrelsen om striktare krav på utsläpp från 

fartygs skrubbervatten för att minska utsläpp av farliga ämnen till havsmiljön.  

Nya styrmedel och i längden innovationer förväntas även i Havs- och vattenmyndighetens och 

Jordbruksverkets uppdrag om en strategi för framtidens fiske. Det blir också ett bidrag till 

Sveriges livsmedelsstrategi. Åtgärdsprogrammet för havsmiljön kompletteras på så sätt av Havs- 

och vattenmyndighetens pågående nationella arbete. Det kompletterar även det internationella 

arbete som bedrivs inom de regionala havsmiljökonventionerna, Helcom i Östersjön och Ospar i 

Nordostatlanten.  Sverige verkar där för att få en harmonisering av våra nationella åtgärder, bl.a. 

inom ramen för detta föreslagna åtgärdsprogram för havsmiljön men även inom andra EU- och 

internationella regleringar. Dessa rör exempelvis områdesskydd, sjöfart och farliga ämnen, inom 

ramen för dessa konventioners regionala aktionsplaner. Figuren nedan illustrerar den 

kontextuella bilden av åtgärdsprogrammet mot bakgrund av Havs- och vattenmyndighetens 

bredare arbete för att nå en god miljöstatus för havsmiljön. 
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2.1 Bakgrund om havsmiljöförvaltningen  

Havsmiljödirektivet är miljöpelaren i EU:s integrerade havspolitik och hänvisar till många andra 

politikområden och internationella överenskommelser. Syftet är att nå eller fortsätta upprätthålla 

en god miljöstatus i Europas hav. Direktivet kom till som ett resultat av en process inom EU, efter 

att vattendirektivet sjösatts, där man såg ett behov av att agera för att de marina naturresurserna 

och de marina ekosystemtjänsterna var hotade. T.ex. genom att de utsattes för olika och alltför 

stora belastningar. Sedan tidigare fanns många lagstiftningar som skulle skydda havsmiljön, men 

de flesta gällde en specifik typ av verksamhet eller del av havsmiljön. Därför fanns ett behov av 

att ta fram en integrerad politik med fokus på att skydda EU:s marina vatten. Havsmiljödirektivet 

är den första EU-lagstiftningen som särskilt syftar till att skydda den marina miljön och de marina 

naturresurserna. Det skapar en ram för en hållbar användning av våra hav och ska bidra till 

samstämmighet mellan olika politikområden, överenskommelser och lagstiftningsåtgärder och 

säkerställa integrering av miljöhänsyn i dessa. I direktivet lyfts också särskilt att en 

ekosystembaserad metod för förvaltning av mänskliga aktiviteter ska tillämpas. För att genomföra 

havsmiljödirektivet ska en marin strategi som består av flera steg tas fram av varje medlemsland.  

Den svenska marina strategin är uppdelad i olika steg, som uppdateras i en 6-årig cykel enligt 

principen för adaptiv förvaltning (se figur 1). Den nu aktuella uppdateringen av 

åtgärdsprogrammet är sista steget i den andra förvaltningsperioden. I den marina strategins 

övriga steg ingår också att definiera god miljöstatus3, att göra en bedömning av miljötillståndet 

(Havs- och vattenmyndigheten 2018a) att fastställa de miljökvalitetsnormer med indikatorer som 

behövs för att uppnå god miljöstatus och att ta fram ett övervakningsprogram4. 

                                                   
3 Havs- och vattenmyndighets föreskrifter (HVMFS 2012:18) om vad som kännetecknar god miljöstatus samt 

miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön 
https://www.havochvatten.se/download/18.51861935167c35ddc68b04ab/1545935838262/HVMFS2012-18-keu-20190101.pdf 

4 Marin strategi för Nordsjön och Östersjön. Övervakningsprogram 2021-2026. Havs- och vattenmyndighetens rapport 2020:26 
https://www.havochvatten.se/data-kartor-och-rapporter/rapporter-och-andra-publikationer/publikationer/2020-10-15-marin-
strategi-for-nordsjon-och-ostersjon---overvakningsprogram-2021-2026.html  

https://www.havochvatten.se/download/18.51861935167c35ddc68b04ab/1545935838262/HVMFS2012-18-keu-20190101.pdf
https://www.havochvatten.se/data-kartor-och-rapporter/rapporter-och-andra-publikationer/publikationer/2020-10-15-marin-strategi-for-nordsjon-och-ostersjon---overvakningsprogram-2021-2026.html
https://www.havochvatten.se/data-kartor-och-rapporter/rapporter-och-andra-publikationer/publikationer/2020-10-15-marin-strategi-for-nordsjon-och-ostersjon---overvakningsprogram-2021-2026.html
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Figur 1. De olika moment som ska genomföras inom havsmiljödirektivet under varje förvaltningscykel. 

Enligt havsmiljöförordningen ska ett åtgärdsprogram tas fram om man ser att miljötillståndet visar 

att god miljöstatus inte nås eller upprätthålls och om miljökvalitetsnormerna som gäller i havet 

inte följs. Bedömningen ska göras i relation till de definitioner av god miljöstatus som finns i bilaga 

2 i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter HVMFS 2012:185 som senast uppdaterades under 

2018. I bilaga 3 till samma föreskrifter finns de miljökvalitetsnormer med indikatorer som ska leda 

till att god miljöstatus nås. Även indelningen av våra havsområden i olika bedömningsområden 

finns i föreskrifterna. 

Den inledande bedömningen som uppdaterades 2018 visar att god miljöstatus fortfarande inte 

nås inom flertalet temaområden och heller inte i de flesta geografiska områden (Havs- och 

vattenmyndigheten 2018a). Havs- och vattenmyndighetens bedömning av miljökvalitetsnormer 

med indikatorer som genomförts 2020 visar också att de flesta normerna inte följs eller att de 

                                                   
5 Havs- och vattenmyndighets föreskrifter HVMFS 2012:18 om vad som kännetecknar god miljöstatus samt miljökvalitetsnormer 

med indikatorer för Nordsjön och Östersjön 
(https://www.havochvatten.se/download/18.51861935167c35ddc68b04ab/1545935838262/HVMFS2012-18-keu-

20190101.pdf) 

https://www.havochvatten.se/download/18.51861935167c35ddc68b04ab/1545935838262/HVMFS2012-18-keu-20190101.pdf
https://www.havochvatten.se/download/18.51861935167c35ddc68b04ab/1545935838262/HVMFS2012-18-keu-20190101.pdf
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bara följs i vissa områden. Mera detaljer om bedömningen av respektive miljökvalitetsnorm med 

indikatorer återfinns i temaavsnitten, kapitel 4. Eftersom normerna i allmänhet inte följs ser vi nu 

över behovet av ytterligare nya åtgärder i uppdateringen av åtgärdsprogrammet. 

2.2 Vidareutveckling och uppföljning av åtgärdsprogrammet  

Vi föreslår nu en uppdatering av åtgärdsprogrammet för havsmiljön. Det första 

åtgärdsprogrammet, beslutat 2015, omfattar 32 nya åtgärder som identifierades som nödvändiga 

för att följa miljökvalitetsnormerna för havsmiljön (Havs- och vattenmyndigheten 2015a). Dessa 

åtgärder beslutades utöver de åtgärder som sedan tidigare var pågående eller beslutade 

(existerande). Det finns också annan lagstiftning och politikområden där åtgärder som bidrar till 

förbättrad havsmiljö kan göras. Det gäller till exempel fiskeripolitiken, art- och habitatdirektivet, 

Agenda 2030 och miljömålsarbetet. De nya åtgärderna är specifikt framtagna för 

havsmiljödirektivet medan de ’existerande’ är de åtgärder som tas eller tagits fram utifrån annan 

lagstiftning eller andra beslut, men som bidrar till en bättre havsmiljö (figur 2). Båda varianterna är 

pågående åtgärder. 

 

Figur 2. Åtgärdsprogrammet för havsmiljön omfattar både existerande åtgärder (regelverk mm) och de nya, kompletterande, 
som bedöms krävas särskilt för att följa miljökvalitetsnormerna för havsmiljön, och för att på sikt nå god miljöstatus enligt 
havsmiljödirektivet (nya 2015 samt förslag 2021).  

 

I åtgärdsprogrammet inkluderas både pågående och tillkommande åtgärdsarbete. 

Genomförandet av de 32 åtgärderna i det första åtgärdsprogrammet följs upp regelbundet och 

status beskrivs i korthet i avsnitt 2.3 Genomförande av det första åtgärdsprogrammet. 

Åtgärderna gäller tills de är helt genomförda och avslutas, om de inte av någon anledning dras 

tillbaka. Många åtgärder fortsätter att positivt påverka havsmiljön även om de rapporteras som 

genomförda, exempelvis en gällande vägledning.  

I denna uppdatering föreslås ytterligare 15 nya åtgärder. För vissa åtgärder från det första 

åtgärdsprogrammet föreslås dessutom  en modifiering för att anpassa dem till ny kunskap eller 

efter de erfarenheter som man hittills fått från genomförandet (för översikt, se tabell 1 och 2). 

Efter beslutet om det första åtgärdsprogrammet 2015 har definitionen av god miljöstatus samt 

miljökvalitetsnormerna för havsmiljön uppdaterats. Ytterligare existerande åtgärder, som bidrar till 
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en bättre havsmiljö, har också tillkommit både nationellt och internationellt utöver de som redan 

ingår i åtgärdsprogrammet. Mot bakgrund av dessa förändringar, samt utvärderingen av 

genomförandet av det första åtgärdsprogrammet, har vi gjort en ny analys för att utvärdera om 

åtgärderna är tillräckliga för att på sikt nå god miljöstatus. 

Metoden för hur man tar reda på om åtgärderna är tillräckliga beskrivs i bilaga 1, och resultatet av 

analysen per miljökvalitetsnorm redovisas i temaavsnitten, kapitel 4. I korthet ska analysen skapa 

förståelse för varför en viss miljökvalitetsnorm inte bedöms kunna följas med pågående åtgärder, 

så att brister i åtgärdsarbetet kan adresseras. Baserat på resultatet kan ytterligare åtgärder 

föreslås, i de fall det finns lämpliga åtgärder som är tekniskt möjliga, kostnadseffektiva och 

hållbara. 

Åtgärdsprogrammet från 2015 rapporterades 2016 till EU-kommissionen, som har granskat dess 

innehåll och kommit med synpunkter på områden som kan stärkas. Dessa synpunkter har så 

långt som möjligt beaktats i förslaget till uppdatering. 

En annan viktig aspekt är att åtgärdsprogrammet behöver vara sammanhängande och samordnat 

inom varje marin region eller delregion, d.v.s. region Östersjön respektive delregion Nordsjön för 

Sveriges del. Behovet av tillkommande åtgärder i åtgärdsprogrammet baseras därför också delvis 

på behov som uppmärksammats i det gemensamma internationella havsmiljöarbetet. Se kapitel 7 

om internationell samverkan. 

Detta uppdaterade åtgärdsprogram enligt havsmiljöförordningen ska genomföras under perioden 

2022-2027. 

2.3 Så här fungerar åtgärdsprogrammet 

I åtgärdsprogrammet ska de åtgärder samlas som behövs för att miljökvalitetsnormerna ska 

kunna följas. Det ska, förutom nya åtgärder också innehålla en redovisning av redan pågående 

åtgärder som genomförs med stöd av annan lagstiftning eller andra beslut och som bidrar till god 

miljöstatus. 

Åtgärdsprogrammet tas fram med stöd av 5 kap. miljöbalken, 24-28 §§ i havsmiljöförordningen 

och de vägledningar som tagits fram inom den EU-gemensamma genomförandestrategin för 

direktivet. 

Miljökvalitetsnormerna för havsmiljön, både normen om god miljöstatus enligt 17 § 

havsmiljöförordningen och de normer som Havs- och vattenmyndigheten fastställt i sina 

föreskrifter HVMFS 2012:186, har precis som åtgärdsprogrammet sin grund i 5 kap. miljöbalken. 

Miljökvalitetsnormerna för havsmiljön tillämpas därför i enlighet med samma bestämmelser som 

gäller övriga miljökvalitetsnormer beslutade av regeringen eller av andra ansvariga myndigheter. 

Vissa specialregler gäller dock för miljökvalitetsnormer meddelade inom ramen för 

vattenförvaltningen. 

Miljökvalitetsnormer med indikatorer ska visa vägen mot god miljöstatus. Dessa är inriktade på att 

minska de olika belastningar från mänskliga verksamheter som påverkar havsmiljön negativt. 

Eftersom dessa normer är inriktade på specifika belastningar så finns det även åtgärder som 

riktas mot den övergripande normen om god miljöstatus. Detta gäller till exempel åtgärder för 

biologisk mångfald och olika restaureringsåtgärder som inte kan knytas direkt till en 

miljökvalitetsnorm enligt 19 § havsmiljöförordningen. 

                                                   
6 Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter HVMFS 2012:18 om vad som kännetecknar god miljöstatus samt 

miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön 
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Den rättsliga tillämpningen av miljökvalitetsnormerna enligt 5 kap. miljöbalken är en utgångspunkt 

för utarbetande av de åtgärder som ingår i detta åtgärdsprogram.  

Åtgärdsprogram som detta kan vara vägledande när myndigheter planerar eller ställer specifika 

krav för att miljökvalitetsnormer ska kunna följas. I den mån de har betydelse för en viss prövning 

ska de finnas med som underlag i mål eller ärenden enligt miljöbalken. 

Utifrån ett antal skäl kan också undantag från att nå god miljöstatus göras och ska då anges i 

åtgärdsprogrammet. Dessa undantag redovisas och motiveras per temaområde i kapitel 4. 

Förutsättningar för undantag beskrivs översiktligt i kapitel 3 Undantag - om god miljöstatus inte 

kan nås. Trots undantag från att nå god miljöstatus ska alla möjliga åtgärder fortfarande 

genomföras för att förbättra miljötillståndet och förhindra ytterligare försämring. 

Alla steg som genomförs enligt havsmiljöförordningen rapporteras till EU-kommissionen. De 

granskar det rapporterade underlaget och bedömer om direktivets krav uppfylls. Utifrån 

granskningen kommer de också med rekommendationer till medlemsstaterna om förbättringar 

som behöver göras. Om EU-kommissionen bedömer att direktivets krav inte uppfylls kan de 

också inleda ett granskningsärende som kan sluta med ett avgörande i EU-domstolen. 

2.3.1 Samverkan med vattenförvaltningen  

Eftersom många av de belastningar som påverkar havsmiljön kommer från land via 

sötvattentransport så finns många av de åtgärder som är viktiga för havsmiljön i 

vattenförvaltningens åtgärdsprogram. Genomförandet av dessa är viktigt för att nå målen i 

havsmiljön. De två förordningarna överlappar dessutom varandra geografiskt i kustvattnet 

(området från strandlinjen ut till en nautisk mil utanför baslinjen, enligt 9 § i lagen (2017:1272) om 

Sveriges sjöterritorium och maritima zoner). 7Därför är samordningen mellan de olika 

åtgärdsprogrammen mycket viktig och de måste hänga ihop med varandra. Även om 

processerna fram till åtgärdsprogram skiljer sig åt och vattenförvaltningen ligger en 

förvaltningsperiod före, så ska de olika åtgärdsprogrammen vart sjätte år beslutas i stort sett 

samtidigt. Samordning sker mellan Havs- och vattenmyndigheten och de fem 

vattenmyndigheterna.  

2.3.2 De svenska miljökvalitetsmålen 

Det svenska systemet för miljömålen sätter ramarna för svenskt miljöarbete. De av riksdagen 

fastställda miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska 

leda till. Åtgärdsprogrammet för havsmiljön är ett viktigt verktyg för att nå flera av 

miljökvalitetsmålen och för att öka takten i miljömålsarbetet. Kopplingen finns dels på ett mer 

övergripande plan till främst fyra miljökvalitetsmål: Ingen övergödning, Giftfri miljö, Hav i balans 

samt levande kust och skärgård, Ett rikt växt och djurliv. Dels finns också mer specifika 

kopplingar utifrån de olika miljökvalitetsmålens preciseringar. För målet Hav i balans samt 

levande kust och skärgård är t.ex. åtgärdsprogrammet direkt kopplat till precisering 1 som anger 

att god miljöstatus ska uppnås för kust- och havsvatten i enlighet med havsmiljöförordningen 

(2010:1341). Ett annat exempel är åtgärderna inom temaområde främmande arter, vilka har 

bäring på miljökvalitetsmålets precisering 7 om att främmande arter och genotyper inte ska hota 

den biologiska mångfalden och kulturarvet.  

                                                   
7 Kustvatten definieras i vattendirektivet och omfattar området från strandlinjen ut till en nautisk mil utanför baslinjen och i 

havsmiljödirektivet gäller samma definition. Den yttre avgränsningen av området  finns i 9 § i lagen (2017:1272) om Sveriges 
sjöterritorium och maritima zoner. 
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2.4 Genomförande av det första åtgärdsprogrammet 

Av det första åtgärdsprogrammets 32 nya åtgärder har Havs- och vattenmyndigheten ansvar för 

drygt hälften, 19 stycken. Naturvårdsverket, Jordbruksverket, Transportstyrelsen, Boverket, 

länsstyrelserna samt Sveriges kommuner ansvarar för sammantaget 13 åtgärder. 

Redogörelse för åtgärdernas genomförande begärs in av Havs- och vattenmyndigheten från 

ansvarig myndighet. Havs- och vattenmyndigheten rapporterar sedan till EU-kommissionen vid 

två tillfällen under 6-årsperioden. 

Tabell 4 återger läget för åtgärdernas genomförande i början av 2020 då drygt två tredjedelar av 

den planerade genomförandeperioden passerat.  

Tabell 4. Genomförande av åtgärderna i det första åtgärdsprogrammet. Genomförandet delas in i fyra kategorier: Mörkgrön: 
genomförd helt eller i huvudsak genomförd eller pågår kontinuerligt, ljusgrön: genomförd till hälften eller mer, gul: påbörjad men 
ännu genomförd till mindre än hälften, röd: inte påbörjad. 

Åtgärd Ansvarig myndighet Kommentar om åtgärdens 
genomförandestatus vid 2020 
och preliminär bedömning om 
åtgärdens fortsatta 
genomförande  

ÅPH 2: utveckla tekniskt verktyg för att i ökad grad 
komplettera information om främmande arter och göra 
den tillgänglig  

Havs- och 
vattenmyndigheten 

Åtgärden genomförd, föreslås  
avslutas.  

ÅPH 14: ta fram en vägledning för kommunal havs- och 
kustplanering enligt Plan- och bygglagen 

Boverket Kommentar om åtgärdens fortsatta 
genomförande kommer 
uppdateras efter diskussion med 
Boverket. 

ÅPH 19: främja en effektiv och hållbar insamling och 
mottagning av förlorade fiskeredskap samt förebygga 
förlusten av nya 

Havs- och 
vattenmyndigheten 

Åtgärden föreslås modifieras i 
uppdatering av 
åtgärdsprogrammet. 

ÅPH 20: ta fram en riktad nationell informationskampanj 
till allmänhet och konsumenter om vanligt förekommande 
skräpföremål i den marina miljön, dess negativa påverkan 
på miljön samt kopplingen till konsumenternas beteende 

Havs- och 
vattenmyndigheten 

Åtgärden kommer fortsatt 
genomföras efter 2021 då den är 
av löpande karaktär. 

ÅPH 21: stödja initiativ som främjar, organiserar och 
genomför strandstädning i särskilt drabbade områden 

Havs- och 
vattenmyndigheten 

Åtgärden kommer fortsatt 
genomföras efter 2021 då den är 
av löpande karaktär. 

ÅPH 22: bedriva strategiskt arbete genom inkludering av 
marint skräp i relevanta avfallsplaner och program 
inklusive de kommunala avfallsplanerna, där 
avfallshanteringens betydelse för uppkomst av marint 
skräp belyses. Materialströmmar av plast behöver 
prioriteras och styrmedel utredas i syfte att minska 
förekomsten av plastföremål som skräp i den marina 
miljön 

Naturvårdsverket Åtgärden kommer fortsatt 
genomföras efter 2021 då den är 
av löpande karaktär. 

ÅPH 28: införa förvaltningsåtgärder i marina skyddade 
områden befintliga/nya, där sådana inte finns idag 

Länsstyrelserna Åtgärden kommer fortsatt 
genomföras efter 2021 då den är 
av löpande karaktär. 

ÅPH 31: i samverkan med Havs- och vattenmyndigheten 
och berörda kommuner genomföra restaureringsåtgärder 
för ålgräs i Västerhavet 

Länsstyrelserna Åtgärden kommer fortsatt 
genomföras efter 2021 då den är 
av löpande karaktär. 

ÅPH 1: ta fram ett pilotprojekt för att utveckla metoder för 
kontroll och lokal bekämpning av invasiva främmande 
arter 

Havs- och 
vattenmyndigheten 

Åtgärden bedöms genomföras 
inom ramen för nuvarande 
åtgärdsprogram (2021). 
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ÅPH 3: utveckla ett nationellt varnings- och 
responssystem för tidig upptäckt av nya invasiva 
främmande arter samt hanterings- och beredskapsplaner 
för dessa 

Havs- och 
vattenmyndigheten 

Åtgärden kommer fortsatt 
genomföras efter 2021 då den är 
av löpande karaktär. 

ÅPH 4: införa nya fiskebestämmelser för att freda särskilt 
hotade kustlekande bestånd innanför trålgränsen i 
Skagerrak, Kattegatt och Östersjön  

Havs- och 
vattenmyndigheten 

Åtgärden kommer fortsatt 
genomföras efter 2021 då den är 
av löpande karaktär. 

ÅPH 5: införa nya fiskebestämmelser som syftar till att 
fisket innanför trålgränsen bedrivs mer artselektivt i 
Skagerrak, Kattegatt och Östersjön 

Havs- och 
vattenmyndigheten 

Åtgärden kommer fortsatt 
genomföras efter 2021 då den är 
av löpande karaktär. 

ÅPH 6: införa fiskebestämmelser som syftar till att minska 
fisketrycket på kustlevande bestånd innanför trålgränsen 
i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön som behöver stärkt 
skydd men som kan fiskas till viss del 

Havs- och 
vattenmyndigheten 

Åtgärden kommer fortsatt 
genomföras efter 2021 då den är 
av löpande karaktär. 

ÅPH 7: utreda var ytterligare fredningsområden bör 
inrättas i kustområdena, samt inrätta sådana områden. 
Länsstyrelserna bistår Havs- och vattenmyndigheten i att 
utreda var ytterligare fredningsområden bör införas i 
kustområdena 

Havs- och 
vattenmyndigheten 
och länsstyrelserna 

Åtgärden kommer fortsatt 
genomföras efter 2021 då den är 
av löpande karaktär. 

ÅPH 8: utreda för vilka arter och under vilken tid på året 
som generella fredningstider bör införas för kustfisk, 
samt inrätta sådana 

Havs- och 
vattenmyndigheten 

Åtgärden kommer fortsatt 
genomföras efter 2021 då den är 
av löpande karaktär. 

ÅPH 9: anpassa fiskeflottans kapacitet till tillgängliga 
fiskemöjligheter i vissa flottsegment 

Havs- och 
vattenmyndigheten 

Åtgärden kommer fortsatt 
genomföras efter 2021 då den är 
av löpande karaktär. 

ÅPH 10: utreda möjligheter att påverka den interna 
näringsbelastningen, lokalt i övergödda vikar och fjärdar 
samt i egentliga Östersjön 

Havs- och 
vattenmyndigheten 

Åtgärden föreslås modifieras i 
uppdatering av 
åtgärdsprogrammet. 

ÅPH 17: kartlägga orsaker till förekomsten av fortsatt 
tillförsel av tributyltenn (TBT) och dess 
nedbrytningsprodukter i havsmiljön. Samt att utreda 
behov av ytterligare reglering för att förhindra spridning 
av TBT till havsmiljön samt verka för att den reglering 
utredningen förespråkar tas fram; att utreda behov av och 
utifrån identifierade behov ta fram vägledning för att 
förhindra spridning av TBT till havsmiljön 

Naturvårdsverket och 
Transportstyrelsen 

Åtgärd föreslås modifieras i 
uppdatering av 
åtgärdsprogrammet. 

ÅPH 18: identifiera de ämnen som kan förekomma i 
utgående vatten från avloppsreningsverk i sådana halter 
att de riskerar att påverka havsmiljön negativt. Vidare, att 
med avseende på de identifierade riskerna, utreda behov 
av och utifrån sådana behov ta fram generella 
utsläppskrav/vägledande riktvärden, tillämpliga kontroll-
/mätmetoder samt vägledning för tillsyn och prövning 

Naturvårdsverket Föreslås utgå då aktiviteter kopplat 
till åtgärden bedöms omfattas av 
vattenmyndigheternas 
åtgärdsprogram 

ÅPH 26: utveckla vägledning för vad 
förvaltningsdokument för marina skyddade områden ska 
innehålla 

Havs- och 
vattenmyndigheten 

Åtgärden bedöms genomföras 
inom ramen för nuvarande 
åtgärdsprogram (2021). 

ÅPH 27: utifrån riktlinjer och kriterier framtagna i Havs- 
och vattenmyndighetens nationella plan för marint 
områdesskydd inrätta nya marina skyddade områden i 
tillräcklig geografisk omfattning med lämpliga 
förvaltningsåtgärder för att de nya områdena ska kunna 
hjälpa till att nå god miljö status enligt 
havsmiljöförordningen 

Länsstyrelserna Åtgärden åtgärd föreslås 
modifieras i uppdatering av 
åtgärdsprogrammet. 

ÅPH 30: med bistånd från Länsstyrelserna utveckla 
metoder för ekologisk kompensation och restaurering av 
marina miljöer 

Havs- och 
vattenmyndigheten 

Åtgärden kommer fortsatt 
genomföras efter 2021. 

ÅPH 11: utreda möjligheten att finansiellt ersätta 
nettoupptag av kväve och fosfor ur vattenmiljön genom 
odling och skörd av blå fånggrödor där det är möjligt i de 

Jordbruksverket Kommentar om åtgärdens fortsatta 
genomförande kommer 



- 27 - 

havsområden som inte uppnår god miljöstatus, samt 
stimulera tekniker för odling och förädling av så kallade 
blå fånggrödor 

uppdateras efter diskussion med 
Jordbruksverket.  

ÅPH 12: stimulera vattenbrukstekniker som inte innebär 
nettobelastning i de havsområden som inte uppnår god 
miljöstatus 

Jordbruksverket Kommentar om åtgärdens fortsatta 
genomförande kommer 
uppdateras efter diskussion med 
Jordbruksverket.  

ÅPH 13: ta fram vägledning kring hur förändrade 
hydrografiska förhållanden påverkar biologisk mångfald 
och ekosystem  

Havs- och 
vattenmyndigheten 

Åtgärden kommer fortsatt 
genomföras efter 2021. 

ÅPH 16: fördela medel för tillsynsprojekt av förorenade 
sediment vid de ur havsmiljöns perspektiv mest 
angelägna områdena; att sammanställa erfarenheter från 
riskanalys och riskhantering av förorenade sediment vid 
dessa och redan genomförda objekt; att verka för att 
sediment i större utsträckning ska ingå i de utredningar 
som görs av förorenade områden; att harmonisera 
tillgänglig miljögiftsdata i marina sediment till både 
innehåll och format samt göra dessa data åtkomliga 

Naturvårdsverket Åtgärden kommer fortsatt 
genomföras efter 2021. 

ÅPH 23: vid revidering av de kommunala avfallsplanerna 
identifiera och belysa hur avfallshanteringen kan bidra till 
att minska uppkomsten av marint skräp samt sätta upp 
målsättningar för ett sådant arbete 

Kommunerna Åtgärden kommer fortsatt 
genomföras efter 2021. 

ÅPH 24: ta fram övergripande ramar för nationella 
åtgärdsprogram för hotade arter och naturtyper i marin 
miljö samt samordna arbetet nationellt 

Havs- och 
vattenmyndigheten 

Åtgärden bedöms genomföras 
inom ramen för nuvarande 
åtgärdsprogram (2021). 

ÅPH 25: ta fram kunskapsuppbyggande program för 
hotade arter och naturtyper i marin miljö samt samordna 
arbetet nationellt 

Havs- och 
vattenmyndigheten 

Åtgärden bedöms genomföras 
inom ramen för nuvarande 
åtgärdsprogram (2021). 

ÅPH 29: med bistånd från Länsstyrelserna, 
Naturvårdsverket samt Riksantikvarieämbetet ta fram en 
samordnad åtgärdsstrategi mot fysisk påverkan och för 
biologisk återställning i kustvattenmiljön 

Havs- och 
vattenmyndigheten 

Åtgärden föreslås modifieras i 
uppdatering av 
åtgärdsprogrammet. 

ÅPH 15: ta fram vägledning riktad till myndigheter, 
verksamheter och allmänheten i övrigt för 
omhändertagande av farliga ämnen och påväxt på 
fartygsskrov 

Naturvårdsverket Åtgärden föreslås modifieras i 
uppdatering av 
åtgärdsprogrammet. 

 

Som framgår av tabell 4 återstår viktigt arbete för att genomföra det första åtgärdsprogrammet. 

Ungefär 70 % av åtgärderna är genomförda/löpande eller genomförda till hälften, en åtgärd 

bedöms inte vara påbörjad. Det bör dock noteras att det finns variationer inom dessa kategorier 

och skalan ska framförallt ses som en översiktlig bedömning av hur långt åtgärderna har 

genomförts. 

Baserat på erfarenheterna från arbetet med det första åtgärdsprogrammet presenteras en plan 

för stärkt uppföljning och genomförande i samband med åtgärdsprogrammets uppdatering, se 

kapitel 9.  

2.5 Avgränsningar 

Förslaget på uppdaterat åtgärdsprogram för havsmiljön fokuserar på de ytterligare åtgärder som 

krävs utöver pågående och beslutade åtgärder, även om åtgärdsprogrammet formellt sett 

inkluderar både pågående och tillkommande åtgärdsarbete. Enligt 5 kap. miljöbalken får 

åtgärdsprogrammet omfatta all verksamhet och alla åtgärder som kan påverka möjligheten att 
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följa miljökvalitetsnormerna. Det är viktigt att notera att allt arbete som behövs för en förbättrad 

havsmiljö inte syns i detta åtgärdsprogram. Nedan beskriver vi avgränsningarna som gjorts. 

2.5.1 Vilka ämnesområden har inte hanterats i programmet?  

En viktig avgränsning för övergödning och farliga ämnen, är att minskningar av belastningar från 

landbaserade aktiviteter finns beskrivna inom de åtgärdsprogram som upprättas enligt 

vattenförvaltningsförordningen. Uppdelningen har gjorts för att undvika dubbelreglering och för att 

öka tydligheten för verksamhetsutövare och myndigheter. 

Klimatförändringar har identifierats som en faktor som påverkar möjligheterna att nå god 

miljöstatus i havsmiljön. Förslag på nya åtgärder i åtgärdsprogrammet har granskats utifrån 

klimataspekter för att undersöka om de påverkas av framtida klimatförändringar (se kapitel 6). Vid 

fastställande av vad som kännetecknar god miljöstatus och därmed vid bedömning av 

miljötillståndet, ska hänsyn tas till klimatfaktorer och effekter av klimatförändring ska övervakas(till 

exempel pH). I åtgärdsprogrammet har inga åtgärder föreslagits specifikt för att minska 

klimatpåverkan, eftersom arbetet syftar till förbättringar i havsmiljön. De åtgärder som krävs för att 

hantera klimatpåverkande aktiviteter behandlas inom svensk klimat- och energipolitik.  

Vidare noteras att vissa miljökvalitetsnormer inte tillämpas i kustvatten enligt 8 § Havs- och 

vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:18) om vad som kännetecknar god miljöstatus 

samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön. Detta eftersom 

motsvarande aspekter hanteras inom vattenförvaltningens miljökvalitetsnormer för 

kustvattenförekomster. Detta gäller normerna A.1, B.1, D.1, D.2 och D.3. Genom att föreslagna 

åtgärder riktade mot dessa normer i utsjön i flera fall också förväntas bidra till en minskad 

påverkan i kustvatten, kommer de även påverka möjligheten att följa vattenförvaltningens 

miljökvalitetsnormer för kustvatten. De kommer också ha en effekt på möjligheten att följa den 

övergripande miljökvalitetsnormen om god miljöstatus.  

2.5.2 Vilka åtgärder har valts bort? 

Ett grundläggande urvalskriterium är att åtgärderna i programmet ska bedömas ha en tydlig effekt 

på om miljökvalitetsnormerna för havsmiljön följs. De åtgärder som ingår i åtgärdsprogrammet 

har utöver detta valts ut eftersom de ansetts vara de mest kostnadseffektiva, tekniskt 

genomförbara och hållbara. Havsmiljöförordningen (2010:1341) anger typer av åtgärder som kan 

ingå i åtgärdsprogrammet. 

Sveriges marina strategi består av fler delar än åtgärdsprogrammet. Viktiga komponenter i 

åtgärdsarbetet som tillhör andra steg i strategin har därför inte tagits med som åtgärder i detta 

program. Hit räknas till exempel utveckling av indikatorer eller övervakning. Vidare har vi inte tagit 

med åtgärder som endast indirekt har en effekt på måluppfyllelsen, eller som är en förutsättning 

för genomförandet av åtgärder. Hit räknas forskning och kunskapsuppbyggnad om marina 

miljöer. 

2.6 Metod för framtagande av åtgärder 

Arbetet med uppdateringen av åtgärdsprogrammet genomförs som ett projekt inom Havs- och 

vattenmyndigheten under 2019-2021, med ett stort antal medarbetare involverade inom olika 

expertområden. Många externa uppdrag har lagts ut för att få underlag och data till arbetet. 

Samarbete har även skett inom den referensgrupp med myndigheter och länsstyrelser som 

skapats. Dessa myndigheter har bjudits in till informationsmöten och workshop för diskussioner 

om åtgärdsförslagen, bland annat för att få en bredd i granskningen av om åtgärderna är tekniskt 
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genomförbara, hållbara, kostnadseffektiva och lämpliga ur andra synvinklar. För ytterligare 

beskrivning kring samverkan, se bilaga 2 Samråd och samverkan.  

Framtagandet av åtgärdsprogrammet har innehållit följande moment: 

1. Utifrån bedömningen av miljötillståndet 2018 (Havs- och vattenmyndigheten 2018a) har en 

bedömning per temaområde gjorts för att ta reda på om miljökvalitetsnormer och dess 

indikatorer bedöms adressera de största problemen. Om inte kan en expertbedömning av 

åtgärdsbehov behöva göras. Bedömningarna genomfördes huvudsakligen av Havs- och 

vattenmyndigheten. 

 

Därefter har bedömning gjorts om av miljökvalitetsnormen följs eller inte. Denna baserades 

på indikatorerna, eller en expertbedömning om indikatorer saknas. Om normen inte följs 

analyserades orsakerna: vilka är de största belastningarna eller källorna (om möjligt), vad 

kvarstår för att normen ska kunna följas (nuläge: hur mycket måste belastningarna minska för 

att normen ska följas?). Resultatet redovisas översiktligt i rapporten, samt för indikatorerna 

även mer detaljerat i indikatorfaktabladen8. Utöver Havs- och vattenmyndighetens utredare 

har expertis tagits in bland annat från följande institutioner (listan är inte heltäckande): 

Aquabiota för bedömning av miljökvalitetsnormerna D.1, D.2; Havsmiljöinstitutet för B.1, B.2, 

E.1, SMED för A.1 och SLU Aqua för C.1, C.3 och C.4. 

 

En genomgång av hur pågående och beslutade åtgärder bidrar till att miljökvalitetsnormerna 

kan följas har gjorts. Detta inkluderar det svenska genomförandet av relevanta EU-direktiv 

och EU-förordningar samt internationella överenskommelser, men även åtgärderna i det 

första åtgärdsprogrammet från 2015. Här bedömdes även deras effekt på normen och i vilken 

mån det finns brister i genomförandet eller efterlevnaden av åtgärden. I gap-analysen9 

användes denna information till att identifiera i vilken grad relevanta belastningar/källor 

adresserats, d.v.s. var fler åtgärder krävs för att belastningen ska minska och 

miljökvalitetsnormen kunna följas. Resultatet av gap-analysen redovisas översiktligt per 

temaområde i kapitel 4.  

 

2. Gap-analys 

Gap-analysen baseras på informationen från punkterna ovan och kombineras med 

förutspådd utveckling av aktiviteter och belastningar, för att bedöma i vilken grad vi förväntas 

följa miljökvalitetsnormerna nu och i framtiden. Resultaten indikerar: 

• De viktigaste luckorna som kan åtgärdas av Havs- och vattenmyndigheten eller andra 

myndigheter  

• Gap som kräver beslut där Sverige inte har fullständigt mandat (exempelvis internationella 

konventioner, unionssåtgärder) 

• Gap till följd av genomförandeunderskott där ett bättre genomförande av befintliga åtgärder 

kan innebära ökade förutsättningar för att miljökvalitetsnormerna ska kunna följas.  

Resultatet återges kortfattat i varje temaavsnitt i kapitel 4. 

 

                                                   
8 Underlag gällande bedömningen av miljökvalitetsnormerna finns i form av faktablad för indikatorerna. Faktabladen finns på 

Havs- och vattenmyndighetens hemsida http://www.havochvatten.se/faktablad-for-indikatorer   
9 Syftet med gap-analysen är att utifrån miljökvalitetsnormerna (MKN) göra en kvantitativ bedömning och identifiera var det 

krävs ytterligare åtgärder för att MKN ska kunna följas. Beskrivs närmare i bilaga 1.  

http://www.havochvatten.se/faktablad-for-indikatorer
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3. Identifiering av möjliga ytterligare åtgärder, där behov finns, utifrån stegen ovan. Idéer om 

åtgärder som skulle kunna vara relevanta listades utifrån ett antal källor, bland annat: 

• Webbformulär på Havs- och vattenmyndighetens hemsida; under hösten 2019 gavs möjlighet 

att lämna åtgärdsförslag (se även rapportens bilaga 2 om samråd och samverkan).  

• Brister uppmärksammade i EU-kommissionens granskning av det första åtgärdsprogrammet.  

• Pågående forskningsprojekt, samt den forskarkonferens som arrangerades av Havs- och 

vattenmyndigheten i december 2019 (se även rapportens bilaga 2 om samråd och 

samverkan).  

• Andra länders åtgärdsprogram för havsmiljön, samt regionala eller andra internationella 

initiativ/överenskommelser, inklusive åtgärder som diskuterats inför uppdateringen av 

regionala aktionsplaner inom Helcom och Ospar. 

• Sammanställningar av förslag från intresseorganisationer. 

• Expertkunskap i förvaltning om behov av att utveckla eller stärka redan pågående 

åtgärdsarbete, till exempel om något kan göras för att öka deras effekt/effektivitet. 

Genom ovanstående punkter har både myndigheter, kommuner, forskning, 

intresseorganisationer och allmänhet haft möjlighet att komma med förslag på nya åtgärder. 

Detta arbete resulterade i en lång lista med åtgärder för vidare diskussion och analys.  

 

4. Därefter gjordes urval av vilka åtgärdsförslag som bedömdes behöva läggas till i det 

uppdaterade åtgärdsprogrammet 2021. Urvalet baseras på granskning i flera steg, framför allt 

utifrån följande frågeställningar:  

• Åtgärdskategori: Täcks förslaget av en befintlig åtgärd, kan förslaget vara en modifiering av 

en åtgärd från det första åtgärdsprogrammet, eller ska åtgärden genomföras i en annan del 

av förvaltningscykeln inom havsmiljöförvaltningen (övervakning m.m.)?  

• Laglig grund för åtgärden: har åtgärden en koppling till, och ger effekt på aktuella 

miljökvalitetsnormer för havsmiljön, vilken koppling finns till andra relevanta lagrum, 

avgränsningar mot vattenförvaltningens åtgärdsprogram har även beaktats. I vissa fall, där 

normen inte kan följas utan åtgärder på internationell- eller EU-nivå, ska detta beskrivas och 

motiveras. För dessa fall ges möjligheter enligt 38 § havsmiljöförordningen att, genom 

regeringen, lyfta frågan till tredje part. 

• Hur väl svarar åtgärden mot brister identifierade i gap-analysen (otillräckligt adresserade 

källor, aktiviteter, spridningsvägar)? 

• Teknisk genomförbarhet, till exempel utifrån expertkunskap, erfarenheter från andra länder 

eller lokala försök. 

• Effekt på miljökvalitetsnormen. Vi har inte prioriterat åtgärder som endast indirekt och på 

mycket längre sikt har en effekt på måluppfyllelsen. Till dessa räknas forskning och 

kunskapsuppbyggnad om marina miljöer. Vägledning från EU-kommissionen anger typer av 

åtgärder som kan ingå i åtgärdsprogrammet (EU-kommissionen 2020). 

• Kostnadseffektivitet: de föreslagna åtgärderna har utvärderats utifrån effekt och kostnader för 

att avgöra om de är kostnadseffektiva.  

• Hållbarhet: finns det bieffekter, andra miljöaspekter som påverkas till exempel utsläpp till luft? 

Se beskrivning om miljöbedömning nedan. 

• Klimataspekter: blir åtgärden effektiv också givet klimatförändringar? Motiverar 

klimatförändringarna åtgärden? Se kapitel 6.  

Ovanstående bedömning gjordes i huvudsakligen av Havs- och vattenmyndigheten men 

också i samverkan med tilltänkt utförarmyndighet(er), baserat på befintliga underlag. En 

första listning av möjliga åtgärder diskuterades med referensgruppen och ett antal kommuner 
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under våren 2020. Utkomsten av detta arbete var en lista med de åtgärder som fallit ut väl i 

granskningen och som togs vidare för diskussion och vidareutveckling.  

För analys av kostnadseffektivitet och kostnads-nyttoanalys har en samhällsekonomisk 

konsekvensanalys också gjorts av hela åtgärdsprogrammet samt hur kostnadseffektiva 

åtgärderna är, var för sig. Miljöbedömning av åtgärdsprogrammet enligt 6 kap. miljöbalken har 

skett genom ett externt uppdrag till konsultföretaget WSP. Dessa analyser beskrivs ytterligare i 

en separat miljökonsekvensbeskrivning. 
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3 Undantag - om god miljöstatus inte kan nås  

Att miljökvalitetsnormerna ska kunna följas är enligt 5 kap. 7 § miljöbalken utgångspunkten för att 

Havs- och vattenmyndigheten tar fram åtgärder i åtgärdsprogram.  

3.1 Rättsliga förutsättningar för undantag  

Om det inte bedöms möjligt att nå god miljöstatus genom åtgärder i ett åtgärdsprogram får enligt 

29 § havsmiljöförordningen undantag göras om orsaken bedöms bero på något av följande:  

1. En åtgärd, eller brist på åtgärd, som en annan stat ansvarar för10.  

2. Naturliga eller andra exceptionella orsaker som inte kunnat förutses eller förhindras.  

3. Förändringar av fysiska förhållanden som beror på åtgärder som vidtagits på grund av ett 

tvingande allmänintresse.  

4. Naturliga förhållanden som inte tillåter en snar förbättring. 

Någon av punkterna ovan måste alltså vara uppfylld för att undantag ska kunna göras. Utifrån 

Havs- och vattenmyndighetens bedömning är det endast punkterna 1 och 4 som är aktuella att 

tillämpa i dagsläget. Detta utifrån hur punkterna utvecklats i EU- vägledningen om 

åtgärdsprogram och undantag och det underlag som nu finns tillgängligt. När det gäller punkt 1 

gjordes 2015 bedömningen att underlaget i många fall inte var så specificerat att det skulle vara 

möjligt att härleda en viss påverkan till mänskliga aktiviteter i en eller flera andra stater. Detta 

behövde därför utredas vidare.  

Bedömningen är inom vissa områden fortsatt densamma, medan det inom andra områden nu är 

möjligt att specificera. Om undantag är aktuellt men annan gemenskapslagstiftning eller 

internationella avtal är styrande, bör åtgärder främst hanteras inom ramarna för denna lagstiftning 

eller avtal, exempelvis den gemensamma fiskeripolitiken. När det gäller att ta fram underlag för, 

eller minska belastningen från olika mänskliga aktiviteter arbetar Sverige aktivt tillsammans med 

angränsande länder inom de regionala havskonventionerna Ospar och Helcom. Om god 

miljöstatus på grund av ett naturligt förhållande, punkt 4, inte kan nås kan en uppskjuten tidsfrist 

sättas. Det vill säga god miljöstatus ska nås, men tidpunkten för uppnåendet kan flyttas framåt i 

tiden. Detta framgår av punkt 5 i övergångsbestämmelserna till havsmiljöförordningen. Av 

vägledningen som tagits fram på EU-nivå framgår dessutom att det då, om möjligt, ska 

specificeras när god miljöstatus beräknas nås. I de flesta fall bedöms det för närvarande inte som 

realistiskt att sätta en exakt tidpunkt för när god miljöstatus kan nås. Mera detaljer kring detta 

beskrivs per temaområde i kapitel 4.  

Statusen i Sveriges havsområden påverkas också av vilken status som är möjlig att uppnå i 

kustvattnet. Eftersom vattenmyndigheterna föreskrivit om undantag i kustvattenförekomsterna 

med stöd av vattenförvaltningsförordningen måste även dessa beaktas vid bedömning av 

behovet av undantag från att nå god miljöstatus.  

                                                   
10 Detta ska läsas i ljuset av att det i havsmiljödirektivet refereras till åtgärder som den berörda medlemsstaten inte är ansvarig 

för. Detta inkluderar då exempelvis även åtgärder inom ramen för EU:s gemensamma fiskeripolitik eller åtgärder som behöver 
vidtas av internationella sjöfartsorganisationen, IMO inom sjöfartens område. Havs- och vattenmyndigheten har valt att 
tillämpa denna punkt i enlighet med andemeningen i direktivet och har uppmärksammat regeringen på att formuleringen i den 
svenska förordningen bör ses över.  
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För många av de problem som finns i svenska havsområden är de naturliga förutsättningarna 

sådana att det förväntas ta mycket lång tid innan en återhämtning har skett. Detta innebär att 

även om belastningarna minskar i tillräcklig omfattning för att följa miljökvalitetsnormerna med 

indikatorer så kommer inte god miljöstatus att uppnås i alla områden i närtid. En orsak är de 

långa omsättningstiderna av vattnet i Östersjön och i vissa områden i Västerhavet. Dessa 

naturliga förhållanden medför, t.ex. när det gäller övergödning, att de inte tillåter en snar 

förbättring i Östersjön och i delar av Västerhavet (Nordsjön). En annan orsak kan vara en 

långsam återhämtning av ekosystemen efter en långvarig störning. Ett undantag från att nå god 

miljöstatus kan därmed stödjas av 29 § första stycket p 4 och femte punkten i 

övergångsbestämmelserna till havsmiljöförordningen. Även om undantag beslutas så ska 

särskilda åtgärder ändå vidtas för att komma så nära en god miljöstatus som möjligt. Detta 

framgår av 30 § havsmiljöförordningen. Även dessa åtgärder ska ingå i åtgärdsprogrammet.  

3.2 När förutsättningar för undantag inte finns 

Det finns fortsatt en del områden där fastställande av de förhållanden som kännetecknar god 

miljöstatus ännu inte är helt färdigt eller en metod för sammanvägd bedömning saknas. Vid 

bedömningen 2018 kunde inte god miljöstatus bedömas fullständigt för marina näringsvävar, 

bottnarnas integritet och undervattensbuller (Havs- och vattenmyndigheten 2018a). Även om vi 

har kunskap om stora störningar från mänsklig verksamhet inom dessa områden så har vi valt att 

ännu inte åberopa undantag. Det finns dock föreslagna åtgärder som bidrar till ett förbättrat 

miljötillstånd inom dessa områden även om det är svårt att ta fram tillräckliga åtgärder eftersom 

skillnaden mellan nuvarande miljötillstånd och god miljöstatus inte helt och hållet kan fastställas. 

Dessutom gör kunskapsunderskott att det är svårt att bedöma effekten av vissa åtgärder och 

vilka åtgärder som är lämpliga för att komma till rätta med störningarna. Detta är en av 

utmaningarna med arbetet mot en god havsmiljö i såväl de svenska havsområdena som inom 

havsområdena i hela EU-området.  

3.3 Underskott i uppnående av god miljöstatus  

Detta andra åtgärdsprogram för havsmiljön kommer inte att innebära att god miljöstatus nås fullt 

ut eller att alla miljökvalitetsnormer med indikatorer kan följas. För i stort sett alla temaområden är 

även minskad belastning på angränsande havsområden en förutsättning för att uppnå god 

miljöstatus i svenska havsområden. Idag finns dock ett antal åtgärder identifierade där Havs- och 

vattenmyndigheten har bedömt att nationella åtgärder inte är tillräckliga utan det finns behov av 

att vissa belastningar möts av åtgärder på EU- eller global nivå. Eftersom några av de åtgärder 

som Havs- och vattenmyndigheten nu föreslår delvis har en komponent av EU-kompetens eller 

har en koppling till frågor som behöver lyftas inom ramen för internationella organisationer har 

Havs- och vattenmyndigheten haft en gemensam diskussion om detta med regeringskansliet. 

Detta är fallet när det rör sjöfartsåtgärder där nödvändiga åtgärder bör genomföras inom ramen 

för den internationella sjöfartsorganisationen, IMO. Även för fiske kommer diskussioner föras. 
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Tabell 5. Sammanfattande tabell över förslag till undantag från att nå god miljöstatus 2020 per deskriptor. För en mer detaljerad 
beskrivning se under respektive temaområde i kapitel 4. 

 

Deskriptor/område Undantag föreslås, område och eventuell precisering 

Biologisk mångfald: fåglar Bentiskt födosökande fåglar i Östersjön 

Biologisk mångfald: däggdjur Knubbsäl i Egentliga Östersjön 

Biologisk mångfald: fisk Pelagiska och demersala arter i Västerhavet och Östersjön 

Kommersiellt nyttjade fiskar och skaldjur Västerhavet och Östersjön 

Övergödning Alla bassänger utom Skagerrak 

Farliga ämnen Västerhavet och Östersjön 

Farliga ämnen i livsmedel Östersjön 

Marint skräp Västerhavet 
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4 Fördjupad analys av vilka åtgärder som behöver 

vidtas per temaområde  

4.1 Introduktion till temaavsnitten 

Detta kapitel ger en bakgrund till vilka ytterligare nya åtgärder per temaområde som bedöms 

behövas för att miljökvalitetsnormerna ska kunna följas och uppsatta mål för god miljöstatus i 

havsmiljön nås. Temaområdena är kopplade till aktuella miljökvalitetsnormer. I ett eget avsnitt 

beskrivs arbetet med åtgärder för att bevara eller återställa biologisk mångfald. Varje temaavsnitt 

inleds med en presentation av förslag på nya åtgärder, samt vilka åtgärder som bör modifieras. 

Behovet av nya åtgärder för ett temaområde har identifierats utifrån en analys av status och 

belastningar, vilken beskrivs i temaavsnittens efterföljande del.  

I temaavsnitten redogörs därefter för existerande regelverk och åtgärdsarbete. Dessa 

sammanfattas också i en tabell med de som bedöms vara mest relevanta, även om också annan 

lagstiftning kan finnas. Eventuella brister och luckor i befintligt åtgärdsarbete och 

förbättringsbehov som pekar på behov av nya åtgärder redovisas också. För flertalet temaavsnitt 

beskrivs även förslag till undantag. De övergripande förutsättningarna för undantag beskrivs i 

kapitel 3. Utförlig information om de nya åtgärdsförslagen samt modifierade åtgärder finns i 

åtgärdsfaktabladen, bilaga 3.  Sammanställning av bedömningen av miljökvalitetsnormerna 

sammanfattas i tabell 6.  

 

Tabell 6. Sammanställning av bedömningen av miljökvalitetsnormerna för havsmiljön.  

Miljökvalitetsnorm (HVMFS 2012:18) Bedömning 

A.1 Tillförsel av näringsämnen från mänsklig verksamhet ska minska tills den inte orsakar 
koncentrationer av kväve och fosfor i havsmiljön som förhindrar att god miljöstatus uppnås. 

Normen följs inte.  

B.1 Tillförsel av farliga ämnen från mänsklig verksamhet ska minska tills den inte orsakar 
halter av farliga ämnen som förhindrar att god miljöstatus uppnås. 

Normen följs inte.  

B.2 Farliga ämnen i havsmiljön som tillförs genom mänsklig verksamhet får inte orsaka 
negativa effekter på biologisk mångfald och ekosystem.   

Normen följs inte. 

C.1 Havsmiljön ska vara fri från avsiktligt nyutsatta eller flyttade främmande arter och 
stammar, samt främmande arter spridda på annat sätt genom mänsklig verksamhet, som 
riskerar att negativt påverka den genetiska eller biologiska mångfalden eller ekosystemets 
funktion. 

Normen följs inte. 

C.3 Populationerna av alla naturligt förekommande fiskarter och skaldjur som påverkas av 
fiske har en ålders- och storleksstruktur samt beståndsstorlek som garanterar deras 
långsiktiga hållbarhet. 

Normen följs inte. 

C.4 Förekomst, artsammansättning och storleksfördelning hos fisksamhället ska möjliggöra 
att viktiga funktioner i näringsväven upprätthålls.   

Normen följs inte. 

D.1 Den av mänsklig verksamhet opåverkade havsbottenarealen ska ha en omfattning som 
ger förutsättningar för att upprätthålla bottnarnas struktur och funktion för respektive 
livsmiljötyp. 

Har inte bedömts. 

D.2 Arealen av biogena substrat ska bibehållas eller öka. Bedömning inte 
möjlig. 

D.3 Permanenta förändringar av hydrografiska förhållanden som beror på storskaliga 
verksamheter, enskilda eller samverkande, får inte påverka biologisk mångfald och 
ekosystem negativt.  

Normen följs.  
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E.1 Havsmiljön ska så långt som möjligt vara fri från skräp. Normen följs inte. 

E.2 Mänskliga verksamheter ska inte orsaka skadligt impulsivt ljud i marina däggdjurs 
utbredningsområden under tidsperioder då djuren är känsliga för störning. 

Bedömning inte 
möjlig. 

 

Underlag gällande bedömningen av miljökvalitetsnormerna finns i form av faktablad för 

indikatorerna. Faktabladen finns på Havs- och vattenmyndighetens hemsida Indikatorer för 

miljökvalitetsnormer (HVMFS 2012:18 bilaga 3 del B)   

Ett annat sätt att gruppera åtgärderna i åtgärdsprogrammet är utifrån den källa, aktivitet eller 

verksamhet som de riktas mot. I tabell 7 redovisas därför åtgärder från det första 

åtgärdsprogrammet för havsmiljön samt de nya åtgärdsförslagen till programmets uppdatering, 

kopplat till den huvudsakliga källa/aktivitet/verksamhet som de adresserar. Vissa av åtgärderna 

adresserar dock inte enstaka specifika källor utan är bredare och mer övergripande för att 

hantera belastningar så att miljökvalitetsnormerna kan följas. Dessa åtgärder presenteras istället i 

tabell 8. Här ingår också åtgärder som främst kopplar till att skydda eller återställa miljöer eller 

arter, exempelvis restaurering och områdesskydd.  

Tabell 7. Källa, aktivitet eller verksamhet som adresseras av åtgärder från det första åtgärdsprogrammet samt de nya 
åtgärdsförslagen till programmets uppdatering. 

Källa/aktivitet/ 
verksamhet 

Påverkan 
MKN 

Åtgärder som syftar till att direkt 
hantera källa/aktivitet/ verksamhet 

Åtgärder som indirekt kan påverka 

Allmän nedskräpning E.1 Första åtgärdsprogrammet: 
ÅPH 20-23  

 

Fritidsbåtar B.1, B.2 
(C.1) 

Första åtgärdsprogrammet: 
ÅPH 17 

Nya åtgärdsförslag: 
ÅPH 54-55 

Första åtgärdsprogrammet: 
ÅPH 26-28 

Nya åtgärdsförslag: 
ÅPH 58-59 

Fritidsfiske C.3, C.4 
E.1 

Första åtgärdsprogrammet: 
ÅPH 4-8, ÅPH 19 

Nya åtgärdsförslag: 
ÅPH 47-48, ÅPH 56 

Första åtgärdsprogrammet: 
ÅPH 26-28 

Nya åtgärdsförslag: 
ÅPH 58-59 

Förorenade sediment B.1, B.2 Första åtgärdsprogrammet:  
ÅPH 16 

 

Internbelastning Övergripande 
normen om 
god 
miljöstatus11 

Första åtgärdsprogrammet: 
ÅPH 10 

 

Sjöfart B.1, B.2 
C.1, A.1 

Första åtgärdsprogrammet:  
ÅPH 15 

Nya åtgärdsförslag: 
ÅPH 51-53 

Första åtgärdsprogrammet: 
ÅPH 26-28 

Nya åtgärdsförslag: 
ÅPH 58-59 

Utförare seismiska 
undersökningar 

E.2 Nya åtgärdsförslag: 
ÅPH 57 

 

Vattenbruk A.1 Första åtgärdsprogrammet: 
ÅPH 11-12 

 

                                                   
11 17 § havsmiljöförordningen 

file://///hav.havochvatten.se/hav/root/users/catfra/Desktop/Indikatorer%20för%20miljökvalitetsnormer%20(HVMFS%202012:18%20bilaga%203%20del%20B)%20
file://///hav.havochvatten.se/hav/root/users/catfra/Desktop/Indikatorer%20för%20miljökvalitetsnormer%20(HVMFS%202012:18%20bilaga%203%20del%20B)%20
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Yrkesfiske C.3, C.4 
D.1, D.2 
E.1 (B.1) 

 

Första åtgärdsprogrammet:  
ÅPH 4-9, ÅPH 19 

Nya åtgärdsförslag:  
ÅPH 48-50, ÅPH 56 

Första åtgärdsprogrammet: 
ÅPH 26-28 

Nya åtgärdsförslag: 
ÅPH 58-59 

 

Tabell 8. Övergripande områden eller belastningar som adresseras av åtgärder från det första åtgärdsprogrammet samt de nya 
åtgärdsförslagen till programmets uppdatering.  

Åtgärder som inte riktas mot en 
specifik källa/aktivitet/ verksamhet 

Påverkan MKN Åtgärd 

Biodiversitet, hotade arter Övergripande normen om 
god miljöstatus12  

Första åtgärdsprogrammet: ÅPH 24-25 

Ekosystembaserad förvaltning Syftar till att alla 
miljökvalitetsnormer ska 
kunna följas 

Nya åtgärdsförslag: ÅPH 58 

Främmande arter C.1 Första åtgärdsprogrammet: ÅPH 1, ÅPH 3 

Nya åtgärdsförslag: ÅPH 46 

Hydrografiska villkor, planering D.3 Första åtgärdsprogrammet: ÅPH 13-14 

Områdesskydd Enskilda normer (t.ex. 
C.3, C.4, D.1) men också 
övergripande normen om 
god miljöstatus13  

Första åtgärdsprogrammet: ÅPH 26-28 

Restaurering Enskilda normer (t.ex. 
C.3, C.4) men också 
övergripande normen om 
god miljöstatus14  

Första åtgärdsprogrammet: ÅPH 29-31 

Återuppbyggnad lokala 
kustfisksamhällen 

C.3, C.4 
 

Nya åtgärdsförslag: ÅPH 60 

 

4.2 Främmande arter 

En främmande art är en växt, ett djur, en svamp eller en mikroorganism som med människans 

hjälp, avsiktligt eller oavsiktligt, sprids utanför sitt naturliga utbredningsområde. En främmande art 

vars introduktion och/eller spridning hotar biologisk mångfald och relaterade ekosystemtjänster 

kallas invasiv. Invasiva främmande arter kan till exempel konkurrera med inhemska arter, 

hybridisera med inhemska arter och sprida smittor. De kan också utgöra ett hot mot människors 

hälsa samt ekonomin. Det kan ofta vara svårt att förutse vilka främmande arter som får denna 

effekt och därför är det viktigt att motverka introduktion och spridning av främmande arter i 

svenska vatten.  

4.2.1 Nya åtgärder mot främmande arter 

En stor mängd pågående åtgärder bidrar till att minska risken för främmande arter i Sverige, 

dessa listas i tabell 10. I tabell 9 nedan presenteras förslag på nya och modifierade åtgärder, 

                                                   
12 17 § havsmiljöförordningen 
13 17 § havsmiljöförordningen 
14 17 § havsmiljöförordningen 
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utöver redan beslutade åtgärder och existerande åtgärdsarbete, som ska medverka till att 

miljökvalitetsnormen följs. 

 

Tabell 9. Förslag på nya och modifierade åtgärder till uppdatering 2021 mot främmande arter. 

Åtgärdsnamn Aktivitet eller 
mänsklig 
verksamhet som 
åtgärden riktas mot15  

Relevant 
miljökvalitets-norm 
(MKN) samt 
kriterium för god 
miljöstatus16 

Hänvisning till 
faktablad 

Omfattning 
 

Vägledning för att 
beakta och hantera 
risken med invasiva 
främmande arter i 
beslut/skötselplaner/b
evarande-planer för 
marina skyddade 
områden (ÅPH 46) 

Fångst av fisk och 
skaldjur 
(yrkesmässigt, på 
fritiden),  

Transport – sjöfart 

 

 

MKN C.1  

Kriterium för god 
miljöstatus D2C1  

Faktablad 46 Nordsjön och 
Östersjön 

Nya och/eller modifierade åtgärder som främst motiverats av andra miljökvalitetsnormer men också bidrar till detta 
temaområde 

Att ta fram vägledning 
riktad till 
myndigheter, 
verksamheter och 
allmänheten i övrigt 
för omhändertagande 
av farliga ämnen och 
påväxt på 
fartygsskrov (ÅPH 15- 
Modifieras) 

Transport – sjöfart 

 

MKN B.1, B.2 och 
C.1 

Kriterium för god 
miljöstatus D8C1, 
D8C2, D2C1 

 

Faktablad 1517 Nordsjön och 
Östersjön 

Att utreda orsak och 
behov av ytterligare 
reglering för att 
förhindra spridning av 
TBT till havsmiljön 
från mark och 
sediment  

Att ta fram vägledning 
eller riktlinjer med 
avseende på 
skrovrengöring av 
fritidsbåtar för att 
förhindra spridning av 
TBT, övriga biocider 
och främmande arter 
till havsmiljön 

(ÅPH 17-Modifieras) 

Turism- och 
fritidsverksamhet 

Transport – sjöfart 

 

MKN B.1, B.2 och 
C.1 

Kriterium för god 
miljöstatus D8C1, 
D8C2, D2C1 

 

Faktablad 1718 Nordsjön och 
Östersjön 

 

                                                   
15 Havsmiljödirektivet (2008/56/EG), bilaga III, tabell 2b 
16 Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:18) om vad som kännetecknar god miljöstatus samt 

miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön. 
17 Uppdaterat faktablad för modifiering av ÅPH 15 finns i bilaga 3. För ursprungligt faktablad, se Havs- och vattenmyndigheten 

2015a. 
18 Uppdaterat faktablad för modifiering av ÅPH 17 finns i bilaga 3. För ursprungligt faktablad, se Havs- och vattenmyndigheten 

2015a. 
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4.2.2 Nuvarande status gällande miljökvalitetsnormen för främmande arter 

MKN C.1 Havsmiljön ska vara fri från avsiktligt nyutsatta eller flyttade främmande arter och 

stammar, samt främmande arter spridda på annat sätt genom mänsklig verksamhet, som 

riskerar att negativt påverka den genetiska eller biologiska mångfalden eller ekosystemets 

funktion (HVMFS 2012:18) 

Miljökvalitetsnorm C.1 bedöms inte följas.  

Indikator för MKN C.1:  

C.1.1. Trend för introduktioner av nya främmande arter.  

Målvärde: Nedåtgående trend i antalet nyintroducerade främmande arter genom mänskliga 

aktiviteter.  

Faktablad med mer information och utförlig beskrivning av bedömning av indikatorn finns på: 

Indikatorer för miljökvalitetsnormer (HVMFS 2012:18 bilaga 3 del B)   

 

För perioden 2012-2017 upptäcktes fyra nya främmande arter i Östersjön och tre nyintroduktioner 

upptäcktes i förvaltningsområde Nordsjön under samma tidsperiod. Det är inte möjligt att utföra 

en trendanalys p.g.a. den låga provstorleken men det kan konstateras att målvärdet för indikatorn 

inte klaras och att miljökvalitetsnorm C.1 inte följs, varken i Östersjön eller Nordsjön. För att 

kunna göra fullgoda trendanalyser krävs en mer riktad övervakning och fler år som underlag. 

Under kommande förvaltningsperiod kommer därför bedömning av miljökvalitetsnorm C.1 att bli 

mer tillförlitlig (se faktablad för indikator C.1.1). 

Då miljökvalitetsnorm C.1 inte följs kan god miljöstatus inte heller nås till 2020. I bedömning av 

miljötillståndet 2018 konstateras att god miljöstatus avseende främmande arter inte nås i 

bedömningsområdena för indikator 2.1A, varken i Västerhavet eller i Östersjön (Havs- och 

vattenmyndigheten 2018a)19.  

4.2.3 Belastning och aktiviteter som påverkar introduktion av främmande arter 

Det vanligaste sättet som främmande arter introduceras till Östersjön och Nordsjön är via sjöfart, 

där arter följer med i fartygens barlastvatten eller som påväxt på skrov20. Andra spridningsvägar 

är rymningar från vattenbruksanläggningar, som kan avse den odlade arten eller andra arter som 

följer med odlingsmaterialet. Naturlig spridning från angränsande marina områden och sekundär 

spridning med fritidsbåtar har också betydelse, främst genom påväxt på skrov eller skvalpvatten 

(se figur 3). Fritidsbåtar kan, genom att arter fastnar som påväxt på skrovet eller förs med i 

båtarnas skvalpvatten, bidra till ytterligare spridning av arter som introduceras genom exempelvis 

kommersiell sjöfart (UNCTAD 2019). Spridning av främmande arter kan även ske genom 

utsättning av arter. Detta görs i flera syften, exempelvis för att kompensera bortfallet av 

naturproducerad laxfisk som uppstått till följd av vattenkraftsutbyggnaden, förstärka vilda bestånd, 

landskapsvård (till exempel att förhindra igenväxning) och i sportfiskesyfte ("put and take-fiske").  

Alla indikationer pekar på att sjöfarten förväntas öka. Därmed ökar också risken för introduktion 

av främmande arter (UNCTAD 2019). Sveriges Livsmedelsstrategi (Proposition 2016/17:104) har 

som målsättning att bl.a. öka vattenbruksproduktionen, vilket kan öka risken för introduktion. 

                                                   
19 Detaljerad information om bedömning av god miljöstatus avseende främmande arter finns i HaV (2018a) och faktablad 2.1A 

www.havochvatten.se/faktablad-for-indikatorer 
20 För ytterligare detaljer se faktablad 2.1A www.havochvatten.se/faktablad-for-indikatorer  

http://www.havochvatten.se/faktablad-for-indikatorer
http://www.havochvatten.se/faktablad-for-indikatorer
http://www.havochvatten.se/faktablad-for-indikatorer
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Redan introducerade arter sprider sig utan mänsklig påverkan över större områden. Det är viktigt 

att vidta förebyggande åtgärder för att förhindra eller åtminstone minska spridning av främmande 

arter. I tabell 9 redovisas förslag på nya och modifierade åtgärder.  

4.2.4 Åtgärdsbehov gällande främmande arter 

En analys har utförts av i vilken grad existerande åtgärder och regelverk bidrar till att minska 

relevanta belastningar som bidrar till introduktion av nya främmande arter. Detta beskrivs 

inledningsvis. Då det bedöms finnas ett åtgärdsbehov presenteras därefter förslag på nya och 

modifierade åtgärder som bidrar till att minska introduktion av nya främmande arter.  

4.2.4.1 Existerande regelverk och pågående åtgärder 

Införsel av främmande arter via fartygs barlastvatten eller som påväxt på skrov bedöms vara 

betydande, samt att sjöfarten förväntas öka och därmed risk för ytterligare introduktioner 

(UNCTAD 2019). Denna utveckling förväntas i viss utsträckning balanseras av 

barlastvattenskonventionen. Det är en internationell konvention för kontroll och hantering av 

fartygs barlastvatten och sediment som beslutades av FN:s internationella sjöfartsorganisation 

(IMO). Konventionen trädde i kraft 2017 och har efter det införlivats i svensk lag. Enligt 

utvärdering av det svenska genomförandet av barlastvattenkonventionen bedöms denna åtgärd 

som fullgod för att hantera främmande arter via fartygs barlastvatten (Anthesis 2019). Nya 

ytterligare åtgärder bedöms ge en marginell effekt.  

Vad gäller utsättning av arter finns bestämmelser på plats för att minska spridning av främmande 

arter. Under kategorin för utsättning av arter inkluderas även att transportera och föda upp 

främmande arter. Dessa aktiviteter regleras genom EU:s förordning om invasiva och främmande 

arter ((EU) nr 1143/2014)21. Den kompletteras av den svenska förordningen (2018:1939) om 

invasiva främmande arter.  

 

 

Figur 3. Diagrammet illustrerar resultat av gap-analysen för indikator C.1.1, baserat på expertbedömning (för mer information 
om gap-analysen, se bilaga 1 samt Farnelid m.fl. 2020). Diagrammet illustrerar de källor som bedöms vara mest relevanta för 
tillförsel av främmande arter. Staplarnas längd är en relativ uppskattning av källornas betydelse för indikator C.1.1. Staplarnas 
färger illustrerar: Grönt: hur väl existerande åtgärder bedöms täcka källorna och en uppskattning av existerande åtgärders effekt 

                                                   
21 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1143/2014 av den 22 oktober 2014 om förebyggande och hantering av 

introduktion och spridning av invasiva främmande arter 

Sjöfart barlast

Sjöfart påväxt

Fritidsbåtar

Vattenbruk

Utsättning arter

Effekt existerande åtgärder Genomförande-gap Behov av nya åtgärder
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på dessa, Gult: genomförande-gap d.v.s. uppskattning av potential att minska belastningar genom att stärka genomförandet av 
existerande åtgärder, samt Rött: uppskattning av behov av nya åtgärder för att minska belastningen. 

 

Tabell 10. Sammanställning (urval) av befintliga regelverk och pågående åtgärdsarbete mot främmande arter. 

Titel existerande åtgärd Belastning  Omfattning Status 

EU:s IAS-förordning22  Nyintroduktion och spridning 
av invasiva främmande arter 
(IAS) 

Nordsjön/ 
Östersjön 

pågående 

Handlingsplan mot spridningsvägar för 
invasiva främmande arter (enligt artikel 13 
i förordning (EU) nr 1143/201) 

Nyintroduktion och spridning 
av IAS 

Nordsjön/ 
Östersjön 

pågående 

Förordning (2018:1939) om invasiva 
främmande arter 

Nyintroduktion och spridning 
av IAS 

Nordsjön/ 
Östersjön 

pågående 

Miljöbalken (1998:808) Kumulativt Nordsjön/ 
Östersjön 

pågående 

Barlastvattenlag (2009:1165) Nyintroduktion och av IAS Nordsjön/ 
Östersjön 

pågående 

Barlastvattenförordning (2017:74) Nyintroduktion och av IAS Nordsjön/ 
Östersjön 

pågående 

Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 
2017:73) om hantering och kontroll av 
fartygs barlastvatten och sediment  

Nyintroduktion och av IAS Nordsjön/ 
Östersjön 

pågående 

Åtgärder från det första åtgärdsprogrammet 2015 (Havs- och vattenmyndighet 2015a) 

ÅPH 1, Ta fram ett pilotprojekt för att 
utveckla metoder för kontroll och lokal 
bekämpning av invasiva främmande arter 

Metoder i syfte att hålla en 
etablerad art eller nyligen 
introducerad art under 
kontroll eller för att lokalt 
reducera bestånd i utvalda 
miljöer krävs för att 
miljökvalitetsnorm C.1 ska 
kunna följas. I dagsläget är 
erfarenheterna av sådana 
åtgärder begränsade.  

Nordsjön/ 
Östersjön 

Pilotprojektet blev 
framtagandet av ett 
hanteringsprogram för 
svartmunnad smörbult och 
detta är nu i slutfasen. En 
utlysning av 
forskningsmedel för nya 
innovativa 
bekämpningsmetoder (via 
miljöforskningsanslaget) 
har skett under 2020.  

ÅPH 2, Utveckla tekniskt verktyg för att i 
ökad grad tillgängliggöra samt komplettera 
information om främmande arter 

Tillförlitlig och tillgänglig 
information är viktig för 
myndigheternas arbete med 
att planera och genomföra 
åtgärder för att förhindra 
eller minska skador av 
främmande arter. Verktyget 
ger en ökad medvetenhet 
och förståelse hos 
allmänheten vilket leder till 
minskad introduktion av 
främmande arter. 

Nordsjön/ 
Östersjön 

Projektet Rappen, 
startades under våren 
2015 för att prova 
crowdsourcing av 
vattenlevande organismer 
och användningen av en 
mobilapplikation. Rappen 
har utvärderats och 
utfallet föll väl ut med 
ökad medborgarforskning 
och inrapporterade 
invasiva främmande arter. 
Rappen 2.0 är under 
upparbetning. Åtgärden 
bedöms vara genomförd 
och föreslås avslutas.  

ÅPH 3, Utveckla ett nationellt varnings- 
och responssystem för tidig upptäckt av 
nya invasiva främmande arter samt 

Att berörda myndigheter får 
kännedom om nya fynd av 
främmande arter för att vid 
behov snabbt kunna sätta in 
åtgärder för att bekämpa 

Nordsjön/ 
Östersjön 

Pågående 

                                                   
22 Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) nr 1143/2014 av den 22 oktober 2014 om förebyggande och hantering av 

introduktion och spridning av invasiva främmande arter 
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hanterings- och beredskapsplaner för 
dessa 

dessa är en nyckelfaktor för 
att miljökvalitetsnormen C.1 
och C.2 ska kunna följas.  

 

4.2.4.2 Behov av nya åtgärder 

Det finns fortsatt behov av nya åtgärder för att hantera möjliga spridningsvägar för främmande 

arter. Påväxt på fartygsskrov är den spridningsväg som bedöms vara i störst behov av åtgärder, 

se figur 3. Det finns ekonomiska incitament att hålla skroven fria från påväxt då det minskar 

friktion och bränsleförbrukning. Spridning förebyggs till viss del av fartygens användning av 

antifoulingfärg som motverkar biologisk påväxt. Men färgen kan vara i slutet av sin livslängd och 

fläckvis ha för litet lager av färg som kan leda till att biologisk påväxt kan fästa på skrovet och 

därmed spridning av främmande arter. Regelbunden rengöring av skroven görs för att avlägsna 

eventuell påväxt, men det saknas tydliga krav på omhändertagande av det borttagna materialet.  

Även fritidsbåtar kan utgöra en källa till sekundär spridning av främmande arter (via skrovpåväxt 

eller skvalpvatten).  

Utifrån detta ser Havs- och vattenmyndigheten behov av att modifiera ÅPH 15 och 17 från det 

första åtgärdsprogrammet. Vad gäller ÅPH 15 så föreslås den modifieras och renodlas till att 

inriktas på skrovrengöring av fartyg (tidigare ingick även fritidsbåtar i åtgärden) och att främst ta 

fram en vägledning för tillsynen av detta. Att minska att invasiva främmande arter sprids från 

fritidsbåtar föreslås istället att samlas och adresseras genom ÅPH 17. Åtgärderna beskrivs även 

närmare i temaavsnittet Koncentration och effekter av farliga ämnen.  

Utifrån analys av åtgärdsbehov föreslås också en åtgärd som fokuserar på hantering av invasiva 

främmande arter i skyddsvärda livsmiljöer. Detta genom vägledning för att inkludera åtgärder mot 

invasiva främmande arter i beslut, skötsel- eller bevarandeplaner för marina skyddade områden 

(ÅPH 46). Hantering av invasiva främmande arter förväntas därmed succesivt bli en integrerad 

del av skötseln i dessa områden. Det kan till exempel handla om att förebygga introduktion 

respektive minskning av introduktionstrycket samt åtgärder för populationsbegränsning vilket 

minskar förekomst av invasiva främmande arter i områden. Detta gynnar havsmiljön på olika sätt: 

• hanteringsåtgärder testas, etableras och förbättras,  

• risken för att skyddade områden blir en källa varifrån invasiva främmande arter sprids till 

intilliggagande havsmiljö minskas, och 

• de skyddade områden kan utgöra en reservoar för inhemska arter som annars trängs undan. 

Sammantaget bedöms åtgärderna bidra till en mer gynnsam utveckling och att nya introduktioner 

minskar. Utöver detta finns ett behov av att stärka genomförandet av redan beslutade åtgärder – 

se tabell 10. 

4.2.5 Undantag från att uppnå god miljöstatus 2020 avseende främmande arter 

För grundläggande information om hantering av undantag i Sverige, se kapitel 3. Undantag från 

att nå god miljöstatus 2020 för främmande arter föreslås inte för närvarande. Det är mycket svårt 

att eliminera risken för spridning av främmande arter och det saknas också tekniker för att 

bekämpa redan etablerade arter. Flera åtgärder finns i det första åtgärdsprogrammet från 2015 

och en ny åtgärd föreslås i detta åtgärdsprogram. Bland de befintliga åtgärderna finns också EU:s 

förordning (EU) nr 1143/2014 om invasiva främmande arter och dess svenska genomförande. 

Inom detta arbete har bland annat en nationell handlingsplan för att motverka spridning av 
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invasiva arter tagits fram. Innan de åtgärder som är följden av denna EU-förordning är fullt 

genomförda föreslås inte undantag för främmande arter. 

 

4.3 Fiskar och skaldjur som påverkas av fiske 

Kommersiellt nyttjade fiskar och skaldjur i havet är en resurs som rör sig fritt över nationella och 

internationella gränser. Dessa bestånd är en viktig del i marina ekosystem och påverkas av 

mänskliga aktiviteter på samma sätt som andra ekosystemkomponenter. Fiske, klimatförändring, 

övergödning och förlust av livsmiljöer bedöms vara betydande belastningar i både Nordsjön och 

Östersjön (tabell 14). Miljökvalitetsnormen för fisk och skaldjur (C.3) innebär att långsiktigt 

hållbara fisk- och skaldjursbestånd ska uppnås.  

EU har exklusiv kompetens (befogenhet) att fatta beslut i marina områden vad gäller bevarandet 

av havets biologiska resurser23 (för sötvattensområden gäller delad kompetens mellan EU och 

relevant medlemsstat kring fiske24). Detta innebär att medlemsländerna endast har befogenhet 

att fatta beslut om fiskeripolitiken i marina områden efter bemyndigande från EU eller för att 

genomföra unionens akter25. Det medför också begränsningar i de åtgärder som Sverige kan 

genomföra på nationell nivå för att uppnå god miljöstatus för kommersiellt nyttjade fiskar och 

skaldjur. Detta avspeglas i de åtgärder som inkluderas i åtgärdsprogrammet som främst riktas 

mot kustområden. Däremot sker ett kontinuerligt arbete på EU-nivå för att förbättra status för 

kommersiellt nyttjade fiskar och skaldjur. Det framgår av EU:s förordningar inom den 

gemensamma fiskeripolitiken (GFP) att åtgärder ska vidtas för att bidra till att uppfylla god 

miljöstatus enligt havsmiljödirektivet26.  

  

                                                   
23 EUF, Fördraget om Europeiska Unionens Funktionssätt Artikel 3 1: Unionen ska ha exklusiv befogenhet på fem områden där 

bevarandet av havets biologiska resurser inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken, utgör ett av dessa områden. 
Unionen ska också ha exklusiv befogenhet att ingå ett internationellt avtal, om ingåendet av avtalet föreskrivs i en 
unionslagstiftningsakt eller om ingåendet är nödvändigt för att unionen ska kunna utöva sin befogenhet internt eller i den mån 
ingåendet kan påverka gemensamma regler eller ändra räckvidden för dessa. 

24 EUF artikel 4; Artikel 4 1. Här framgår att unionen ska ha delad befogenhet med medlemsstaterna inom ett antal 
huvudområden. Häri ingår jordbruk och fiskeri, med undantag av bevarandet av havets biologiska resurser (d). 

25 Fördraget om Europeiska Unionen Artikel 2 1.  
26 EU:s förordning för tekniska bevarandeåtgärder; Europaparlamentets och rådet förordning (EU) 2019/1241 av den 20 juni 

2019 om bevarande av fiskeresurserna och skydd av marina ekosystem genom tekniska åtgärder, om ändring av rådets 
förordningar (EG) nr 2019/2006 och (EG) nr 1224/2009, och Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 1380/2013, 
(EU) 2016/1139, (EU) 2018/973, (EU) 2019/472 och (EU) 2019/1022, samt om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 
894/97, (EG) nr 850/98, (EG) nr 2549/2000, (EG) nr 254/2002, (EG) nr 812/2004 och (EG) nr 2187/2005 
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Ramar för fiskets förvaltning i Sverige 

Det geografiska tillämpningsområdet för den gemensamma fiskeripolitiken är marina områden 

– med detta avses vatten som sträcker sig in till kusten (strandkanten).  

En medlemsstat får införa åtgärder för bevarande av fiskbestånden inom EU:s vatten för egna 

fartyg eller för personer som är etablerade på deras territorium27. Åtgärderna ska vara minst 

lika strikta som åtgärder enligt unionsrätten och vara förenliga med grundförordningens mål 

enligt artikel 2. Det finns även möjlighet för en medlemsstat att vidta icke-diskriminerande 

åtgärder, som gäller för nationella och internationella aktörer, för bevarande av fiskbestånden 

och för att bibehålla eller förbättra statusen för de marina ekosystemen inom en gräns på 12 

nautiska mil (nm) från dess baslinje28. Dessa nationella åtgärder, inom 12 nm från baslinjen, 

kan omfatta andra medlemsländers fartyg, men då får åtgärderna endast antas efter samråd 

med EU-kommissionen, de berörda medlemsstaterna och de berörda expert- och 

rådgivningsgruppen inom EU förvaltningsprocessen. Hittills har medlemsländerna hanterat den 

typ av åtgärder inom 12 nm som bör omfatta även andra nationers fiske genom 

regionaliseringsförfarandet vilket innebär områdesspecifika diskussioner i till exempel Nordsjön 

(Scheveningengruppen) och Östersjön (BaltFish) eller annan typ av EU-förfarande. I den 

nyligen antagna tekniska förordningen29 har möjligheten att vidta regionala åtgärder utökats 

väsentligt och medlemsländerna har under 2020 påbörjat arbete med utarbetning och 

implementering av gemensamma rekommendationer för regionala bevarandeåtgärder. 

Då behov av ytterligare åtgärder för övriga nationers fiske identifieras, kan åtgärder föreslås 

genom regionaliseringsprocessen30, EU:s ordinarie lagstiftningsförfarande31, eller TAC-

förordning32.  

Ramarna för den nationella regleringen av fisket i svenska vatten ges i fiskelagen (1993:787) 

och Havs- och vattenmyndighetens mandat regleras i förordning (1994:1716) om fisket, 

vattenbruket och fiskerinäringen.  

Tillträde till fiskevatten 

När det gäller tillträde till fiskevatten är huvudregeln i grundförordningen att unionsfiskefartyg 

har lika tillträde till det gemensamma unionsvattnet. Medlemsstaterna har emellertid viss 

möjlighet att begränsa andra medlemsstaters tillträde till området inom 12 nm från baslinjerna, 

utan att det påverkar tillämpningen av befintliga grannavtal33.  

 

4.3.1 Nya åtgärder för fiskar och skaldjur som påverkas av fiske 

I tabell 11 presenteras de förslag på nya åtgärder som kompletterar det åtgärdsarbete som redan 

finns. Åtgärderna medverkar först och främst till att miljökvalitetsnormerna C.3 och C.4 ska kunna 

följas, men bidrar även till miljökvalitetsnormerna D.1, D.2 och E.1. I tabell 15 finns en 

                                                   
27 Enligt grundförordningens 1 artikel 19.  
28 Enligt grundförordningens artikel 20.  
29 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1241 av den 20 juni 2019 om bevarande av fiskeresurserna och skydd 
av marina ekosystem genom tekniska åtgärder, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 2019/2006 och (EG) nr 1224/2009, 
och Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 1380/2013, (EU) 2016/1139, (EU) 2018/973, (EU) 2019/472 och (EU) 
2019/1022, samt om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 894/97, (EG) nr 850/98, (EG) nr 2549/2000, (EG) nr 254/2002, 
(EG) nr 812/2004 och (EG) nr 2187/2005 
30 Artikel 18, grundförordningen för fiske (Förordning (EU) nr 2013/1380) 
31 Artikel 43.2 EUF, Europaparlamentet och rådet beslutar gemensamt enligt det ordinarie lagstiftningsförfarandet. 
32 Artikel 43.3 EUF, Rådet beslutar (på förslag från EU-kommissionen) om fastställande och fördelning av fiskemöjligheter. 
33 Genom artikel 5 i grundförordningen 
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sammanställning (urval) av befintligt regelverk och åtgärdsarbete som bidrar till att förbättra 

statusen för fiskar och skaldjur som påverkas av fiske.  

Bedömning och åtgärder kopplat till fisksamhällets roll och funktion i den marina näringsväven 

(miljökvalitetsnorm C.4), beskrivs närmare i temaavsnittet Marina näringsvävar. 

 

Tabell 11. Förslag på nya åtgärder till uppdatering 2021 för fiskar och skaldjur som påverkas av fiske. 

Åtgärdsnamn Aktivitet eller 
mänsklig 
verksamhet som 
åtgärden riktas mot34 

Relevant 
miljökvalitetsnorm 
(MKN) samt 
kriterium för god 
miljöstatus35 

Hänvisning till 
faktablad 

Omfattning 
 

Stärkt tillsyn och 
förbättrad hantering 
av redskap inom 
fritidsfisket (ÅPH 47) 

Fångst av fisk och 
skaldjur 
(yrkesmässigt, på 
fritiden) 

 

MKN C.3, C.4 och E.1 

Kriterium för god 
miljöstatus D1C1, 
D3C1, D10C1 

 

Åtgärdsfaktablad 47 Nordsjön och 
Östersjön 

Främja en 
storleksfördelning 
hos det kustnära 
fisksamhället som 
möjliggör att viktiga 
funktioner i 
näringsväven 
upprätthålls (ÅPH 48) 

Fångst av fisk och 
skaldjur 
(yrkesmässigt, på 
fritiden) 

 

MKN C.3 och C.4 

Kriterium för god 
miljöstatus D3C3, 
D1C3, D4C3 

 

Åtgärdsfaktablad 48 Nordsjön och 
Östersjön 

Minska arealen 
trålsvept yta och öka 
användningen av 
selektiva och 
skonsamma redskap 
samt genomföra en 
sammanställning av 
trålningens inverkan 
på kustnära 
fiskbestånd (ÅPH 49) 

Fångst av fisk och 
skaldjur 
(yrkesmässigt) 

 

MKN C.3, C.4, D.1 
och D.2  

Kriterium för god 
miljöstatus D6C3 och 
D6C5 

 

Åtgärdsfaktablad 49 Nordsjön och 
Östersjön 

 

Nya åtgärder som främst motiverats av andra miljökvalitetsnormer men också bidrar till detta temaområde 

Behovsstyrd 
områdesspecifik 
begränsning av 
predatorer; gråsäl och 
skarv, för att stödja 
åtgärder med syfte att 
återuppbygga lokala 
kustfisksamhällen 
(ÅPH 60) 

Jakt och skörd för 
andra ändamål 

 

MKN C.3 och C.4 

Kriterium för god 
miljöstatus D1, D3 

Åtgärdsfaktablad 59 Nordsjön och 
Östersjön 

 

 

                                                   
34 Havsmiljödirektivet (2008/56/EG), bilaga III, tabell 2b 
35 Havs- och vattenmyndighets föreskrifter (HVMFS 2012:18) om vad som kännetecknar god miljöstatus samt 

miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön. 



- 46 - 

4.3.2 Nuvarande status gällande miljökvalitetsnorm för naturligt förekommande fiskarter 

och skaldjur som påverkas av fiske  

MKN C.3 Populationerna av alla naturligt förekommande fiskarter och skaldjur som påverkas av 
fiske har en ålders- och storleksstruktur samt beståndsstorlek som garanterar deras långsiktiga 
hållbarhet (HVMFS 2012:18) 

Miljökvalitetsnorm C.3 följs inte.  

Indikatorer för MKN C.3 

C.3.1.Fiskeridödlighet.  
Målvärde: När F < FMSY för de bestånd för vilka det finns en analytisk bedömning och en FMSY- 
nivå i enlighet med ICES bedömning.  

C3.2.Lekbiomassa (SSB) för alla kommersiellt nyttjade bestånd 
Målvärde: När lekbiomassan (SSB) > BMSY-trigger i enlighet med ICES aktuella rådgivning. 
(HVMFS 2018:18) 

C.3.3 Hållbart nyttjande av nationellt förvaltade fisk- och skaldjurspopulationer 
Målvärde: Minst 90 % av bedömda populationer nyttjas hållbart i svenska vatten.  

Faktablad med mer information och utförlig beskrivning av bedömning av indikatorerna finns på: 
Indikatorer för miljökvalitetsnormer (HVMFS 2012:18 bilaga 3 del B)  

 

I dagsläget klaras inte målvärdet för indikator C.3.1 om fiskeridödlighet, dvs. fiskeridödlighet 

överskrider FMSY för alla fiskbestånd. Även målvärdet för indikator C.3.2, lekbiomassa, klaras inte 

i denna cykel. Det är totalt 18 bestånd av 40 som inte klarar målvärdet för båda indikatorerna 

C.3.1 och C.3.2. Detta kan jämföras med 14 stycken (av 40) vid den bedömning som gjordes 

2016, se tabell 12.  

Bedömningen för indikatorerna C.3.1. och C.3.2. baseras på Internationella havsforskningsrådets 

(ICES) årliga beståndsrådgivning och visar på skillnader på inom- och mellanbeståndsnivå, men 

även mellan områden och år. Det är omöjligt att dra övergripande slutsatser utifrån bedömningen 

av C.3.1. och C.3.2. om fisksamhällets tillstånd i stort. För vissa bestånd ses dock en förbättring 

jämfört med bedömningen av havsmiljöns tillstånd som gjordes 2018 (Havs- och 

vattenmyndigheten 2018a), medan för andra arter har en försämring skett (tabell 12 och 13). En 

mellanårsjämförelse är möjlig eftersom indikatorerna C.3.1 och C.3.2 tillhörande 

miljökvalitetsnorm C.3 är identiska med de indikatorer 3.1A och 3.2A som används för att 

bedöma miljöstatus avseende kommersiellt nyttjade fiskar och skaldjur. 

Indikator C.3.3, som är den tredje indikatorn som ska bedömas under miljökvalitetsnorm C.3, 

omfattar nationellt förvaltade bestånd (bestånd som inte förvaltas inom den gemensamma 

fiskeripolitiken).  Bedömning av indikatorn visar att målvärdet inte klaras klaras i varken 

Västerhavet eller Östersjön då endast sex av 19 bestånd nyttjas hållbart, enligt SLU:s 

expertbedömning.36 Dessa är krabba i Skagerrak och Kattegatt, gädda i Bottenhavet och 

Bottenviken, sik i Egentliga Östersjön, sik i Bottenhavet/Ålands hav och sjurygg i Östersjön. 

Resterande bestånd och arter nyttjas inte hållbart (se även faktablad för indikator C.3.3).  

  

                                                   
36 Påverkansanalys SLU – publiceras november 2020. 

http://www.havochvatten.se/faktablad-for-indikatorer
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Tabell 12. Jämförelse av bedömning av indikatorerna för fiskeridödlighet (3.1A=C.3.1) och lekbiomassa (3.2A= C.3.2) i 
Nordsjön. Data från 2016: bedömning av miljötillståndet (Havs- och vattenmyndigheten 2018a) och data från 2019: bedömning 
för miljökvalitetsnorm C3. Gröna fält ▀ illustrerar att målvärdet/tröskelvärdet klaras, röda fält ▀ att tröskelvärdet/målvärdet inte 
klaras och gråa fält ▀ att bedömning inte var möjlig. 
 

  

Fiskeridödlighet 
 

Lekbiomassa 

Art Bestånd 2016 2019  2016 2019 

Bergtunga Nordsjön, Kattegatt, Skagerrak, Östra Engelska kanalen 
1 1  

 
2 

Gråsej Nordsjön, Rockall, Västra Skottland, Skagerrak och Kattegatt 
1 1  

 
1 

Havskräfta Skagerrak och Kattegatt 
1 1    

Kolja Nordsjön, Västra Skottland, Skagerrak 
0 0  1  

Kolmule Nordöstra Atlanten 
0 0    

Kummel Större Nordsjön, Keltiska havet och Biskaya bukten 
1 1  1  

Lubb Nordöstra Atlanten 
1 1  1  

Makrill Nordöstra Atlanten 
0 0  1  

Nordhavsräka Skagerrak, Norra Nordsjön, Norska djupet 
0 0    

Pigghaj Nordöstra Atlanten 
1 1    

Piggvar Nordsjön 
1 1    

Rödspätta Kattegatt, Bälthavet, Öresund 
1 0    

Rödspätta Nordsjön och Skagerrak 
1 1  1  

Rödtunga Nordsjön, Kattegatt, Skagerrak och Östra Engelska kanalen 
1 0  1  

Sandskädda Nordsjön, Kattegatt, Skagerrak 
1 1  1  

Sill Vårlekande, Skagerrak, Kattegatt, Västra Östersjön 
0 0    

Sill 
Höstlekande, Nordsjön, Skagerrak, Kattegatt, Östra Engelska 
kanalen 

1 1  1  
Sill Nordöstra Atlanten; Norskt vårlekande 

1 1    
Skarpsill Nordsjön 

2 2  1  
Skrubbskädda Nordsjön, Skagerrak, Kattegatt 

1 1    
Slätvar Nordsjön, Engelska kanalen, Kattegatt, Skagerrak 

1 1  1  

Taggmakrill 
Skagerrak, Kattegatt, Södra och centrala Nordsjön, Östra 
Engelska kanalen 

0 0  2  
Tobis Centrala och Södra Nordsjön; Doggesr Bank 

2 2  1  
Tobis Centrala och Södra Nordsjön 

2 2    
Tobis Kattegatt, Skagerrak, Centrala och Norra Nordsjön 

2 2  1  
Torsk Nordsjön, Östra Engelska kanalen, Skagerrak 

0 0    
Vitling Nordsjön; Östra Engelska kanalen 

0 0    
Torsk Kattegatt 

0     
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Tabell 13. Tidsmässig jämförelse av indikatorerna för fiskeridödlighet (3.1A=C.3.1) och lekbiomassa (3.2A= C.3.2) i Östersjön. 
Data från 2016: bedömning av miljötillståndet (Havs- och vattenmyndigheten 2018a), data från 2019: bedömning för 
miljökvalitetsnorm C3. Gröna fältet ▀ illustrerat målvärdet/tröskelvärdet klaras, röda fält ▀ att målvärdet/tröskelvärdet inte klaras 
och gråa fält ▀ att bedömning inte var möjlig. 
  

Fiskeridödlighet 
 

Lekbiomassa 

Art Bestånd 
2016 2019 

 

2016 2019 

Rödspätta Kattegatt, Bälthavet och Öresund 
1 0  1 1 

Sandskädda Östersjön 
1 1  2 2 

Tunga Skagerrak, Kattegatt, Västra Östersjön 
1 1  0 1 

Skarpsill Östersjön 
1 0  1 1 

Skrubbskädda Bälthavet och Öresund 
1 1  2 2 

Skrubbskädda Bornholm och Sydvästra Östersjön 
1 1  2 2 

Skrubbskädda Norra och centrala Östersjön 
1 1  2 2 

Sill Vårlekande, Skagerrak, Kattegatt och Västra Östersjön 
0 0  0 0 

Sill Centrala Östersjön 
1 0  1 1 

Sill Bottniska viken/Bottenhavet 
0    1   

Torsk Västra Östersjön 
0 0  0 0 

Torsk Östra Östersjön 
0 2  1 2 

 

EU-kommissionens vetenskapliga, tekniska och ekonomiska kommitté (STECF) utvärderar 

årligen hur EU:s fiskeripolitiska  målsättning37 uppnås, bland annat vad gäller uttag i linje med 

maximalt hållbara uttag (MSY) för fiskeridödlighet (F) och lekbiomassa (SSB) (STECF 2020). 

STECF:s senaste rapport omfattar data från 2003 till 2018 och tillåter därmed en utvärdering av 

trend över en längre tidsperiod för indikatorerna C.3.1 och C.3.2. För Nordsjöområdet har antal 

bestånd som fiskats lägre än FMSY-nivåer ökat sedan 2006, men det är fortfarande 8 bestånd av 

22 som inkluderades i STECF rapporten som fiskas över FMSY. För Östersjön har antalet bestånd 

som fiskats under FMSY varierat under denna tid, men har varit stabilt sedan 2015. I Östersjön är 

fiskeridödligheten för ett bestånd utav sju lägre än FMSY. När det gäller beståndsstorlek 

(lekbiomassa: SSB) befinner sig nio av 22 bestånd i Nordsjöområdet (40%) och fyra bestånd av 

sju i Östersjöområdet (57 %) över den nivå som kan ge maximal hållbar avkastning (MSY).  

Vid bedömningen av miljötillståndet 2018 konstateras att kommersiellt nyttjade fiskar och skaldjur 

(deskriptor 3) inte uppnår god miljöstatus, varken i Nordsjön eller i Östersjön (Havs- och 

vattenmyndigheten 2018a). God miljöstatus för ett bestånd uppnås när både fiskeridödligheten 

bedöms underskrida FMSY (D3C1, indikator 3.1A) och samtidigt lekbiomassan överskrida BMSY 

(D3C2, indikator 3.2A). God miljöstatus bedömdes inte vara möjligt att uppnå till 2020. Denna 

bedömning har inte förändrats jämfört med bedömningen från 2018. 

Eftersom de ICES-modeller som ligger till grund för beståndsuppskattning uppdateras löpande 

kan både referensvärden för fiskeridödlighet och lekbiomassa (FMSY och BMSY eller Btrigger) 

förändras med tiden. Detta gäller även den retrospektiva bedömningen om beståndens status 

och fiskeridödlighet och fiskemönstret. Det får till följd att bedömning av beståndens status, även i 

förhållande till miljökvalitetsnormerna, kan variera från år till år. Som exempel kan nämnas att för 

torskbeståndet i Nordsjön, Skagerrak och östra Engelska kanalen har lekbiomassan värderats 

                                                   
37 EU:s grundförordning för fiske; Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 av den 11 december 2013 om 

den gemensamma fiskeripolitiken, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1954/2003 och (EG) nr 1224/2009 och om 
upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2371/2002 och (EG) nr 639/2004 och rådets beslut 2004/585/EG 
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lägre i efterhand. Detta på grund av att modellen nu fångar upp trenden med lägre förekomst av 

äldre torskar i den fiskerioberoende Internationella bottentrålsprovtagningen (IBTS), jämfört med 

det kommersiella fisket.  

4.3.3  Belastning och aktiviteter som påverkar fiskar och skaldjur 

Fisk och skaldjur påverkas av liknande belastningar som andra ekosystemkomponenter i marina 

ekosystem. Fiskarter är beroende av tillgängliga och gynnsamma förhållanden i livsmiljöer som 

används för bl.a. reproduktion, lek och föda. I dagsläget kan ingen art- eller beståndsspecifik 

påverkansanalys göras eftersom osäkerheten, på grund av kunskapsbrist, är stor. I en kvalitativ 

analys av påverkan bedöms fiske vara en betydande eller sannolikt betydande belastning i både 

Nordsjön och Östersjön. Detsamma gäller för klimatförändringar38. De belastningar som ingår i 

bedömningen av fiskarter skiljer sig mellan Nordsjön och Östersjön , delvis på grund av variation i 

naturliga miljöfaktorer men även på grund av att belastningar varierar i både intensitet och 

omfattning (tabell 14).  

För att uttag av fisk (fiske) inte ska överstiga det maximala hållbara uttaget (MSY) är det viktigt att 

fiskekvoter inom den gemensamma fiskeripolitiken fastställs i linje med MSY-mål och de mål som 

fastställs i fleråriga planer utifrån den vetenskapliga rådgivningen från ICES. 

När det gäller fastställande av totala tillåtna fångstmängder (TAC:er) fastställs fler och fler i 

Nordsjön i linje med MSY sett över tid39. I Nordsjön och angränsande områden föreslog 

kommissionen 2019 TAC:er i nivå med, eller under FMSY, för alla de 78 TAC:er för vilka det finns 

ett utlåtande om FMSY. Detta var inte möjligt för sex TAC:er för vilka ICES avgivit ett utlåtande om 

en TAC på noll. Det skulle ha lett till situationer där någon art blir begränsande (så kallade choke-

situationer) med allvarliga socioekonomiska effekter. Därför beslutades att TAC:erna för 

bifångster skulle tillåtas på låga nivåer. Rådet fastställde 59 TAC:er i nivå med FMSY för 

Nordostatlanten och för Östersjön, därmed uppnås inte målsättning enligt GFP om att TAC:er 

måste vara i nivå med FMSY för alla kommersiella bestånd. 

  

                                                   
38 Påverkansanalys SLU – publiceras november 2020 
39 COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Towards more 

sustainable fishing in the EU: state of play and orientations for 2021. 
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Figur 4. Förhållandet mellan totala tillåtna fångstmängder (TAC) och ICES rådgivning 2010-2020. För de år ICES gett ett 
intervall av F värden så har FMSY värdet använts.  

 

Figur 5. Förhållandet mellan totala tillåtna fångstmängder (TAC) och ICES rådgivning 2010-2020. ICES gav ingen rådgivning 
2012 för nordhavsräkan. 
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Tabell 14. Sammanfattning av påverkan på ekosystemkomponent fisk för Nordsjön och Östersjön , uppdelad i utsjön och 
kustområden. Kust inkluderar även icke-kommersiellt nyttjade bestånd40. 

Påverkan Nordsjön, utsjö Nordsjön, kust Östersjön, utsjö Östersjön, kust 

Fiske Betydande. Incitament 
för selektivt fiske och 
efterlevnad av 
landningsskyldighet 
kritiskt. 

Sannolikt betydande.  
Få studier på 
”kustarter”. 

Betydande. 
Bifångster och 
efterlevnad av 
landningsskyldighet 
viktig. 

Betydande. 
Både fritids- och 
yrkesfiske. Få studier 

Klimat Betydande 
(utbredning). 
Kunskapsbrist 
(beståndsstatus).  

Sannolikt betydande.  
Relativt få studier. 

Betydande. 
Framförallt interaktion 
temperatur – salthalt. 

Betydande. 
För vissa arter positiv 
påverkan. 

Övergödning Minskande betydelse. 
Relativt god kunskap. 

Betydande.  
Negativ påverkan, 
relativt god kunskap. 

Betydande.  
Negativ påverkan, 
relativt god kunskap. 

Betydande. 
För vissa arter positiv 
påverkan. 

Habitatförlust Relativt liten 
betydelse.  
Men många arter växer 
upp i kusthabitat. 

Betydande.  
Relativt god kunskap. 

Betydande. 
Reduktion av 
bottenmiljöer genom 
syrebrist. 

Betydande.  
Relativt god kunskap. 

Födovävs-
interaktioner 

Delvis kunskapsbrist. Delvis kunskapsbrist. 
Betydelse av ökande 
populationer av säl inte 
fastställt. 

Betydande. 
Mer kunskap om 
rumslig fördelning av 
interagerande arter 
behövs. Betydelse av 
ökande populationer av 
säl inte fastställd. 

Betydande. 
Relativt god kunskap 
om interaktioner 
mellan rovfisk och 
spigg. Mer kunskap 
om betydelse av 
skarv och säl behövs. 

Övriga 
faktorer 
(miljögifter, 
buller, osv.) 

Kunskapsbrist Kunskapsbrist Kunskapsbrist Kunskapsbrist 

 

4.3.4 Åtgärdsbehov för fiskar och skaldjur som påverkas av fiske 

Möjligheten att initiera åtgärder för kommersiellt nyttjade fiskbestånd i Nordsjön och Östersjön 

med nationell reglering är alltså begränsad. Detta eftersom många nödvändiga åtgärder omfattas 

av EU:s gemensamma fiskeripolitik (GFP) där EU har exklusiv kompetens. Åtgärder inom GFP:n 

ska emellertid bidra till att uppnå god miljöstatus enligt havsmiljödirektivet. Medlemsländerna har 

befogenhet att vidta åtgärder som skärper och kompletterar EU:s regelverk för fiskefartyg som för 

deras flagg, eller personer som är etablerade på deras territorium. EU reglerar i huvudsak 

yrkesmässigt fiske och hittills endast i ett fåtal fall fritidsfiske.  

I följande avsnitt redogörs för Sveriges arbete och ambition inom ramen för den gemensamma 

fiskeripolitiken. Detta beskrivs utifrån ett flertal viktiga verktyg inom GFP:n samt 

förbättringspotentialen inom dessa områden för att i större utsträckning bidra till att 

miljökvalitetsnorm C.3 följs. Detta är områden med stor inverkan på kommersiellt nyttjade fiskar 

och skaldjur men som kräver beslut där Sverige inte har ensamt mandat. Därefter beskrivs också 

existerande regelverk och pågående åtgärdsarbete kopplat till nationella bestånd samt de förslag 

på nya som bidrar till att följa miljökvalitetsnormerna för fiskar och skaldjur som påverkas av fiske.  

                                                   
40 Påverkansanalys SLU – publiceras november 2020 
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4.3.4.1 Existerande regelverk och pågående åtgärder 

Den gemensamma fiskeripolitiken – ett EU-gemensamt regelverk  

Förbättringsbehov fiskemöjligheter 

När det gäller fiskemöjligheter i svenska vatten är Sveriges ståndpunkt i den diskussion som förs 

med andra EU-medlemsländer inom den gemensamma fiskeripolitiken följande:  

• att nyttjandetakten, i syfte att nå målen om beståndsstorlek över den nivå som kan ge 

maximal hållbar avkastning (MSY), senast 2020 ska fastställas och sedan behållas i linje med 

MSY,  

• att den gemensamma fiskeripolitikens mål om landningsskyldighet möjliggörs,  

• att den vetenskapliga rådgivningen och försiktighetsansatsen utgör grunden för besluten, 

• att fleråriga planer är viktiga verktyg. Här framgår regler för att fastställa TAC i förhållande till 

MSY. 

Sverige strävar efter att de totala tillåtna fångstmängderna (TAC:er) ska fastställas i linje med 

uppsatta mål (MSY-mål, utifrån fleråriga planer och på nivåer för att understödja 

landningsskyldighet). När det gäller blandfisken innebär det bland annat att TAC:er fastställs på 

basis av den mest begränsade arten. På svenskt initiativ, med stöd från Danmark, har kvot för 

havskräfta i Västerhavet satts lägre än ICES rekommendation (ICES 2019). Dessutom har man 

på svenskt initiativ infört stödjande redskapsregler för torsk i Kattegatt och bifångstkvoten sänktes 

med 77 % inför 202041.  

När det gäller fiskemöjligheter och fiskekvoter finns förbättringsbehov vad gäller att alla beslut ska 

fattas i linje med MSY-mål och försiktighetsansatsen utifrån vetenskaplig rådgivning. En del 

beslut avviker dock och Sverige kan kommande år bidra genom att fortsätta argumentera och 

bidra med underlag för att fiskekvoter och associerade åtgärder ska fastställas i linje med MSY-

mål och försiktighetsnivåer utifrån ICES rådgivning.  

 

Förbättringsbehov landningsskyldighet 

År 2013 infördes skyldighet att landa all fångst av fisk- och skaldjursbestånd med fiskekvoter för 

att minska resursslöseri och stimulera utveckling av ett mer selektivt och skonsamt fiske. Sverige 

jobbar kontinuerligt för att skyldigheten att föra i land all fångst ska genomföras. Detta innebär 

bland annat att de undantag som fortsatt är tillåtna ska dras av från fiskekvoter för att inte öka 

fiskeridödligheten, samt att arbeta för att användning av selektiva och skonsamma redskap 

stimuleras genom reglering och incitament så att faktiska fångster ska överensstämma med 

tillgängliga fiskemöjligheter. I det regionala arbetet (Nordsjön: Scheveningen och Östersjön: 

Baltfish) arbetar Sverige för att de rekommendationer som lämnas av medlemsländerna ska vara 

vetenskapligt underbyggda och väl motiverade. Ambitionen är också att undantag från 

landningsskyldighet ska vara få, hållas på en låg nivå och om möjligt fasas ut över tid. Sverige 

har tagit initiativ till några undantag där angreppssättet har varit att stimulera selektiva och 

skonsamma fiskemetoder och att ha väl underbyggda underlag som också har kunnat användas 

som standard av andra medlemsländer, som till exempel: 

• Överlevnadsundantag för havskräfta i burfiske, användning av rist i kräfttrål samt i trålar som 

använder Seltrapanel - Västerhavet 

                                                   
41 TAC-förordning för Västerhavet för 2020; Förordning (EU) nr 2020/123. 
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• Undantag av mindre betydelse för oundvikliga bifångster i kräft- och räkfiske med rist – 

Västerhavet 

Det finns utrymme att ytterligare anpassa redskap och fiskemönster för att de faktiska fångsterna 

ska överensstämma med tillgängliga fiskemöjligheter och vad som landas. Detta bidrar till att 

reglera fiskeridödlighet och lekbiomassa och har bäring på miljökvalitetsnorm C.3. I detta 

avseende bör Sverige fortsätta att bidra till utveckling av selektiva och skonsamma redskap, samt 

föreslå reglering och incitament som bidrar till ökad användning av sådana redskap. Sverige bör 

även fortsätta att arbeta för utveckling och nyttjande av kontrollmetoder i syfte att ytterligare öka 

efterlevnad av landningsskyldighet.  

Förbättringsbehov reglering av fiske i marina skyddade områden 

GFP:n ska säkerställa att fiskets miljöpåverkan på andra ekosystemkomponenter än fisk minskar. 

Arbetet med reglering av fiske i marina skyddade områden kommer att bidra till att uppnå god 

miljöstatus för havsbottnens integritet (deskriptor 6) samt biologisk mångfald (deskriptor 1) för 

känsliga arter och livsmiljöer när dessa regleringar införs i de områden där fiske påverkar 

bevarandevärdena negativt42. Regleringar som kan vara aktuella omfattar bland annat beslut om 

zoner eller perioder inom vilka fiskeaktiviteter är förbjudna eller begränsade, tekniska regleringar 

som t.ex. kan innebära förbud mot eller användningsbegränsningar av vissa redskap för att 

minska fiskeverksamhetens inverkan på de marina ekosystemen i marina skyddade områden. 

Sverige har arbetat kontinuerligt med fiskereglerande åtgärder i marina skyddade områden i 

enlighet med regionaliseringsprocessen i GFP:n. Sverige avslutade förhandlingar med Danmark 

och Tyskland om bevarandeåtgärder för det marina skyddade området Bratten under 2016, vilket 

resulterade i en förordning som är direkt tillämpbar i EU43. Detta arbete pågår kontinuerligt och 

myndigheten har ett uppdrag att till utgången av 2020 införa nödvändiga bevarandeåtgärder i 

marina skyddade områden. Det innebär att det finns ytterligare ett antal områden där en GFP-

process planeras att starta upp under 2020. En konkret lista över områden och planerade 

åtgärder kommer att finnas tillgänglig under 2020. 

Sverige har initierat nya processer i syfte att införa fiskereglering på EU-nivå som fortfarande 

pågår. Det rör områden i Kattegatt (Fladen, Lilla Middelgrund, Stora Middelgrund och Röde bank 

samt Morups bank) där fiskefria zoner kombinerat med zoner med begränsat fiske föreslås. 

Dessa processer är samrådstunga och har visat sig vara tidskrävande. Sverige har även 

medverkat i flera processer bland annat rörande danska, tyska, nederländska och brittiska 

förslag, där fokus för svensk del har legat på de danska processerna.  

Förbättringsbehov fleråriga planer och tekniska bevarandeåtgärder 

För att den gemensamma fiskeripolitiken ska bidra till att uppnå god miljöstatus enligt 

havsmiljödirektivet är det viktigt att tillhörande förordningar refererar till, beaktar och skapar 

utrymme för sådana åtgärder som kan bidra till att uppnå god miljöstatus. Sverige har arbetat 

aktivt för att den fleråriga förvaltningsplanen för torsk, sill, strömming och skarpsill i Östersjön, 

som antogs i juli 2016, har som uttalad målsättning att genomföra ekosystemansatsen i 

fiskeriförvaltningen och vara förenlig med målet att senast 2020 uppnå god miljöstatus i enlighet 

med havsmiljödirektivet44. Planen ska framför allt syfta till att säkerställa uppfyllande av de 

                                                   
42 M2017/02522/Nm och N2020/00130/FJR 
43 KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2017/118 av den 5 september 2016 om fastställande av 

bevarandeåtgärder för fisket i syfte att skydda Nordsjöns marina miljö. har under 2017 inte initierat några processer inom 
ramen för GFPn. 

44 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1139 av den 6 juli 2016 om upprättande av en flerårig plan för 
bestånden av torsk, sill/strömming och skarpsill i Östersjön och det fiske som nyttjar dessa bestånd, om ändring av rådets 
förordning (EG) nr 2187/2005 och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1098/2007 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.191.01.0001.01.SWE&toc=OJ:L:2016:191:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.191.01.0001.01.SWE&toc=OJ:L:2016:191:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.191.01.0001.01.SWE&toc=OJ:L:2016:191:TOC
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kriterier som anges i deskriptor 3 och även bidra till uppfyllandet av andra relevanta deskriptorer i 

proportion till den roll som fisket spelar för att uppfylla dem (art 3.3). Planen anger deskriptor 1, 4 

och 6 som relevanta för fiskeriförvaltningen men utelämnar eventuella effekter på deskriptor 5 

och 10 (övergödning och marint skräp). Även i förhandlingarna om bl.a. förslag till förordning om 

tekniska bevarandeåtgärder och till flerårig plan för Nordsjön, har Sverige arbetat för att 

målformuleringar och möjlighet att vidta åtgärder för att god miljöstatus i enlighet med 

havsmiljödirektivet ska införlivas.  

I framtagande av fleråriga planer för Östersjön45 och Nordsjön46 samt i den tekniska förordningen 

har Sverige bidragit till att det nu finns instrument för att vidta åtgärder till stöd för 

havsmiljödirektivet. I det fortsatta arbetet gäller det att identifiera konkreta åtgärder som kan 

stötta havsmiljödirektivet, att motivera dessa, ta fram underlag och sedan att söka nå 

överenskommelse med övriga medlemsländer (och andra eventuella berörda parter) samt få dem 

införda i EU:s lagstiftning.  

Enligt de fleråriga planerna ska fiskemöjligheter fastställas i linje med MSY-nivåer och 

försiktighetsansatsen. Om ett bestånd befinner sig under MSY Btrigger ska skyddsåtgärder antas i 

syfte att snabbt återuppbygga beståndsstorleken till nivåer som kan ge MSY. Sådana 

skyddsåtgärder kan innebära begränsningar av fiske i vissa områden, samt åtgärder för 

fiskeredskapens egenskaper och användning.  

Åtgärder kan även införas för att bidra till att följa C.3 bland annat genom art- och 

storlekselektivitet hos fiskeredskap; stängda områden eller områden med begränsningar för att 

skydda ungfisk och lekansamlingar.  

Fiskerikontroll 

När det gäller fiskerikontroll anser Sverige att regelefterlevnad och kontroll är viktiga element för 

att säkerställa ett hållbart fiske. Kontrollåtgärderna är viktigt för att säkerställa att reglerna följs 

och att åtgärdseffekt kan bedömas. Sverige anser vidare att kontrollåtgärderna ska vara 

ändamålsenliga, kostnadseffektiva, proportionerliga, leda till förbättrad och effektiv fiskerikontroll, 

men utan att öka den administrativa bördan för företagen. Samtidigt är det viktigt att det ges lika 

villkor för fiskets aktörer.  

Ett långsiktigt och uthålligt nyttjande av våra marina resurser går hand i hand med efterlevnaden 

av reglerna för den gemensamma fiskeripolitiken. Biologiska råd och förvaltningsregler kan inte 

ensamt leda till att vi når målen för biologisk återhämtning, utan förutsätter en väl utvecklad och 

genomförd fiskerikontroll. Fiskerikontrollen är därför en viktig del av den gemensamma 

fiskeripolitiken och syftar till att garantera att denna verkligen följs, bland annat genom att:  

• I möjligaste mån säkerställa att fartygen endast fångar och landar tillåten mängd fisk samt 

rapporterar dessa aktiviteter korrekt. 

• Samla in de uppgifter som behövs för att bedöma fiskemöjligheterna. 

• Se till att reglerna tillämpas på samma sätt för alla fiskare och att samma påföljder gäller i 

hela EU – level playing field. 

• Se till att fiskeriprodukter kan spåras genom hela leveranskedjan, från båt till bord. 

 

                                                   
45 Europaparlamenetets och rådets förordning (EU) 2016/1139 av den 6 juli 2016 om upprättande av en flerårig plan för 

bestånden av torsk, sill/strömming och skarpsill i Östersjön och det fiske som nyttjar dessa bestånd, om ändring av rådets 
förordning (EG) nr 2187/2005 och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1098/2007 

46 Europaparlamentets och rådet förordning (EU) 2018/973 av den 4 juli 2018 om upprättande av en flerårig plan för demersala 
bestånd i Nordsjön och de fisken som nyttjar dessa bestånd, med fastställande av närmare bestämmelser för genomförandet 
av landningsskyldigheten i Nordsjön, och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 676/2007 och (EG) nr 1342/2008 
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Förvaltning av nationella bestånd och pågående nationella åtgärder  

I tillägg till åtgärder inom GFP:n finns möjlighet att vidta nationella åtgärder. Många arter som 

nationellt är viktiga för såväl det yrkesmässiga kust- som fritidsfisket, till exempel hummer, sik, 

siklöja, gädda, abborre och gös, regleras för närvarande inte av EU-gemensamma regler. Dessa 

arters biologi och nyttjande gör att de är lämpliga att förvalta nationellt. I Sverige regleras detta 

genom fiskelagen (1993:787), förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och 

fiskerinäringen och Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter. 

För de bestånd och arter som inte regleras genom den gemensamma fiskeripolitiken jobbar 

Havs- och vattenmyndigheten aktivt med att utveckla nationella förvaltningsmål. Dessutom har 

det per kustområde47 inrättats beredningsgrupper som samlar länsstyrelser och forskare som 

arbetar för att förbättra statusen hos nationellt förvaltade bestånd samt koordinerar åtgärdsarbete 

i svenska kustnära områden. Det första åtgärdsprogrammet för havsmiljön som beslutades 2015 

inkluderar flera åtgärder (ÅPH 4-9) som bidrar till att förbättra statusen för fiskar och skaldjur som 

påverkas av fiske. Dessa syftar till att inrätta nya fredningstider och –områden, införa nya 

fiskebestämmelser för att freda särskilt hotade kustlekande bestånd, samt för att fisket bedrivs 

mer art- och storleksselektivt. Arbetet med dessa är pågående och kommer fortgå även efter 

2021, då de är av löpande karaktär.  

Utöver detta pågår flera projekt och regeringsuppdrag som är av relevans för att förbättra 

fisksamhällenas  tillstånd. Till exempel redovisades nyligen regeringsuppdraget om förbud mot 

bottentrålning i marina skyddade områden (Havs- och vattenmyndigheten 2020a). I tillägg har en 

utvärdering om systemet med individuella fiskemöjligheter och tillfälliga överlåtelser inom 

demersalt fiske gjorts för att underlätta fiskets bedrivande och efterlevnaden av 

landningsskyldigheten (Havs- och vattenmyndigheten 2020b), och tillsammans med 

Jordbruksverket tas en strategi fram för framtidens fiske och vattenbruk48. Dessutom kommer 

regeringsuppdraget som undersöker orsaker och möjliga åtgärder för att förbättra tillståndet för 

torsken i Östersjön att resultera i åtgärdsförslag som på sikt kan bidra till att torskens tillstånd 

förbättras och som i förlängning kan ge positiva kaskadeffekter för hela fisksamhället och 

ekosystemet49. 

4.3.4.2 Behov av nya åtgärder 

Havs- och vattenmyndigheten bedömer att befintliga nationella åtgärder behöver kompletteras för 

att öka förutsättningarna för att följa miljökvalitetsnormerna. För detta ändamål föreslås tre nya 

åtgärder med syfte att förbättra storleksfördelning i fisksamhället, minska effekten från fritidsfiske 

samt att minska arealen trålsvept yta och öka användningen av selektiva redskap: 

• att främja en storleksfördelning hos det kustnära fisksamhället, som möjliggör att viktiga 

funktioner i näringsväven upprätthålls (ÅPH 48, beskrivs även i temaavsnitt Marina 

näringsvävar), 

• att stärka tillsyn och förbättra hantering av redskap inom fritidsfisket (ÅPH 47) så att påverkan 

från fritidsfiske kan förvaltas mer effektiv, samt  

                                                   
47 Överlag följer områdena havsplaneområden, förutom för Egentligen Östersjön där man inrättade två grupper.  
48 Regeringsuppdrag till Havs- och vattenmyndigheten och Jordbruksverket att ta fram en gemensam strategi för yrkesfisket, 

vattenbruket, fritidsfisket och fisketurismen samt nya sektorsspecifika handlingsplaner (2020) 
https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag--kontakt/vart-uppdrag/regeringsuppdrag/regeringsuppdrag/gemensam-strategi-for-
fiskets-framtid-2020.html  

49 Regeringsuppdrag till Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket att revidera förvaltningsplanen för gråsäl samt 
föreslå åtgärder för att skydda bestånden av torsk (2019) https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag--kontakt/vart-
uppdrag/regeringsuppdrag/regeringsuppdrag/revidera-forvaltningsplanen-for-grasal-samt-foresla-atgarder-for-att-skydda-
bestanden-av-torsk-2019.html 

https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag--kontakt/vart-uppdrag/regeringsuppdrag/regeringsuppdrag/gemensam-strategi-for-fiskets-framtid-2020.html
https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag--kontakt/vart-uppdrag/regeringsuppdrag/regeringsuppdrag/gemensam-strategi-for-fiskets-framtid-2020.html
https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag--kontakt/vart-uppdrag/regeringsuppdrag/regeringsuppdrag/revidera-forvaltningsplanen-for-grasal-samt-foresla-atgarder-for-att-skydda-bestanden-av-torsk-2019.html
https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag--kontakt/vart-uppdrag/regeringsuppdrag/regeringsuppdrag/revidera-forvaltningsplanen-for-grasal-samt-foresla-atgarder-for-att-skydda-bestanden-av-torsk-2019.html
https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag--kontakt/vart-uppdrag/regeringsuppdrag/regeringsuppdrag/revidera-forvaltningsplanen-for-grasal-samt-foresla-atgarder-for-att-skydda-bestanden-av-torsk-2019.html
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• att minska arealen trålsvept yta och öka användningen av selektiva och skonsamma redskap 

samt genomföra en sammanställning av trålningens inverkan på kustnära fiskbestånd (ÅPH 

49).  

De föreslagna åtgärderna begränsas till ramen som GFP:n ger den nationella förvaltningen. 

Dessa åtgärder, i kombination med redan existerande nationella åtgärder, bedöms därför inte att 

vara tillräckliga om inte också åtgärdsarbetet inom GFP förstärks. De nationella åtgärderna måste 

därmed kompletteras med unionsåtgärder inom GFP:n för att god miljöstatus ska kunna nås i 

framtiden.  

Som tidigare nämnts påverkas fisk och skaldjur även av belastningar såsom påverkan från farliga 

ämnen, övergödningseffekter, buller och marint skräp. Pågående och nya åtgärder som beskrivs 

inom dessa temaområden är därför också av betydelse för förbättrad status av kommersiellt 

nyttjade fiskar och skaldjur. Tabell 15 beskriver också redan beslutade åtgärder kopplat till fiskar 

och skaldjur som påverkas av fiske. 

 
Tabell 15. Sammanställning (urval) av befintliga regelverk, specifika förordningar och pågående åtgärdsarbete för att förbättra 
status hos kommersiellt nyttjade fiskbestånd.  

Titel existerande åtgärd Belastning  Omfattning Status 

Grundförordningen50  Uttag av arter Östersjön, 
Nordsjön 

Pågående 

Kontrollförordningen51  Uttag av arter Östersjön, 
Nordsjön 

Pågående 

Genomförandeförordningen52  Uttag av arter Östersjön, 
Nordsjön 

Pågående 

IUU-förordningen53  Uttag av arter Östersjön, 
Nordsjön 

Pågående 

Förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken Kumulativt Östersjön, 
Nordsjön 

Pågående 

Fiskelagen (1993:787) Uttag av arter Östersjön, 
Nordsjön 

Pågående 

Förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och 
fiskerinäringen 

Uttag av arter Östersjön, 
Nordsjön 

Pågående 

Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, 
Kattegatt och Östersjön. 

Uttag av arter Östersjön, 
Nordsjön 

Pågående 

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2014:19) om 
licens och tillstånd för yrkesmässigt fiske i havet  

Uttag av arter Östersjön, 
Nordsjön 

Pågående 

Åtgärder från det första åtgärdsprogrammet 2015 (Havs- och vattenmyndighet 2015a) 

ÅPH 4, Fiskebestämmelser för att freda särskilt hotade 
kustlekande bestånd innanför trålgränsen 

Uttag av arter Östersjön, 
Nordsjön 

Pågående 

                                                   
50 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 av den 11 december 2013 om den gemensamma 

fiskeripolitiken, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1954/2003 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets 
förordningar (EG) nr 2371/2002 och (EG) nr 639/2004 och rådets beslut 2004/585/EG 

51 Rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att 
säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs 

52 Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 404/2011 av den 8 april 2011 om tillämpningsföreskrifter för rådets 
förordning (EG) nr 1224/2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den 
gemensamma fiskeripolitiken efterlevs 

53 Rådets förordning (EG) nr 1005/2008 av den 29 september 2008 om upprättande av ett gemenskapssystem för att förebygga, 
motverka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske 



- 57 - 

ÅPH 5, Fiskebestämmelser som syftar till att fisket innanför 
trålgränsen bedrivs mer artselektivt 

Uttag av arter Östersjön, 
Nordsjön 

Pågående 

ÅPH 6, Fiskebestämmelser som syftar till att minska fisketrycket 
på kustlevande bestånd innanför trålgränsen som behöver stärkt 
skydd, men som kan fiskas till viss del 

Uttag av arter Östersjön, 
Nordsjön 

Pågående 

ÅPH 7, Utreda var ytterligare fredningsområden bör inrättas i 
kustområdena, samt inrätta sådana områden 

Uttag av arter Östersjön, 
Nordsjön 

Pågående 

ÅPH 8, Utreda för vilka arter och under vilken tid på året som 
generella fredningstider bör införas för kustlevande fisk, samt 
inrätta sådana 

Uttag av arter Östersjön, 
Nordsjön 

Pågående 

ÅPH 9, Anpassa fiskeflottans kapacitet till tillgängliga 
fiskemöjligheter i vissa flottsegment 

Uttag av arter Östersjön, 
Nordsjön 

Pågående 

 

4.3.5 Undantag från att uppnå god miljöstatus avseende kommersiellt nyttjade fiskar och 

skaldjur (deskriptor 3) samt fisk inom biologisk mångfald (deskriptor 1) 

4.3.5.1 Undantag och grund enligt havsmiljöförordningen 

För grundläggande information om hantering av undantag i Sverige se kapitel 3. Undantag från 

att nå god miljöstatus 2020 föreslås för kommersiellt nyttjade bestånd i såväl Nordsjön som 

Östersjön och i relation till biologisk mångfald för de pelagiska och demersala grupperna av 

fiskarter i båda områdena. Genom att fisk ingår i både deskriptorn Biologisk mångfald och 

Kommersiellt nyttjade fiskar och skaldjur omfattas många fiskarter av båda undantagen. 

Undantaget motiveras främst av att Sverige inte själv ansvarar för alla de åtgärder som skulle 

behöva vidtas (29 § 1 havsmiljöförordningen), men det är även relevant att beakta att naturliga 

förhållanden inte tillåter en snar förbättring (29 § 4 havsmiljöförordningen). 

4.3.5.2 Motivering 

God miljöstatus för kommersiellt nyttjade fiskar och skaldjur är starkt beroende av genomförandet 

av EU:s gemensamma fiskeripolitik och att den tar hänsyn till målen i havsmiljödirektivet. Detta 

innebär att Sverige inte på egen hand kan påverka om olika fiskarter klarar sina tröskelvärden, 

vilket inte är fallet idag. Detta motiverar undantag enligt 29 § 1 havsmiljöförordningen, d.v.s. 

åtgärder som Sverige inte är ansvarigt för.  

Fiskpopulationer påverkas av många olika faktorer men främst av olika typer av fiske, både 

genom direkt uttag av arter och genom bifångst. Även övergödningseffekter och olika effekter av 

exploatering kan bidra till att god miljöstatus inte nås. En annan viktig aspekt är den långa 

återhämtningstiden som krävs för vissa broskfiskar (t.ex. hajar och rockor) då de är långlivade, 

har en sen mognadstid, reproduceras mindre frekvent och har låg fekunditet. Detta leder till att 

det kan ta lång tid innan effekter visar sig av åtgärder som genomförts, vilket motiverar undantag 

enligt punkt 4. Det är svårt att beräkna när god miljöstatus för fisk kan uppnås. 

4.3.5.3 Åtgärder för att sträva mot god miljöstatus 

Åtgärder för att förbättra statusen för fisk är pågående sedan det första åtgärdsprogrammet och 

ytterligare åtgärder föreslås i detta åtgärdsprogram. Det finns också ytterligare initiativ som kan 

leda till förbättringar av kommersiellt nyttjade fisk- och skaldjursarters status.  
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4.3.5.4 När undantag inte föreslås 

Trots att gruppen kustfisk inte uppnår god miljöstatus föreslås inga undantag för närvarande. 

Nödvändiga åtgärder inom den nationella förvaltningen av kustfiskarter ligger inom Sveriges 

mandat och det pågår en rad olika åtgärder för att förbättra kustfiskarnas status. Innan de 

åtgärder som inkluderades i det första och nu i det andra åtgärdsprogrammet är fullt genomförda 

föreslås inte undantag för kustfisk. 

4.4 Marina näringsvävar 

Näringsväven är summan av interaktioner mellan och inom arter, samt arters interaktion med 

omgivande miljöfaktorer. Näringsvävar kan beskrivas i trofiska nivåer, d.v.s. arter eller artgrupper 

som definieras av att de har en gemensam strategi för att tillgodogöra sig energi. Exempelvis 

tillgodoser producenter sitt näringsbehov med hjälp av fotosyntes och upptag av näringsämnen, 

medan top-predatorer livnär sig på andra djur. Det är svårt att definiera om en näringsväv är i 

balans eller inte, men med hjälp av artsammansättning eller artsamhällenas egenskaper, samt 

hur produktiv ett visst artsamhälle är, så kan näringsvävens tillstånd beskrivas. 

4.4.1 Nya åtgärder för att gynna marina näringsvävar 

Åtgärder som påverkar strukturen i näringsväven eller minskar de största belastningarna som 

påverkar näringsväven behövs för att återställa balansen i marina näringsvävar. Det är därför 

viktigt att notera att många av de åtgärder, existerande eller nya, som presenteras inom andra 

temaområden även gynnar marina näringsvävar. I tabell 17 finns en sammanställning (urval) av 

befintliga regelverk och åtgärdsarbete som direkt syftar till att gynna marina näringsvävar. I 

tabellen 16 presenteras de nya åtgärder som föreslås, utöver redan beslutade åtgärder, som ska 

medverka till att miljökvalitetsnormen följs. Nya åtgärder som presenterats i tidigare temaavsnitt 

Fiskar och skaldjur som påverkas av fiske syftar framförallt till att minska fiskets påverkan på 

näringsväven medan den nya åtgärd som presenteras här avser att minska naturlig predation av 

fisk.  

Tabell 16. Förslag på nya åtgärder till uppdatering 2021 för marina näringsvävar. 

Åtgärdsnamn Aktivitet eller 
mänsklig 
verksamhet som 
åtgärden riktas mot54 

Relevant 
miljökvalitetsnorm 
(MKN) samt 
kriterium för god 
miljöstatus55 

Hänvisning till 
faktablad 

Omfattning 
 

Behovsstyrd 
områdesspecifik 
begränsning av 
predatorer; gråsäl och 
skarv, för att stödja 
åtgärder med syfte att 
återuppbygga lokala 
kustfisksamhällen 
(ÅPH 60) 

Jakt och skörd för 
andra ändamål 

MKN C.3 och C.4 

Kriterium för god 
miljöstatus D1C2, 
D1C3; D4C1, D4C2, 
D4C3 

Åtgärdsfaktablad 60 Nordsjön och 
Östersjön 

Nya åtgärder som främst motiverats av andra miljökvalitetsnormer men också bidrar till detta temaområde 

                                                   
54 Havsmiljödirektivet (2008/56/EG), bilaga III, tabell 2b 
55 Havs- och vattenmyndighets föreskrifter (HVMFS 2012:18) om vad som kännetecknar god miljöstatus samt 

miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön. 
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Stärkt tillsyn och 
förbättrad hantering 
av redskap inom 
fritidsfisket (ÅPH 47) 

Fångst av fisk och 
skaldjur 
(yrkesmässigt, på 
fritiden 

MKN C.3, C.4 och E.1 

Kriterium för god 
miljöstatus D1C1, 
D3C1, D10C1 

Åtgärdsfaktablad 47 Nordsjön och 
Östersjön 

Främja en 
storleksfördelning 
hos det kustnära 
fisksamhället som 
möjliggör att viktiga 
funktioner i 
näringsväven 
upprätthålls (ÅPH 48) 

Fångst av fisk och 
skaldjur 
(yrkesmässigt, på 
fritiden) 

 

MKN C.3 och C.4 

Kriterium för god 
miljöstatus D3C3, 
D1C3, D4C3 

 

Åtgärdsfaktablad 48 Nordsjön och 
Östersjön 

Minska arealen 
trålsvept yta och öka 
användningen av 
selektiva och 
skonsamma redskap 
samt genomföra en 
sammanställning av 
trålningens inverkan 
på kustnära 
fiskbestånd (ÅPH 49) 

Fångst av fisk och 
skaldjur 
(yrkesmässigt, på 
fritiden) 

 

MKN C.3 och C.4 

Kriterium för god 
miljöstatus D1C1, 
D1C2 D3C1, D3C2, 
D3C3, D4C1, D4C2, 
D4C3 

Åtgärdsfaktablad 49 Skagerrak, Kattegatt 
och Östersjön 

 

Genomförande av 
pilotprojekt som ska 
ge underlag till 
vägledning för 
ekosystembaserad 
havsförvaltning på 
havsområdesnivå 
(ÅPH 58) 

Kopplar till samtliga 
belastningar 

Åtgärden syftar till att 
alla MKN ska kunna 
följas. 

Deskriptorer för god 
miljöstatus D1, D3, 
D4, D6 

Åtgärdsfaktablad 58 Nordsjön och 
Östersjön 

 

4.4.2 Nuvarande status gällande miljökvalitetsnormen för marina näringsvävar 

MKN C.4 Förekomst, artsammansättning och storleksfördelning hos fisksamhället ska 
möjliggöra att viktiga funktioner i näringsväven upprätthålls (HVMFS 2012:18). 

Miljökvalitetsnorm C.4 bedöms inte följas.  

Indikatorer för MKN C.4:  

C.4.1 Storleksstruktur i fisksamhället i utsjövatten 
Målvärde: Uppåtgående trend under bedömningsperioden av andelen stor fisk (LFI) jämfört 
med föregående sexårsperiod. 

C.4.2 Storleksstruktur hos nyckelart av fisk i kustvatten – torsk 
Målvärde: Uppåtgående trend i storleksfördelning och andel fiskar som är >50 cm 

C.4.3 Storleksstruktur hos nyckelart av fisk i kustvatten – abborre 
Målvärde: Ingen nedåtgående trend i 90-percentilen för fiskens längd 

Faktablad med mer information och utförlig beskrivning av bedömning av indikatorerna finns 
på: Indikatorer för miljökvalitetsnormer (HVMFS 2012:18 bilaga 3 del B)  

 

Enligt bedömning av indikatorerna (C.4.1, C.4.2, C.4.3) klarar ingen av dessa sina målvärden för 

närvarande. Då ingen av indikatorerna klaras bedöms inte heller att miljökvalitetsnormen C.4 

följs. 

Miljökvalitetsnorm C.4 med indikatorer beskriver storleksförhållanden i fisksamhället i både kust- 

och utsjövatten. En avvikelse från den förväntade naturliga storleksvariationen i en artgrupp kan 

http://www.havochvatten.se/faktablad-for-indikatorer
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ge en indikation på att näringsväven inte är i balans och att energiflödena i ekosystemen är 

störda (Ospar 2017).  

För kustvatten bedömdes endast en art i Västerhavet och en art i Östersjön, torsk respektive 

abborre (indikatorerna C.4.2 och C.4.3). Storleksfördelningen för kustfisksamhället varierar i 

Östersjön men är på kritiskt låga nivåer för torsk i Västerhavet. Torskindivider i kustvatten i 

Kattegatt är fortfarande väldigt små, jämfört med historiska nivåer (se faktablad för indikator 

C.4.2). Det finns ingen tydlig trend för storleksfördelning av torsk i kustvatten i Västerhavet under 

bedömningsperioden. I Östersjöns kustvatten visar bedömningen att storleksstrukturen hos 

nyckelarten abborre varierar mellan de olika bedömningsområdena (se faktablad för indikator 

C.4.3). Bedömningen kunde inte göras längs hela Östersjöns kust och måste utvecklas i 

framtiden. I Bottenhavets inre kustvattentyper, Södra Bottenhavets inre kustvatten och 

Östergötlands och Stockholms skärgård, mellankustvatten klarades inte målvärdet för 

storleksfördelningen av abborre. Bara i Blekinge skärgård och Kalmarsund klaras målvärdet för 

indikatorn under denna bedömningsperiod (2011-2018).  

I Västerhavets och Östersjöns utsjövatten bedömdes storleksfördelningen av fisksamhället som 

helhet. Storleksammansättning i utsjön i både Östersjön och Västerhavet är fortfarande snedriven 

mot dominans av småindivider, d.v.s. att små individer dominerar fisksamhället. Ingen förbättring 

har kunnat ses under de senaste åren, varken i Västerhavet eller i Östersjön. I Västerhavet ökade 

storleksfördelning av det demersala fisksamhället fram till 2016 men minskade därefter signifikant 

fram till 2019 som är det sista året i bedömningsperioden. Även i Östersjön ses en negativ trend 

vad gäller storleksfördelning och andelen stora individer har inte varit så låg sedan 1979 (se 

faktablad för indikator C.4.1). Till skillnad från Västerhavet sträcker sig bedömningsperioden i 

Östersjön endast till 2015.  

I bedömningen av miljötillståndet 2018 (Havs- och vattenmyndigheten 2018a) så inkluderades 

enbart ett fåtal trofiska nivåer avseende marina näringsvävar. På grund av brist på lämpliga 

indikatorer gjordes en kvalitativ beskrivning av olika delar av näringsväven med hjälp av relevanta 

indikatorer som användes för att bedöma biologisk mångfald (deskriptor 1). Med tanke på de 

storskaliga förändringarna i Östersjön och delvis Västerhavet, t.ex. förändrad artsammansättning 

av växt- och djurplankton, starkt minskade fiskbestånd och dålig status för vissa fågelgrupper och 

sälar, undantaget knubbsäl i Västerhavet, är det högst sannolikt att näringsväven i både 

Västerhavet och Östersjön är fortsatt starkt påverkad av mänskliga aktiviteter. Utvecklingsarbete 

pågår för att bedömningen framgent bättre ska spegla näringsvävens komplexitet.  
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4.4.3 Belastning och aktiviteter som påverkar näringsväven 

 

Figur 6. Diagrammet illustrerar relativ påverkan mellan olika belastningar på miljökvalitetsnorm C.4 uppdelat på 
förvaltningsområdena Östersjön och Nordsjön. Detta är ett resultat av gap-analysen för miljökvalitetsnorm C.4, och baseras på 
expertbedömning (för mer information om gap-analysen, se bilaga 1 samt Farnelid m.fl. 2020). Expertbedömningen kunde bara 
göras för belastningar som påverkar näringsväven direkt. Analysen är därmed inte fullständig men ger en indikation om inom 
vilka områden åtgärder kan behövas, samt skillnader mellan förvaltningsområden. Staplarnas längd är en relativ uppskattning 
av belastningarnas betydelse för miljökvalitetsnorm C.4. 

 

Mänskliga aktiviteter och verksamheter som påverkar och har effekt på genetisk diversitet, 

artsammansättning, tillväxt och reproduktion i en population eller tillgång till näring och 

näringsämnen påverkar marina näringsvävar. Dessutom kan en negativ påverkan på en trofisk 

nivå, t.ex. producenter, påverka andra delar i näringsväven genom så kallade kaskadeffekter 

(Lynam m.fl. 2017). Storskaliga belastningar som övergödning, klimatförändring eller effekter av 

farliga ämnen påverkar produktion i en näringsväv, exempelvis genom att ökad primärproduktion 

till följd av ökad tillgång till näringsämnen, höjd havstemperatur som kan förlänga växtsäsongen 

eller miljögifter som kan medföra minskad tillväxt och reproduktion för vissa arter (Halpern m.fl. 

2008). Även direkta belastningar som habitatförlust genom fysisk störning eller fysisk förlust 

påverkar artsammansättning och reproduktion. Detta påverkar i sin tur andra trofiska nivåer i 

näringsväven. Uttag av arter inklusive bifångst genom fiske påverkar också näringsväven direkt 

genom en selektiv dödlighet av vissa arter och av individer med ett specifikt storleksspektrum 

(Ospar 2017). Fiske är en av de direkta orsaker som bidrar till att miljökvalitetsnorm C.4 inte kan 

följas, framförallt i utsjön. Detta beror på en kombination med ogynnsamma förhållanden för 

tillväxt i vissa populationer, exempelvis på grund av syrebrist i lekområden, habitatförlust och 

effekter från klimatförändring. I kustområdena är fiskets effekt mindre och det är andra 

belastningar såsom övergödning, habitatförlust och klimatförändring som främst påverkar 

storleksstrukturen i kustfisksamhället. Dessutom kan naturlig predation vara en bidragande faktor 

till att storleksstrukturen i det kustnära fisksamhället inte ökar. Exempel på detta är att 

reproduktion och tillväxt i vissa kustnära fiskpopulationer hämmas genom andra fiskarters 

predation på fiskyngel, eller predation på vuxna djur genom topp-predatorer som skarv och gråsäl 

(Hansson m.fl. 2017).  
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4.4.4 Åtgärdsbehov gällande marina näringsvävar 

En genomgång har gjorts av i vilken grad existerande åtgärder bedöms bidra till att minska 

relevanta belastningar som påverkar marina näringsvävar. Detta beskrivs inledningsvis, därefter 

presenteras det åtgärdsbehov som identifierats samt förslag på nya åtgärder.  

4.4.4.1 Existerande regelverk och pågående åtgärder 

I tabell 17 ges en översikt av redan beslutade åtgärder som gynnar marina näringsvävar. Utöver 

detta bidrar även flera åtgärder som riktas mot andra, närliggande miljökvalitetsnormer till att 

förbättra status för de marina näringsvävarna. Då den största belastningen för marina 

näringsvävar, C.4, bedöms vara fiske är det framförallt de åtgärder som beskrivs i temaavsnittet 

Fiskar och skaldjur som påverkas av fiske som också har stor betydelse för näringsvävar. 

Exempelvis de åtgärder som specifikt riktas mot att gynna kustfiskpopulationer, såsom införande 

av fredningstider och –områden samt mini- och maximått. Dessutom kommer även de åtgärder 

som gynnar biologiskt mångfald (restaurering, områdesskydd, åtgärdsprogram för hotade arter 

och habitat) och redan beslutade åtgärder för minskad övergödning att medföra positiva effekter 

på balansen i näringsväven. Eftersom näringsväven beror av interaktioner mellan arter och inom 

arter i ett ekosystem finns svårigheter med att identifiera avgränsade åtgärder med syfte att 

hantera ett specifikt problem och med förhoppning att de ska påverka näringsväven i stort 

positivt. 

Som nämnts tidigare är kunskapsbristen stor gällande näringsväven, både hur god miljöstatus 

kan definieras och bedömas samt vilka åtgärder eller kombination av åtgärder som är mest 

effektiva. Flera projekt och regeringsuppdrag som nämns i andra kapitel är också av relevans för 

att förbättra tillstånd för näringsvävar, främst med koppling till fiskförvaltning i skyddade områden 

(Havs- och vattenmyndigheten 2020a ), fördelning av demersala fiskerättigheter (Havs- och 

vattenmyndigheten 2020b) och tillsammans med Jordbruksverket tas en strategi fram för 

framtidens fiske och vattenbruk56. Även regeringsuppdraget för att undersöka orsaker och möjliga 

åtgärder för att förbättra det katastrofala tillståndet för torsken i Östersjön kommer att resultera i 

relevanta åtgärdsförslag som på sikt kan bidrar till att tillståndet för näringsväven förbättras57. 

Torsk är en central topp-predator i näringsväven, framförallt i Östersjön, och har tidigare haft en 

viktig funktion i de pelagiska och bentiska näringsvävarna i Östersjön. I sammanhanget är det 

även viktigt att peka på behovet av internationellt samarbete, både i samband med den 

gemensamma fiskeripolitiken på EU-nivå (för detaljer se temaavsnitt om Fiskar och skaldjur som 

påverkas av fiske) men även inom de regionala havskonventionerna Helcom samt Ospar, för att 

förbättra status för ekosystemen i stort, inklusive för marina näringsvävar. 

4.4.4.2 Behov av nya åtgärder 

Inom ramen för ekosystembaserad havsförvaltning finns möjlighet att förfina planeringen och 

uppföljningen dels av specifika åtgärder, dels gällande kombination av åtgärder (som t.ex. vidtas 

för att minska övergödning och andra storskaliga belastningar både i kustnära miljön och utsjön) 

och deras påverkan på marina näringsvävar. Baserat på den bedömning som varit möjlig att 

genomföra avseende miljökvalitetsnorm C.4, har en ny åtgärd som mer direkt syftar till att 

                                                   
56 Regeringsuppdrag till Havs- och vattenmyndigheten och Jordbruksverket att ta fram en gemensam strategi för yrkesfisket, 

vattenbruket, fritidsfisket och fisketurismen samt nya sektorsspecifika handlingsplaner (2020) 
https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag--kontakt/vart-uppdrag/regeringsuppdrag/regeringsuppdrag/gemensam-strategi-for-
fiskets-framtid-2020.html 

57 Regeringsuppdrag till Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket att revidera förvaltningsplanen för gråsäl samt 
föreslå åtgärder för att skydda bestånden av torsk (2019) https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag--kontakt/vart-
uppdrag/regeringsuppdrag/regeringsuppdrag/revidera-forvaltningsplanen-for-grasal-samt-foresla-atgarder-for-att-skydda-
bestanden-av-torsk-2019.html 

https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag--kontakt/vart-uppdrag/regeringsuppdrag/regeringsuppdrag/gemensam-strategi-for-fiskets-framtid-2020.html
https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag--kontakt/vart-uppdrag/regeringsuppdrag/regeringsuppdrag/gemensam-strategi-for-fiskets-framtid-2020.html
https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag--kontakt/vart-uppdrag/regeringsuppdrag/regeringsuppdrag/revidera-forvaltningsplanen-for-grasal-samt-foresla-atgarder-for-att-skydda-bestanden-av-torsk-2019.html
https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag--kontakt/vart-uppdrag/regeringsuppdrag/regeringsuppdrag/revidera-forvaltningsplanen-for-grasal-samt-foresla-atgarder-for-att-skydda-bestanden-av-torsk-2019.html
https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag--kontakt/vart-uppdrag/regeringsuppdrag/regeringsuppdrag/revidera-forvaltningsplanen-for-grasal-samt-foresla-atgarder-for-att-skydda-bestanden-av-torsk-2019.html
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förbättra status för marina näringsvävar (ÅPH 60)identifierats.  Därutöver finns även nära 

koppling till ÅPH 47-49 som föreslås i temaavsnittet Fiskar och skaldjur som påverkas av fiske, 

samt ÅPH 58 som beskrivs närmare i temaavsnitt Biologisk mångfald. Dessa åtgärder bidrar 

sammantaget till att förbättra statusen för vissa trofiska nivåer som, i kombination med åtgärder 

mot övergödning och andra relevanta belastningar, bedöms gynna balansen i näringsväven i 

stort: 

• Behovsstyrd områdesspecifik begränsning av predatorer; gråsäl och skarv, för att stödja 

åtgärder med syfte att återuppbygga lokala kustfisksamhällen (ÅPH 60) 

• Stärkt tillsyn och förbättrad hantering av redskap inom fritidsfisket (ÅPH 47) 

• Främja en storleksfördelning hos det kustnära fisksamhället som möjliggör att viktiga 

funktioner i näringsväven upprätthålls (ÅPH 48) 

• Minska arealen trålsvept yta och öka användningen av selektiva och skonsamma redskap 

samt genomföra en sammanställning av trålningens inverkan på kustnära fiskbestånd (ÅPH 

49) 

• Genomförande av pilotprojekt som ska ge underlag till vägledning för ekosystembaserad 

havsförvaltning på havsområdesnivå (ÅPH 58) 

Dessa åtgärder bedöms inte vara tillräckliga för att klara målvärdet för indikatorerna till 

miljökvalitetsnorm C.4 men kommer bidra till förbättrad status för fisksamhällen i specifika 

områden vilket gynnar ekosystemet och näringsväven. 

Tabell 17. Sammanställning (urval) av befintliga regelverk och pågående åtgärdsarbete för marina näringsvävar. 

Titel existerande åtgärd Belastning  Omfattning Status 

Grundförordningen58  Uttag/störning av 
arter  

Nordsjön/Östersjön Pågående 

EU-rådets årliga kvotförordningen för Östersjön 
(senaste versionen 2018/1628/EU) 

Uttag/störning av 
arter  

Östersjön Pågående 

EU-rådets årliga kvotförordningen för Västerhavet 
(senaste versionen 2018/120/EU) 

Uttag/störning av 
arter  

Nordsjön Pågående 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 
2016/1139 av den 6 juli 2016 om upprättande av en 
flerårig plan för bestånden av torsk, sill/strömming 
och skarpsill i Östersjön och det fiske som nyttjar 
dessa bestånd59,  

Uttag/störning av 
arter  

Nordsjön/Östersjön Pågående 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 
2018/973 av den 4 juli 2018 om upprättande av en 
flerårig plan för demersala bestånd i Nordsjön och de 
fisken som nyttjar dessa bestånd, med fastställande 
av närmare bestämmelser för genomförandet av 
landningsskyldigheten i Nordsjön60 

Uttag/störning av 
arter  

Nordsjön/Östersjön Pågående 

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 
nr 1395/2014 av den 20 oktober 2014 om upprättande 

Uttag/störning av 
arter  

Nordsjön/Östersjön Pågående 

                                                   
58 Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) nr 1380/2013 av den 11 december 2013 om den gemensamma 

fiskeripolitiken, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1954/2003 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets 
förordningar (EG) nr 2371/2002 och (EG) nr 639/2004 och rådets beslut 2004/585/EG 

59 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1139 av den 6 juli 2016 om upprättande av en flerårig plan för 
bestånden av torsk, sill/strömming och skarpsill i Östersjön och det fiske som nyttjar dessa bestånd, om ändring av rådets 
förordning (EG) nr 2187/2005 och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1098/2007 

60 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/973 av den 4 juli 2018 om upprättande av en flerårig plan för demersala 
bestånd i Nordsjön och de fisken som nyttjar dessa bestånd, med fastställande av närmare bestämmelser för genomförandet 
av landningsskyldigheten i Nordsjön, och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 676/2007 och (EG) nr 1342/2008 
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av en utkastplan för vissa fisken efter små pelagiska 
arter och industriellt fiske i Nordsjön  

Fiskelagen (1993:787) Uttag/störning av 
arter  

Nordsjön/Östersjön Pågående 

Förordningen om fisket, vattenbruket och 
fiskenäringen (1994:1716) 

Uttag/störning av 
arter  

Nordsjön/Östersjön Pågående 

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 
2014:19) om licens och tillstånd för yrkesmässigt 
fiske i havet 

Uttag/störning av 
arter  

Nordsjön/Östersjön Pågående 

Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i 
Skagerrak, Kattegatt och Östersjön 

Uttag/störning av 
arter  

Nordsjön/Östersjön Pågående 

Fiskeriverkets föreskrifter (2000:1) om svenskt 
trålfiske efter nordhavsräka i Kattegatt, Skagerrak 
och Nordsjön  

Uttag/störning av 
arter  

Nordsjön/Östersjön Pågående 

Vägledning - reglering av fiske i marina skyddade 
områden 

Uttag/störning av 
arter  

Nordsjön/Östersjön Pågående 

Åtgärder från det första åtgärdsprogrammet 2015 (Havs- och vattenmyndighet 2015a) 

ÅPH 1, Havs- och vattenmyndigheten: att ta fram ett 
pilotprojekt för att utveckla metoder för kontroll och 
lokal bekämpning av invasiva främmande arter  

Främmande arter Nordsjön/Östersjön Pågående 

ÅPH 4, Havs- och vattenmyndigheten: att införa nya 
fiskebestämmelser för att freda särskilt hotade 
kustlekande bestånd innanför trålgränsen i 
Skagerrak, Kattegatt och Östersjön. 

Uttag/Störning av 
arter 

Nordsjön/Östersjön Pågående 

ÅPH 5, Havs- och vattenmyndigheten: att införa nya 
fiskebestämmelser som syftar till att fisket innanför 
trålgränsen bedrivs mer artselektivt i Skagerrak, 
Kattegatt och Östersjön  

Uttag/Störning av 
arter 

Nordsjön/Östersjön Pågående 

ÅPH 6, Havs- och vattenmyndigheten: att införa 
fiskebestämmelser som syftar till att minska 
fisketrycket på kustlevande bestånd innanför 
trålgränsen i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön som 
behöver stärkt skydd men som kan fiskas till viss del  

Uttag/Störning av 
arter 

Nordsjön/Östersjön Pågående 

ÅPH 7 Havs- och vattenmyndigheten: att utreda var 
ytterligare fredningsområden bör inrättas i 
kustområdena, samt inrätta sådana områden  

Uttag/Störning av 
arter 

Nordsjön/Östersjön Pågående 

ÅPH 7, Länsstyrelserna: att bistå Havs- och 
vattenmyndigheten i att utreda var ytterligare 
fredningsområden bör införas i kustområdena 

Uttag/störning av 
arter 

Nordsjön/Östersjön Pågående 

ÅPH 8, Havs- och vattenmyndigheten: att utreda för 
vilka arter och under vilken tid på året som generella 
fredningstider bör införas för kustfisk, samt inrätta 
sådana  

Uttag/störning av 
arter 

Nordsjön/Östersjön Pågående 

Även befintliga regelverk och åtgärder som bidrar till att begränsa övergödning, farliga ämne, fysisk störning och att 
stärka områdesskydd och beskrivs inom relevant temaområden, bidrar till gynnande av marina näringsvävar.  

 

I uppdateringen av åtgärdsprogrammet har vissa brister identifierats avseende marina 

näringsvävar. Detta rör bl.a. att kunskapen för att definiera ett åtgärdsbehov för näringsvävens 

struktur är bristfällig. Så länge det inte finns konkreta åtgärder för att återställa näringsväven 

måste processer utvecklas för att genomföra försiktighetsprincipen i ekosystembaserad 

havsförvaltning. Dessutom behövs riktad forskning för att identifiera kopplingar mellan belastning 
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och status inom kumulativ påverkan. Därutöver är påverkan från klimatförändringen betydande 

med avseende på energiflöden i näringsväven, detta kan förmodligen minska effekter av 

befintliga åtgärder. Mer kunskap behövs om hur klimatförändringar påverkar framtida effekter av 

åtgärder. När det finns bättre kunskap om hur specifika belastningar påverkar näringsväven kan 

åtgärder genomföras som minskar respektive belastning. Däremot finns redan idag kunskap om 

att selektivt uttag av fisk påverkar näringsväven direkt. Det behövs därmed mer forskning för att 

identifiera åtgärder som minskar effekten från fiske samt hur olika fiskar påverkar näringsväven 

och ekosystemen.  

4.5 Tillförsel av näringsämnen och organiskt material 

Näringsämnen i form av kväve och fosfor finns naturligt i miljön och en viss tillförsel uppstår på 

grund av naturliga processer, så som vittring av berg, kvävefixering i mark, sjöar och vattendrag 

samt andra processer kopplade till ekosystemen. Till följd av mänskliga aktiviteter sker dock en 

ökad tillförsel av näringsämnen till vattnet, en ökning som gör att övergödning kan uppstå. 

Övergödningens effekter är betydligt bredare än ”bara” algblomning. De påverkar hela 

ekosystemet och därmed möjligheten att följa flera andra miljökvalitetsnormer än den som 

beskrivs i detta temaavsnitt. Alltför hög tillförsel av näringsämnen och organiskt material över 

naturliga nivåer leder till ökad algproduktion, vilket minskar hur djupt solljuset når och därmed 

djuputbredningen av tångbältet och annan vegetation. Detta bidrar till en betydande förlust av 

livsmiljöer. Ändringar i kvoten mellan kväve och fosfor gynnar vissa arter framför andra. I 

Östersjön gynnas cyanobakterier, som kan fixera eget kväve från luften, av ökade fosforhalter 

och blommar i stora mängder varje sommar, framförallt i Egentliga Östersjön. Förändringarna i 

artsammansättning påverkar också andra delar i näringsväven eftersom vissa grupper gynnas 

och andra missgynnas beroende på vad de klarar att äta. Nedbrytning av den ökade 

algproduktionen förbrukar mera syre, vilket drabbar till exempel torskägg som behöver syrerikt 

vatten, dock främst bottendjuren samt även de som äter bottenlevande djur. Om 

torskrekryteringen misslyckas kan det leda till ekosystemförändringar, då balansen rubbas mellan 

torsk, storspigg, skarpsill och sill, eller i kustvatten mellan abborre, gädda och storspigg som i sin 

tur kan förvärra symptomen av övergödnings (Bergström m.fl. 2018). 

Ett innanhav som Östersjön är särskilt sårbart för syrebrist med sina djupa bassänger och starka 

skiktning i vattenmassan. I dagsläget är syrebristen långvarig och utbredd i Östersjöns 

djupvatten. Därför binds inte fosfor från nedbrytning av organiskt material i bottensedimentet utan 

återcirkulerar istället i vattenmassan och bidrar till än mer ökande primärproduktion. Detta kallas 

för internbelastning och är en viktig anledning till att Östersjöns övergödningsproblem återstår 

trots de stora minskningar i tillförseln av näringsämnen som skett de senaste årtiondena. 

Genom samarbete inom Helcom har Östersjöländerna kommit överens om att minska 

näringsbelastningen så att den understiger en ”högsta tillåtna belastning” per havsbassäng och 

land. Denna har beräknats så att Östersjön ska kunna återfå en god status. Att minska 

belastningen för att understiga dessa högsta tillåtna belastningar innebär ett åtgärdsbeting för 

Sverige.  

4.5.1 Nya åtgärder mot tillförsel av näringsämnen och organiskt material  

Det finns redan idag ett omfattande existerande åtgärdsarbete som bidrar till att minska tillförsel 

av näringsämnen, ett urval av dessa presenteras i tabell 21 Betydande i detta sammanhang är 

främst vattenmyndigheternas åtgärdsprogram som adresserar tillförsel av näring från 

landbaserade källor.  
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Vattenmyndigheterna planerar och genomför åtgärdsprogram för att uppnå och säkerställa ”god 

ekologisk status” i söt- och kustvatten. Dessa går utöver de krav som ställs i t.ex. EU:s 

nitratdirektiv och avloppsdirektiv, då de inte är tillräckliga för att nå god ekologisk status. Totalt 

sett har vattenmyndigheterna identifierat att 1179 sötvattensförekomster samt 312 

kustvattenförekomster riskerar att inte följa normen ”god ekologisk status”. För att följa normen 

finns ett åtgärdsbehov som beräknas minska belastningen till havet med 5600 ton kväve samt 

290 ton fosfor, fördelat över hela landet. Vattenmyndigheterna har vidare identifierat var det finns 

potential för ytterligare åtgärder samt vilka åtgärder som behövs inom exempelvis jordbruk, 

avlopp- och dagvattenhantering samt industri - utöver redan genomförda åtgärder. Det finns 

potential att genomföra tillräckliga åtgärder för fosfor, men inte för hela kvävebetinget. Dessutom 

finns för närvarande problem med finansiering, som gör att jordbruksåtgärderna behöver 

genomföras under två vattenförvaltningscykler. Då vattenmyndigheterna avser att prioritera de 

effektivaste åtgärder först kommer dock huvuddelen av åtgärdseffekten att genomföras i den 

kommande cykeln 2022 - 2027. Detta kommer att ta hand av omkring 75 % av fosforbetinget till 

havet. För att följa miljökvalitetsnorm A.1 samt uppnå god miljöstatus i havet med avseende på 

övergödning är det nödvändigt att de åtgärder som ingår i vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 

genomförs fullt ut och i tid. 

I det första åtgärdsprogrammet för havsmiljön från 2015 finns ett antal nya åtgärder mot 

övergödning. Arbetet med att genomföra dessa åtgärder kommer fortsätta även efter 2021. I 

detta uppdaterade åtgärdsprogram föreslås ytterligare en ny åtgärd som bidrar till att minska 

näringsbelastningen, det är ÅPH 51 som vid ett genomförande också bidrar till minskad tillförsel 

av övergödande ämnen från sjöfart. Dessutom föreslås ÅPH 10 som rör internbelastning att 

modifieras. Se tabell 18.  

Tabell 18. Förslag på nya och modifierade åtgärder till uppdatering 2021 som bidrar till att minska tillförsel av näringsämnen och 
organiskt material. 

Åtgärdsnamn Aktivitet eller 
mänsklig 
verksamhet som 
åtgärden riktas mot61 

Relevant 
miljökvalitetsnorm 
(MKN) samt 
kriterium för god 
miljöstatus62 

Hänvisning till 
faktablad 

Omfattning 
 

Minimera 
miljöpåverkan från 
sjöfart i den marina 
miljön (ÅPH 51) 

Transport – sjöfart MKN B.1 och A.1 

Kriterium för god 
miljöstatus D8C1,  
D5C1 

Åtgärdsfaktablad 51 Nordsjön och 
Östersjön 

Modifierade åtgärder från det första åtgärdsprogrammet 

Åtgärder mot 
internbelastning av 
fosfor i Östersjön 
(ÅPH 10- Modifieras) 

 

Tillförsel av 
näringsämnen och 
organiska 
föroreningar via 
internbelastning 

Kriterium för god 
miljöstatus D5C1 

Åtgärdsfaktablad 1063 Östersjön 

 

 

                                                   
61 Havsmiljödirektivet (2008/56/EG), bilaga III, tabell 2b 
62 Havs- och vattenmyndighets föreskrifter (HVMFS 2012:18) om vad som kännetecknar god miljöstatus samt 

miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön. 
63 Uppdaterat faktablad för modifiering av ÅPH 10 finns i bilaga 3. För ursprungligt faktablad, se Havs- och vattenmyndigheten 

2015a. 
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4.5.2 Nuvarande status gällande miljökvalitetsnormen för tillförsel av näringsämnen 

MKN A.1 Tillförsel av näringsämnen från mänsklig verksamhet ska minska tills den inte orsakar 
koncentrationer av kväve och fosfor i havsmiljön som förhindrar att god miljöstatus uppnås. 

Miljökvalitetsnorm A.1 bedöms inte följas.  

Indikatorn för MKN A.1:  

A.1.1. Tillförsel av kväve och fosfor 
Målvärde: nedåtgående trend i mängden tillförd kväve och fosfor per förvaltningsområde eller 
att mängden kväve och fosfor understiger den maximala belastning som fastställs inom ramen 
för internationella överenskommelser.  

Faktablad med mer information och utförlig beskrivning av bedömning av indikatorn finns på: 
Indikatorer för miljökvalitetsnormer (HVMFS 2012:18 bilaga 3 del B)    

 

Baserat på analys av näringsbelastning bedöms miljökvalitetsnorm A.1 inte följas. Tabell 19 visar 

bedömningen per havsbassäng för miljökvalitetsnormens indikator A 1.1. 

 

Tabell 19. Bedömning av om indikatorn A.1.1, klaras. Bedömning för den senaste 6-årsperioden. Flödesnormaliserade 
beräkningar. N=kväve, P=fosfor.  

 Bedömning 
A1.1 

Kommentar Förbättringsbehov (Svendsen 
m.fl. 2018) 

Bottenviken N och P 
minskar  

Under Helcom-beting. Belastningen av 
både N och P minskar, dock inte med 95% 
konfidens. 

 

Bottenhavet N och P 
minskar  

Under Helcom-beting. Belastningen av 
både N och P minskar 

 

Egentliga Östersjön* N och/eller P 
ökar  

Över Helcom-beting. Belastningen av 
både N och P ökar; för N med 95% 
konfidens. 

Minskning krävs med 7337 ton N 
(19 %) och 199 ton P (28 %) 
jämfört med 2017, efter 
medräkning av 
belastningsunderskott till 
Bottenhavet. 

Danska sunden  
(inklusive Öresund)** 

N och P 
minskar 

Under Helcom-beting. Detta trots att 
belastningen av N ökar, dock inte med 
95% konfidens.  

 

Kattegatt N och/eller P 
ökar  

Över Helcom-beting för fosfor. 
Belastningen av P ligger inte under 
Helcoms överenskomna nivå med 95% 
konfidens  

Minskning krävs med 8 ton P (1 
%) jämfört med 2017. 

Skagerrak N och/eller P 
ökar  

Belastning av både kväve och fosfor ökar 
– även om trender inte kan säkerställas 
med 95% konfidens. För Skagerrak finns 
inget beräknat beting på samma sätt som 
för de övriga bassängerna 

Vattenmyndigheten för 
Västerhavet planerar åtgärder för 
att minska N-belastning med 65 
ton och P-belastning med 4 ton. 

 

* Egentliga Östersjön innefattar havsbassängerna Arkona och S. Öresund, Bornholmshavet och Hanöbukten, Östra, Västra 
samt Norra Gotlandshavet. 

**Danska sunden är en sammanslagning av Öresund, som är recipient för vatten- och luftburen förorening från Sverige, med 
resterande Bälthavet (Stora och Lilla Bält) som påverkas enbart av luftburen förorening från Sverige. 

 

http://www.havochvatten.se/faktablad-for-indikatorer
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Miljökvalitetsnormen följs inte på grund av för höga utsläpp av näringsämnen till både vatten och 

luft. Det finns även tecken på att belastningen ökar till vissa havsbassänger (se tabell 19).  

I väntan på internationellt överenskomna belastningsmål till Skagerrak beräknas den 

flödesnormaliserade belastningen av både kväve och fosfor behöva minska med omkring 300 ton 

kväve (~11%) respektive 12 ton fosfor (~10%) för att återställa belastningen till 2012 års nivåer. 

I bedömningen av miljötillståndet 2018 (Havs- och vattenmyndigheten 2018a) uppnådde inga av 

Sveriges havsområden, förutom Skagerraks utsjövatten, god miljöstatus för övergödning 

(deskriptor 5). Dessutom gör rådande trender i belastning fram till 2018 att det är högst osannolikt 

att havsmiljöns tillstånd har förbättrats sedan dess (se faktablad för indikator A.1.1). Med rådande 

belastning av kväve och fosfor, samt med de hydrografiska förhållanden som gör Östersjön 

särskilt sårbar, är bedömningen att god miljöstatus avseende övergödning (deskriptor 5) inte nås 

2020 utan vid en senare tidpunkt. Se också avsnitt om undantag. 

Det kan dock noteras att Sverige lyckats med att minska belastningen kraftigt jämfört med 

perioden 1997 – 2003. Belastningsunderskottet jämfört med Helcoms beting till Bottenhavet och 

de danska sunden har en positiv inverkan på andra bassänger, då t.ex. Bottenhavet tar emot 

näringsämnen från Egentliga Östersjön och Bottenviken, samt bidrar med ”renare” vatten till 

dessa intilliggande havsområden. Detta gör att belastningsmålen även för Bottenviken kan anses 

uppfyllda och att betinget i Egentliga Östersjön är mycket lägre än den annars skulle vara. 

Resterande beting som syns i tabell 19 tar också hänsyn till detta. 

Svensk näringsbelastning påverkar även andra länder via atmosfären. Belastningen av 

atmosfäriskt kväve från Sverige till Finska viken ligger över Helcoms överenskomna nivå medan 

motsvarande belastning till Rigabukten ligger under. Dessa havsbassänger är dock inte relevanta 

för uppföljningen av miljökvalitetsnormen. 

4.5.3 Belastning och aktiviteter som bidrar till tillförsel av näringsämnen 

Befolkningen har ökat kraftigt under de senaste 150 åren och har dessutom urbaniserats. Länge 

fördes orenat avloppsvatten från städer ut i sjöar och till kusten. Effektiv avloppsrening har nu 

minskat belastningen från denna källa, men istället har näringsförluster från jordbruksmark och 

matproduktion kommit att bli de största källorna. Jordbruk och industri bidrar också med 

näringsämnen via utsläpp till luften. Ammoniakavgången från djurhållning och stallgödsel är 

betydande, och förbränning för uppvärmning och transport producerar stora mängder oxiderat 

kväve. Vissa avgasreningssystem – särskilt inom sjöfarten – ersätter utsläpp till luft med direkt 

utsläpp till havet istället. Detta förbättrar luftkvaliteten men bidrar fortfarande till bl.a. 

övergödningen. Denna typ av tillförsel av näringsämnen från land, atmosfär eller från mänskliga 

aktiviteter på sjön kallas för extern belastning. 

Källorna till extern vattenburen belastning, som tas fram tillsammans med övriga Östersjöländer 

inom Helcom, presenteras i figur 7. Av mänskliga aktiviteter är det jordbruk som ger upphov till 

den största tillförseln av både kväve och fosfor. Renat avloppsvatten via avloppsreningsverk är 

också fortfarande en signifikant källa i södra Sverige. Utöver jordbruk, är även dagvatten och små 

avlopp viktiga källor till fosfor. Detta gemensamma arbete med att definiera källor och deras 

fördelning av utsläpp utgör också ett viktigt bidrag till den nationella åtgärdsplaneringen under 

vattenförvaltningsförordningen. 
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Figur 7. Exempel från några havsbassänger på källfördelning av vattenburna utsläpp av kväve (ovan) och fosfor (under) år 
2017 från olika aktiviteter och naturmiljöer (bakgrund) (Hansson m.fl. 2019). 
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Atmosfäriskt utsläpp av oxiderat och reducerat kväve blir, när det deponeras, en signifikant källa 

till kvävebelastning till svenska hav och bidrar också till belastning i andra länder. Figur 8 visar 

var utsläpp till luften sker och var dessa utsläpp deponeras, medan Figur  9 visar aktiviteterna 

som orsakar utsläppen. Utsläpp av oxiderat kväve är kopplat till urbana områden och 

transportnätverk medan reducerat kväve (ammoniak) är mer jämnt fördelat över södra Sverige 

och Norrlandskusten. Detta syns även i källfördelningen (figur 7) där inrikes transport utgör 

största källan till kväveoxider (NOx), medan jordbruket står för nästan 90% av 

ammoniakutsläppen till luft (Naturvårdsverket 2020a, Naturvårdsverket 2020b). 

Adderar man oxiderat och reducerat kväveutsläpp till luft, är jordbruk den största källan (59 000 

ton under 2018) medan inrikes transporter och industri kommer på andra och tredjeplats med 55 

respektive 31 000 ton. 

De hav som omger Sverige påverkas också av belastning från sjöfart. Vad gäller utsläpp till luft 

från sjöfart i Östersjön så uppgick denna till 87 300 ton kväve 2017 (Gauss m.fl. 2020b). Av detta 

landar omkring 15 %, eller 13 000 ton, tillbaka på Östersjön. Dessutom transporteras 

kväveutsläpp från sjöfarten i Nordsjön även till Östersjön. Enligt uppskattningar från 2017 är det 

omkring 10%, eller 20 000 ton kväve, som deponeras i Östersjön till följd av utsläpp i Nordsjön 

(Bartnicki m.fl. 2017a, Bartnicki m.fl. 2017b). Utsläpp till luft från sjöfarten har minskat kraftigt 

under senare år, från omkring 400 000 ton kväve/år i 2000, till 270 000 ton 2017 (Gausss m.fl. 

2020b). Detta beror till stor del på nya miljökrav på sektorn att minska utsläppen till luft. Skrubbrar 

är ett system som används för att rena fartygens rökgaser. Om rökgasskrubber av modell öppet 

system används (open-loop), innebär det däremot att havsvatten som används för att rena 

fartygets rökgaser sedan släpps orenat tillbaka ut i havet.  
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Figur 8. Geografisk fördelning av utsläpp till luft (ovan) och resulterande deposition (under) för kväveoxider (NOx, t.v.) och 
ammoniak (NHx, t.h.) år 2017 (Klein m.fl. 2017). 
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Figur 9. Över: utsläpp av kväveoxider (t.v.) och ammoniak (t.h.) till luft inklusive fördelning mellan sektorer; Under: utsläpp av 
totalkväve till luften från alla sektorer (tusen ton kväve per år) (Naturvårdsverket 2020c).  

 

Figur 10. Utsläpp av kväve till luft från sjöfarten i Östersjön samt Nordsjön (Gauss m.fl. 2020b).  

 

4.5.4 Åtgärdsbehov för tillförsel av näringsämnen 

Trots fyrtio år av aktivt åtgärdsarbete, kvarstår övergödning som ett av Sveriges mest betydande 

miljöproblem. Som konstaterats finns fortsatt behov av att minska tillförsel av näringsämnen för 

att miljökvalitetsnormen ska kunna följas och för att god miljöstatus avseende övergödning på sikt 

ska kunna nås. 

Att övergödningsproblemen finns kvar kan till stor del förklaras av den påverkan som centrala 

delar av Östersjön har på andra bassänger, men också av långsam respons i förhållande till 

lokala belastningsminskningar. Även storskaliga ekosystemförändringar i form av försämrade 

livsmiljöer (så som brist på ålgräsängar) och obalanser i marina näringsvävar (brist på 

rovfiskkontroll av mesopredatorer samt djurplankton/betares kontroll av algblomningar) som 

orsakats av övergödning bidrar till långsam återhämtning. 

4.5.4.1 Existerande regelverk och pågående åtgärder 

Åtgärder och förslag till åtgärder för att minska både extern och intern belastning har tagits fram 

inom olika ramverk (ett urval presenteras i tabell 21). Den externa belastningen som härrör från 

landbaserade källor hanteras främst genom åtgärder inom vattendirektivet, nitratdirektivet, 

avloppsvattendirektivet samt dricksvattendirektivet. Utsläpp till vatten och luft kontrolleras även 

genom EU:s industriutsläppsdirektiv samt utsläppstakdirektiv och det nationella genomförandet 

av dessa. Till exempel kan Sveriges bidrag till belastningen på Finska viken endast åtgärdas 

genom minskade utsläpp till luft. 

I Sverige är det främst inom ramen för vattenförvaltningens åtgärdsprogram som ytterligare 

åtgärder vidtas för att minska näringsbelastningen, se tabell 20. Dessa åtgärder är i princip 

tillräckliga även för att nå målen för havsmiljöförvaltningen eftersom åtgärdsbehovet för att nå god 
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ekologisk status i Sveriges kust- och inlandsvatten är större än betinget till havet. Med alla 

planerade åtgärder inom vattenmyndigheternas åtgärdsprogram bedömer Havs- och 

vattenmyndigheten att fosforbelastningen till Östersjön kommer att minskas tillräckligt för att 

miljökvalitetsnormen för havsmiljön (A.1) ska kunna följas. Nuvarande finansiering av 

jordbruksåtgärder är dock inte tillräcklig. För att kunna genomföra åtgärderna behöver budgeten 

öka och genomförandet fördelas över två vattenförvaltningscykler, det vill säga över tolv år. Enligt 

vattenmyndigheternas preliminära beräkning64 behöver budgeten öka med 50 respektive 220 

miljoner kronor per år för perioderna 2022-2027 och 2027-2033. Kvävebelastningen kommer att 

minskas signifikant (med omkring 700 ton) genom planerade åtgärder inom vattenförvaltningen 

samt ytterligare 2200 ton från genomförandet av utsläppstakdirektivet (2016/2284/EU) (Gauss 

m.fl. 2020a). Det finns ingen marginal mellan åtgärdsbehovet inom vattenförvaltningen och 

havsmiljöförvaltningen. Därför behöver alla åtgärder genomföras och uppnå sin förväntade effekt. 

Tabell 20. Effektuppskattning av planerat åtgärdsarbete för minskad näringsbelastning till kustvattnet under 
vattenförvaltningsförordningen65. Dessa baseras på antagandet att åtgärdsprogrammen genomförs fullt ut.  

Bassäng Kvävereduktion [ton / år] Fosforreduktion [ton / år] 

Bottenviken N/A66 0,1 

Bottenhavet.  350 60 

Egentliga Östersjön 700 170 

Öresund 1400 30 

Kattegatt 1800 25 

Skagerrak 65 4 

 

Åtgärder mot övergödning som ingår i åtgärdsprogrammet för havsmiljön ska alltså ses som 

komplement till det betydande åtgärdsarbete som redan pågår inom andra ramverk. Det 

adresserar därför främst belastning från havsbaserade aktiviteter, internbelastning samt indirekta 

effekter av övergödningen på olika delar av ekosystemet. 

Reglering av sjöfarten sker främst genom FN:s internationella sjöfartsorganisation (IMO). Sverige 

är aktiv i organisationen och har tillsammans med grannländerna i både Helcom- och Ospar-

samarbetet bidragit till att IMO pekat ut både Nordsjön samt Östersjön som 

utsläppskontrollområden för svavel och kväve (s.k. SECA- och NECA-områden). För kväve 

förväntas detta bidra till att minska den årliga belastningen med 7 000 ton. Risken finns dock att 

vissa fartyg använder öppna skrubberssystem för att efterleva kraven för svavelhalt i marina 

bränslen (0,1%). En rökgasskrubber av modell öppet system (s.k. open-loop skrubbers), där 

rökgaserna tvättas med havsvatten och detta förenade tvättvatten sedan släpps ut i havet, 

skickar belastningsproblemet till havet istället för ut i luften. En komponent i detta tvättvatten är 

kväveoxider, som verkar övergödande. Mot denna källa finns nu förslag på ny åtgärd (se vidare 

under Behov av nya åtgärder).  

Då det uppskattas att det tar 70 - 100 år innan Östersjön når god miljöstatus med avseende på 

övergödning behövs fortsatt arbete med åtgärder som syftar till att öka havets förmåga till 

                                                   
64 Per. kom. Petersson, J., 20200930.  
65 Pers. kom. Pettersson, J. och Lampa Erlandsson, M. 20200601. 
66 Inga siffror framtagna då åtgärdsbehovet anses vara minimalt.  
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återhämtning, minska övergödningseffekter och hantera internbelastningen. Detta är också 

inriktningen för flera av åtgärderna i det första åtgärdsprogrammet för havsmiljön som beslutades 

2015.  

ÅPH 10 från det första åtgärdsprogrammet föreslås modifieras för uppdateringen av 

åtgärdsprogrammet. Detta för att konkretisera det kunskapsbyggande arbete som hittills 

genomförts inom ramen för åtgärden. Aktiviteter inom åtgärden har bl.a. innefattat att Havs- och 

vattenmyndigheten under 2018-2020 fördelat medel till projekt som ökar kunskapen om 

internbelastningens omfattning och åtgärdsmöjligheter, i insjöar och kustvatten, fosforflöden i kust 

och hav, och återcirkulering av näringsämnen från sjöbottnar och våtmarker. Resultat och 

erfarenheter från projekten visar att det fortsatt finns behov av att samla kunskap om hur 

internbelastning kan åtgärdas storskaligt eller i utsjön. Den modifierade åtgärden har som syfte 

att genom pilotprojekt ge nödvändig erfarenhet och kunskap.  

Havs- och vattenmyndigheten har även, tillsammans med SGU, kartlagt fosforhalterna och deras 

kemiska bindning i Östersjöns djupvatten. Tillsammans med SMHI och Göteborgs universitet har 

även riskerna med olika åtgärdstekniker undersökts. Detta arbete resulterar i en vägledning till 

berörda myndigheter för hur man ska utvärdera förslag till internbelastningsåtgärder. Inom ramen 

för det regionala samarbetet i Helcom delas erfarenheter kring arbetet så att information om 

potential men också risker sprids inom Östersjöregionen. Som resultat av detta arbete kommer 

en Helcom-rekommendation, som beskriver hur länder bör hantera förslag till 

internbelastningsåtgärder i Östersjön, att levereras och förhoppningsvis antas till Helcoms 

ministermöte 2021. För genomförande av den modifierade åtgärden kommer dessa erfarenheter 

att vägas in för att välförankrade pilotprojekt ska kunna genomföras. 

Ytterligare två av åtgärderna från det första åtgärdsprogrammet (ÅPH 11 och ÅPH 12) syftar till 

att minska mängden näringsämnen i havet. Arbetet med dessa åtgärder fortsätter, både i 

Västerhavet där tångodling börjar etablera sig samt med vidareutveckling av musselodlingsteknik 

i Östersjön. Även åtgärder (ÅPH 29-31) som innebär att förlorade livsmiljöer (t.ex. ålgräsängar) 

återskapas bedöms ha en positiv effekt på övergödning. 

Havs- och vattenmyndigheten startar under 2020 upp arbetet inom ett särskilt programområde 

kring övergödning, vilket syftar till att ytterligare stärka och samordna allt arbete (från drivkrafter 

till uppföljning av effekter av åtgärder) inom myndigheten som rör övergödning. Under 2020 

arbetar myndigheten också med ett särskilt regeringsuppdrag för att stärka arbetet mot 

övergödning genom att öka kunskapen om åtgärders effekter men också hur uppföljning av olika 

åtgärders effekter kan förbättras. Dessutom sker arbete med att stärka det internationella 

samarbetet mot övergödning exempelvis inom Helcom och Ospar, där resurser avsätts i form av 

expertstöd och även genom bidrag till åtgärdsarbete, bl.a. i Baltic Sea Action Plan Fund (BSAP-

fonden). I samarbete med Jordbruksverket och andra berörda myndigheter utreds 

förutsättningarna för ett ökat samarbete mellan Östersjöländerna för att minska övergödningen i 

Östersjön. Havs- och vattenmyndigheten tilldelar även medel nationellt för att utveckla 

åtgärdsarbetet mot övergödning. Årligen fördelas betydande summor från havs- och 

vattenmiljöanslaget till åtgärdsmyndigheter och andra aktörer nationellt för åtgärdssamordning, 

kunskapsuppbyggnad, analyser och konkret åtgärdsarbete. Bland annat pågår 20 olika 

pilotprojekt mot övergödning, där lokala koordinatorer på kommuner och länsstyrelser använder 

sin lokalkunskap för att optimera åtgärdsarbetet i områden som har identifierats som påverkade 

av övergödning.  
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4.5.4.2 Behov av nya åtgärder 

Gällande atmosfärisk kvävebelastning bedöms åtgärder under utsläppstakdirektivet 

/Göteborgsprotokollet kunna bidra till att minska svensk kvävebelastning till Egentliga Östersjön 

med 3670 ton till 2030 jämfört med 2005 års utsläpp (Gauss m.fl. 2020c). Av dessa minskningar 

har omkring 25 % redan implementerats år 2017 (Gauss 2019) vilket lämnar omkring 2750 ton 

som ska införas och genomföras fram till 2030. Utöver denna planerade minskning kommer 

vattenförvaltningens åtgärdsprogram att minska kvävebelastningen med ytterligare 700 ton. 

Enligt beräkningarna i det första åtgärdsprogrammet skulle dessa 3450 ton varit tillräckliga för att 

nå belastningsmålet som det beräknades då. Den kraftiga minskningen i avrinning som skett 

sedan 2012 utan att belastningen minskat har istället medfört att betinget har ökat (Figur 11). 

Därför behöver kvävetillförseln till Egentliga Östersjön minska med ytterligare 3850 ton, utöver de 

redan planerade åtgärderna inom luftvård och vattenförvaltning, för att nå målet. Detta kommer 

åtminstone delvis att nås genom föreslagna åtgärder inom sjöfart i detta åtgärdsprogram. 

 

Figur 11. Kväve (t.v.) och fosforbelastning till Egentliga Östersjön. Tillrinningen (vattenflödet) visas på den högra axeln. Senaste 
år har sett en kraftig minskning i tillrinning, som gör att den stabila uppmätta kvävebelastningen omräknas till en ökning. Samma 
sker för fosfor, dock mindre extrem, då faktiska belastningen har minskat från över 800 ton år 2012 till omkring 600 ton 2017.  

 

I Västerhavet är vattenförvaltningens förslag på åtgärdsprogram tillräckligt att nå BSAP-målen för 

både kväve och fosfor i Kattegatt och på så sätt klara målvärdena i Kattegatt och Öresund så att 

normen A.1 följs. I Skagerrak ökar den flödesnormaliserade belastningen och ligger nu över 

nivåerna som rådde 2012, med 295 ton kväve respektive 11 ton fosfor. Vattenmyndigheterna 

beräknar att det endast behövs åtgärder för att minska kväve med 65 ton och fosfor med 4 ton för 

att uppnå god ekologisk status med avseende på övergödning i Skagerraks kustvatten. 

Skagerraks utsjövatten har redan god miljöstatus och om god ekologisk status uppnås i 

kustvatten är det sannolikt att tillståndet kommer att förbättras ytterligare i utsjön. Därför kan 

vattenmyndigheternas förslag till åtgärder för Västerhavet anses vara tillräckligt även för 

Skagerrak.  

ÅPH 51, som förslås i detta åtgärdsprogram, syftar till att minimera miljöpåverkan från sjöfart i 

den marina miljön. Detta inkluderar tillförseln av övergödande ämnen bl.a. från tvättvatten från de 

fartyg som använder öppet system för rökgasskrubber, vilket medför att mängderna av nitrater 

från denna källa minskar. Åtgärden syftar också till att begränsa utsläpp av lastrester, vilket kan 

vara ytterligare en källa till näringsbelastning genom näringstillförsel från fartyg som transporterat 

konstgödsel eller komponenter i konstgödsel (tabell 18). Åtgärden beskrivs även närmare i 

temaavsnittet Koncentration och effekter av farliga ämnen.  

ÅPH 10 från det första åtgärdsprogrammet modifieras för att, utifrån tillgängligt underlag 

avseende möjligheten att påverkan den interna näringsbelastningen genomföra projekt för att 

motverka detta.  
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Tabell 21. Sammanställning (urval) av befintliga regelverk och pågående åtgärdsarbete mot övergödning. 

Titel existerande åtgärd Belastning  Omfattning Status 

De åtgärdsprogram som tagits fram av 
de regionala vattenmyndigheterna med 
stöd av vattenförvaltningsförordningen 
(2004:660)  

Tillförsel av 
näringsämnen 

Nordsjön och 
Östersjön 

Pågående 

Vattendirektivet 2000/60/EG samt 
dotterdirektiv införlivade genom 
vattenförvaltningsförordningen 
(2004:660) med tillhörande föreskrifter 
och vägledningar samt relaterade 
direktiv, ex nitrat-, badvatten-, 
översvämnings-, avloppsvattendirektivet 
med flera.  

Pågående 

Industriutsläppsdirektiv 2010/75/EU samt 
de 7 direktiv som den ersätter, 
tillsammans med Konventionen om 
gränsöverskridande luft förorening och 
Göteborg protokollet  

Pågående 

Ospars rekommendationer PARCOM 
88/2, 89/4 och 92/7 

Ospars 
belastningsmål och 
åtgärder 

Nordsjön Pågående 

Helcoms rekommendationer och 
Aktionsplanen för Östersjön (BSAP) 

Helcoms 
belastningsmål och 
åtgärder 

Östersjön Pågående 

Åtgärder från det första åtgärdsprogrammet 2015 (Havs- och vattenmyndighet 2015a) 

ÅPH 10   Se tabell 18 

ÅPH 11, Utreda möjligheten att finansiellt 
ersätta nettoupptag av kväve och fosfor 
ur vattenmiljön genom odling och skörd 
av blå fånggrödor, samt stimulera 
tekniker för odling och förädling av så 
kallade blå fånggrödor 

Tillförsel av 
näringsämnen och 
organiska 
föroreningar via 
vattenbruk 

 

Nordsjön, Östersjön 

 

Pågående 

ÅPH 12, Stimulera vattenbrukstekniker 
som inte innebär nettobelastning  

Pågående 

 

I uppdateringen av åtgärdsprogrammet har vissa brister identifierats avseende bedömningar 

kopplat till tillförsel av näringsämnen. Miljökvalitetsnormen avser ”Tillförsel av näringsämnen och 

organiskt material”. I många svenska vattendrag ökar nu även belastningen av organiskt material, 

så som humus och andra organiskt kol. Dessa ämnen har också en påverkan på den marina 

miljön eftersom de ändrar siktdjupet i vattnet samt att bakterier förbrukar syre när de bryter ner 

dessa ämnen. Det tros att ökningen i belastning delvis är en klimatsignal, delvis en respons till 

mindre surt nedfall i Europa. Då humusbelastning i nuläget inte kan kopplas direkt till mänskliga 

aktiviteter kommer inga åtgärder utvecklas mot denna belastning. Även kisel är ett viktigt 

näringsämne som tillförs havet via vattendrag. Flera experter har påpekat att dämning av stora 

floder i norra Sverige har minskat kiseltillförseln till Östersjön sedan 1950-talet. Kiselmätningar i 

havet visar inte på någon säsongsmässig brist på kisel i Östersjön, till skillnad från det naturliga 

läget i Nordsjön. Därför föreslås inga åtgärder när det gäller kisel, men Havs- och 

vattenmyndigheten kommer att fortsätta bevaka den vetenskapliga litteraturen och se om det 

behövs status- eller belastningsmål för kisel framöver. 
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4.5.5 Undantag från att uppnå god miljöstatus avseende övergödning (deskriptor 5) 

4.5.5.1 Undantag och grund enligt havsmiljöförordningen 

För grundläggande information om hantering av undantag i Sverige se avsnitt kapitel 3. Undantag 

från att nå god miljöstatus 2020 för näringsämnen och deras effekter föreslås för Östersjön och 

för Västerhavet med undantag för Skagerrak. Undantag gjordes redan i det första 

åtgärdsprogrammet 2015 och motiveras främst av att naturliga förhållanden inte tillåter en snar 

förbättring (29 § 4 havsmiljöförordningen), men det är även relevant att ta hänsyn till att Sverige 

inte själv ansvarar för de åtgärder som skulle behöva vidtas (29 § 1 havsmiljöförordningen).  

4.5.5.2 Motivering 

Det finns fortfarande en brist i genomförandet av belastningsminskningar som överenskommits 

inom Helcom både inom de länder som gränsar till Östersjön och länder längre bort i 

avrinningsområdet. Dessutom finns en tillförsel via atmosfären från länder utanför 

avrinningsområdet. Utöver detta så förhindrar Östersjöns naturliga förhållanden, med lång 

omsättningstid för vattnet, en snabb återhämtning även om belastningsmålen skulle nås. Det 

beräknas ta 70-100 år innan koncentrationerna av kväve och fosfor klarar tröskelvärdena och 

därmed god miljöstatus. Det finns också en risk att effekterna av övergödning förvärras som en 

konsekvens av klimatförändringar. På grund av dessa faktorer bedöms undantag tillämpligt. 

4.5.5.3 Åtgärder för att sträva mot god miljöstatus 

Även om tillförseln av näringsämnen minskar kommer det att ta lång tid innan halterna minskar 

och effekterna upphör. De största problemen finns i de bassänger som ingår i Egentliga 

Östersjön men eftersom dessa påverkar andra bassänger finns behov av undantag även där. 

Åtgärder för att minska tillförseln av näringsämnen har pågått under lång tid och genomförandet 

av alla åtgärder, både existerande och nya, i det första åtgärdsprogrammet innebär minskande 

halter på sikt. Genomförandet av åtgärderna i vattenförvaltningens tidigare åtgärdsprogram och 

det som beslutas 2021 är också centrala när det gäller att minska den landbaserade tillförseln av 

näringsämnen. Det föreslås också nya åtgärder i detta åtgärdsprogram som delvis kan bidra även 

till viss minskning av tillförsel av näringsämnen. 

4.6 Havsbottnens integritet 

Temaområdet rör påverkan på de livsmiljöer som finns på havsbottnar. Många marina djur och 

växter är beroende av specifika egenskaper i bentiska livsmiljöer, till exempel är sedimentets 

kornstorlek och dess mängd av organiskt material av betydelse för organismer som lever i dessa. 

Därför kan mänskliga aktiviteter som påverkar havsbottnens egenskaper även påverka den 

biologiska mångfalden och bentiska processer.  

Fysisk belastning på havsbottnen delas upp i två kategorier – fysisk störning och fysisk förlust. 

Dessa skiljer sig genom att effekten av fysisk störning är tillfällig, medan fysisk förlust leder till att 

havsbottnens fysiska egenskaper förändras för gott. Effekter av fysisk störning är flerfaldiga och 

varierar mellan olika livsmiljöer, men ses framförallt på mjukbottnar. I kustmiljön sker många 

aktiviteter som leder till belastning i form av störning och förlust av havsbotten. Då åtgärdsarbete 

kring hydromorfologi i kustvatten inom vattenförvaltningen delvis rör samma belastningar 

tillämpas inte miljökvalitetsnormerna för havsmiljön rörande havsbottnens integritet i kustvatten. 

Åtgärder som adresserar de relevanta belastningarna i kustmiljö – till exempel restaurering av 
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bentiska livsmiljöer – sker därför främst inom vattenmyndigheternas åtgärdsprogram men bidrar 

även där till att nå havsmiljödirektivets övergripande mål, god miljöstatus.  

4.6.1 Nya åtgärder för havsbottnens integritet 

Det finns en mängd existerande åtgärder som bidrar till att skydda havsbottnen från fysisk 

påverkan och skydda dess integritet, ett urval av dessa listas i tabell 23. I uppdateringen av 

åtgärdsprogrammet föreslås främst en ny åtgärd som medverkar till att miljökvalitetsnormerna för 

havsbottnens integritet (D.1 och D.2) följs, se tabell 22.  

Tabell 22. Förslag på nya åtgärder till uppdatering 2021 som bidrar till att stärka havsbottnens integritet.  

Åtgärdsnamn Aktivitet eller 
mänsklig 
verksamhet som 
åtgärden riktas mot67 

Relevant 
miljökvalitetsnorm 
(MKN) samt 
kriterium för god 
miljöstatus68 

Hänvisning till 
faktablad 

Omfattning 
 

Minska arealen 
trålsvept yta och öka 
användningen av 
selektiva och 
skonsamma redskap 
samt genomföra en 
sammanställning av 
trålningens inverkan 
på kustnära 
fiskbestånd (ÅPH 49) 

Fångst av fisk och 
skaldjur 
(yrkesmässigt, på 
fritiden) 

 

MKN C.3, C.4, D.1, 
D.2 

Kriterium för god 
miljöstatus D6C3 och 
D6C5 

 

Åtgärdsfaktablad 49 Nordsjön och 
Östersjön 

 

 

4.6.2 Nuvarande status gällande miljökvalitetsnormerna för havsbottnens integritet 

 

MKN D.1 - Den av mänsklig verksamhet opåverkade havsbottenarealen ska ha en omfattning 
som ger förutsättningar för att upprätthålla bottnarnas struktur och funktion för respektive 
livsmiljötyp (HVMFS 2012:18) 

Miljökvalitetsnorm D.1 bedömning ej gjord. 

Indikator D.1.1 Trend för fysisk störning på havsbotten från bottentrålning 
Målvärde: Arealen trålsvepta områden under bedömningsperioden ska minska jämfört med 
närmast föregående sexårsperiod.  

Indikator D.1.2 Fysisk förlust av sandbankar och rev 
Målvärde: Arealen av undertyper till naturtyperna sandbankar och rev (N2000) (”biogena rev 
inklusive maerl", ”ålgräsängar och annan långskottsvegetation” samt ”musselbankar med 
täckningsgrad mindre än 10 %”) ska bibehållas eller öka  

MKN D.2 - Arealen av biogena substrat ska bibehållas eller öka 

Indikatorer till miljökvalitetsnormen D.2 saknas; bedömning är inte möjlig.  

 

En fullständig bedömning av indikatorerna D.1.1 och D.1.2 har inte kunnat göras ännu, vilket gör 

att inte heller miljökvalitetsnormen D.1 kunnat bedömas. Däremot förs resonemang om 

belastningarna i kommande delar av temaavsnittet. 

                                                   
67 Havsmiljödirektivet (2008/56/EG), bilaga III, tabell 2b 
68 Havs- och vattenmyndighets föreskrifter (HVMFS 2012:18) om vad som kännetecknar god miljöstatus samt 

miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön. 
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Vad gäller bedömning av biogena substrat (miljökvalitetsnorm D.2) kan konstateras att dess 

utbredning historiskt sett har minskat, men det saknas underlag för att bedöma om detta även 

gäller för aktuell 6-års cykel. I avsaknad av indikatorer eller regelbunden kartering av förändringar 

har det inte varit möjligt att bedöma om miljökvalitetsnormen D.2 följs. Dessa biogena substrat 

påverkas inte enbart av fysisk störning och förlust, utan även av en rad andra belastningar.  

Bedömningen av miljötillståndet 2018 för havsbottnens integritet (deskriptor 6) visar att god 

miljöstatus avseende havsbottnens integritet inte nås i svenska vatten, varken i Västerhavet eller 

i Östersjön (Havs- och vattenmyndigheten 2018 a). 

4.6.3 Belastning och aktiviteter som påverkar havsbottnens integritet 

Fysisk störning sker bland annat vid fiske med trål. Biogena rev påverkas direkt eller hindras från 

att återskapas om havsbotten med lämpliga hydrografiska förhållanden trålas regelbundet. 

Effekten av trålning på bentiska organismer varierar. Kortlivade, robusta organismer som inte 

dödas eller skadas av trålen påverkas inte på samma sätt som djur som är beroende av att 

sedimentet är stabilt.  

Vid fysisk störning sätts små partiklar i rörelse och hindras från att sedimentera. I extrema fall kan 

strukturen av sedimenten ändras så att det innebär en fysisk förlust av en viss typ av botten.  

I Västerhavet (inte Öresund) utgörs den största fysiska störningen av fiske med bottentrål. I 

svenska delen av Östersjön är fiske med bottentrål mindre vanligt förekommande och belastning 

som leder till fysisk störning är mindre utbredd. Uttag av sand förekommer däremot i begränsad 

utsträckning i svensk ekonomisk zon (endast i Arkonabassängen).  

I utsjön bedöms havsbaserad energi och rörläggning vara de aktiviteter som ger upphov till fysisk 

förlust, framförallt av sandbankar. Fysisk förlust i utsjön sker lokalt men i ytterst liten omfattning, 

huvudsakligen under fotavtrycket av vindkraftverkens betongfundament.  

I kustmiljön är förlust av havsbotten ofta betydande där infrastruktur relaterad till fritidsbåtar leder 

till exploatering av grunda, skyddade vikar, och muddring för att förbättra framkomligheten leder 

till fysisk störning. Även farleder för sjöfart muddras för att skapa och bibehålla tillräckligt 

farledsdjup. Att notera, och som redan nämnts, är att havsmiljöns miljökvalitetsnormer för 

havsbottnens integritet inte tillämpas i kustvatten.  

4.6.4 Åtgärdsbehov gällande havsbottnens integritet 

En analys har utförts av i vilken grad existerande åtgärder bidrar till att minska relevanta 

belastningar som påverkar havsbottnens integritet (fysisk störning resp. fysisk förlust). Detta 

beskrivs inledningsvis, därefter presenteras det åtgärdsbehov som identifierats samt förslag på 

nya åtgärder.  

4.6.4.1 Existerande regelverk och pågående åtgärder: fysisk störning 

Områdesskydd är en typ av åtgärd som kan innebära begränsning av aktiviteter som ger upphov 

till fysisk störning av havsbottnen. Det första åtgärdsprogrammet för havsmiljön från 2015 

inkluderar två åtgärder (ÅPH 27 och ÅPH 28) som rör marint områdesskydd. För uppdateringen 

av åtgärdsprogrammet föreslås ÅPH 27 modifieras, så att bestående nätverk av skyddade 

områden kan förbättras och att andra kompletterande skyddsformer kan bidra till att stärka 

områdesskyddet ytterligare. Skyddsvärda bentiska livsmiljöer och områdesspecifika 

skyddsåtgärder ingår i detta arbete (beskrivs i temaavsnitt Biologisk mångfald).  
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Utöver detta har regeringen antagit ett mål om att införa relevanta och ändamålsenliga 

bevarandeåtgärder avseende fiske, vilket inkluderar åtgärder för att minska fysisk påverkan från 

trålning. Syfte är att nå bevarandemålen i samtliga skyddade områden senast år 2020. 

Målsättningen är ambitiös och även om den kommer vara svår att nå, har detta lett till att arbetet 

med bevarandeåtgärder kopplade till fiskets miljöpåverkan har intensifierats ytterligare. Havs- och 

vattenmyndigheten har föreslagit åtta områden där begränsning av fisket kan bli aktuellt (sex i 

Östersjön och två i Västerhavet). Förhandlingar pågår med Danmark om att införa fiskereglering 

som innefattar begränsningar för trålfiske i skyddade områden i Kattegatt (Fladen, Lilla 

Middelgrund, Stora Middelgrund och Röde bank samt Morups bank) (Havs- och 

vattenmyndigheten 2018b). Idag är målvärdet för indikator D.1.1 att arealen trålsvepta områden 

under bedömningsperioden ska minska jämfört med närmast föregående sexårsperiod. En analys 

av effekt av redan existerande åtgärder indikerar att det är sannolikt att anta att detta målvärde 

redan klaras givet existerande åtgärder som avser minska fysisk påverkan från trålning. Det är 

däremot osäkert om detta är tillräckligt för att nå god miljöstatus avseende havsbottnens integritet 

(deskriptor 6) och därför föreslås en åtgärd (ÅPH 49) för att andelen trålsvept area fortsatt ska 

minska (se vidare under Behov av nya åtgärder). 

En styrmedelsanalys av områdesskydd (enligt 7 kap. miljöbalken) visar att efterlevnaden av de 

fiskeföreskrifter som råder i marina skyddade områden generellt sett är god, men att 

överträdelser förekommer (Anthesis 2019). De överträdelser som sker leder sällan till sanktioner 

eller anmälan av brott. Överträdelserna är ofta kopplade till trålning i skyddade områden där fiske 

med redskap som vidrör havsbottnen inte är tillåtet. Det finns en potential till förbättrad 

övervakning med syfte att öka efterlevnaden av förvaltningsåtgärder i marina skyddade områden, 

vilket visar att det troligen är möjligt att minska belastningen genom att stärka genomförandet av 

existerande åtgärder, se figur 12. 

 

Figur 12. Diagrammet illustrerar resultat av gap-analysen för indikator D.1.1, baserat på expertbedömning (för mer information 
om gap-analysen, se bilaga 1 samt Farnelid m.fl. 2020). Diagrammet illustrerar de belastningar som bedöms vara mest 
relevanta för indikatorn. Stapelns färg illustrerar Grönt: hur väl existerande åtgärder bedöms täcka belastningarna och en 
uppskattning av existerande åtgärders effekt på dessa, Gult: genomförande-gap d.v.s. uppskattning av potential att minska 
belastningar genom att stärka genomförandet av existerande åtgärder samt Rött: uppskattning av behov av nya åtgärder för att 
minska belastningen.  

4.6.4.2 Regelverk och pågående åtgärder: fysisk förlust 

Viktiga åtgärder för att begränsa fysisk förlust av sandbankar och rev utgörs av miljöbalken, dels 

genom 7 kap. (skydd av havsområde) men också genom styrning av enskilda 

vattenverksamheter genom prövning och tillsyn. Sandbankar och rev är både skyddsvärda 

naturtyper enligt art- och habitatdirektivet och ska pekas ut inom Natura 2000-områden. Det finns 

idag flera Natura 2000-områden där sandbankar och/eller rev har pekats ut som skyddsvärda. 

Vid tillståndsprövning i ett Natura 2000-område krävs en specifik miljökonsekvensbeskrivning 

enligt miljöbalken som redovisar projektets/planens påverkan på miljökvalitetsnormer samt 

åtgärder som vidtas för att miljökvalitetsnormerna för havsmiljön inte påverkas.  

Yrkesfiske - fysisk
störning

Effekt existerande åtgärder Genomförande-gap Behov av nya åtgärder
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Planeringen av havsområde med stöd av havsplaneringsförordningen (2015:400) pekar ut en 

strategisk plan av de mest lämpliga områdena för havsbaserad energi. Havs- och 

vattenmyndighetens förslag till havsplaner innebär att naturvärden såsom sandbankar har getts 

företräde gentemot energiutvinning (havsbaserad vindkraft) i delar av havsområdena, medan 

energiutvinning getts företrädde i andra delar (för att ge förutsättningar för ökad förnybar 

energiutvinning) Havs- och vattenmyndigheten 2019). Planerna i sig innebär inte tillstånd till att 

etablera havsbaserad vindkraft i dessa områden utan tillstånd krävs för varje enskilt projekt enligt 

miljöbalken, kapitel 11. Halvplanerna ska beslutas av regeringen under 2021. 

 

Figur 13. Diagrammet illustrerar resultat av gap-analysen för indikator D.1.2, baserat på expertbedömning (för mer information 
om gap-analysen, se bilaga 1 samt Farnelid m.fl. 2020). Diagrammet illustrerar de belastningar som bedöms vara mest 
relevanta för indikatorn. Stapelns färg illustrerar Grönt: hur väl existerande åtgärder bedöms täcka belastningarna och en 
uppskattning av existerande åtgärders effekt på dessa, Gult: genomförande-gap d.v.s. uppskattning av potential att minska 
belastningar genom att stärka genomförandet av existerande åtgärder samt Rött: uppskattning av behov av nya åtgärder för att 
minska belastningen. 

4.6.4.3 Behov av nya åtgärder 

Sammantaget bedöms nuvarande lagstiftning och befintliga åtgärder hantera de mest betydande 

belastningarna kopplat till fysisk störning och fysisk förlust i utsjön.  

I samband med att tröskelvärden definieras för indikatorer för bedömning av god miljöstatus 

avseende havsbottnens integritet (deskriptor 6), kan även indikator D.1.1 för miljökvalitetsnorm 

D.1 behöva uppdateras..  

Utifrån försiktighetsprincipen föreslås en ny åtgärd (ÅPH 49) med syfte att minska den rumsliga 

utbredningen av trålfiske och därmed begränsa dess påverkan på havsbottnens integritet.  

Tabell 23. Sammanställning (urval) av befintliga regelverk och pågående åtgärdsarbete avseende havsbottnens integritet.  

Titel existerande åtgärd Belastning  Omfattning Status 

Åtgärder för att minska påverkan av trålning på 
bottnarna inom Kosterfjorden–Väderfjordens Natura 
2000-område (SE 0520170) Föreskrift (FIFS 2004:36) 
om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön  

Fysisk påverkan av 
bottentrålning 

Nordsjön Pågående 

Havsplaneringsförordning (2015:400) 

 

Fysisk påverkan Östersjön & Nordsjön Pågående 

Förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt 
miljöbalken  

Fysisk påverkan Östersjön & Nordsjön Pågående 

Miljöbalken (1998:808) (kap. 4, 6, 7) Fysisk påverkan Östersjön & Nordsjön Pågående 

Förordning (1998:1388) om vattenverksamheter Fysisk påverkan Östersjön & Nordsjön Pågående 

Miljöprövningsförordning (2013:251) Fysisk påverkan Östersjön & Nordsjön Pågående 

Havsbaserad vindkraft -
fysisk förlust

Effekt existerande åtgärder Genomförande-gap Behov av nya åtgärder
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Åtgärder för att minska påverkan av trålning på 
bottnar inom Gullmarsfjordens naturreservat och 
Natura2000-område (SE 0520171) 

Fysisk påverkan av 
bottentrålning 

Nordsjön Pågående 

Möjlighet till inrättande av biotopskyddsområden 
enligt 7 kap. 11 § miljöbalken (inkl. biogena rev) 

Verksamheter 
inklusive 
fiskemetoder som 
direkt fysiskt eller på 
annat sätt kan skada 
naturvärden, till 
exempel 
bottentrålning 

Östersjön & Nordsjön Pågående 

Fiskelagen (1993:787), Förordningen (1994:1716) om 
fisket, vattenbruket och fiskerinäringen 

Fysisk påverkan av 
bottentrålning 

Östersjön & Nordsjön Pågående 

 

I uppdateringen av åtgärdsprogrammet har vissa brister identifierats avseende havsbottnens 

integritet. Eftersom de åtgärdsprogram som tas fram inom vattenförvaltningen utifrån 

vattendirektivet inte utformas specifikt för att begränsa fysisk störning och förlust och 

miljökvalitetsnormerna D.1 och D.2 inte tillämpas i kust riskerar god miljöstatus att inte nås. Hur 

detta ska hanteras behöver analyseras vidare. Effekten av aktiviteter som leder till fysisk störning 

och förlust skiljer sig mellan olika bottenförhållanden, och är kopplade till den rumsliga 

utbredningen av påverkan relativ till livsmiljöns naturliga utbredning. Därför är bedömning av 

huruvida miljökvalitetsnormen följs beroende på tillgång till högupplösta kartor av havsbottnen. I 

takt med att kunskapsunderlaget om de marina habitatens tillstånd och utbredning förbättras 

behöver en bedömning göras av eventuella ytterligare livsmiljöer för vilka fysisk störning kan 

behöva begränsas.  

4.7 Bestående förändringar av hydrografiska villkor 

Bestående förändringar av hydrografiska villkor, t.ex. temperatur, skiktning eller strömmar, har 

potential att förändra flera av de grundläggande förutsättningarna för det marina ekosystemet. 

Marina organismer lever på, eller rör sig genom platser och vatten där de omgivande fysiska 

parametrarna gynnar deras förekomst. Om förhållanden ändras, medför det nya förutsättningar 

som med tiden kan leda till en förändring i artsammansättningen i området.  

Östersjön är troligen känsligare för hydrografisk störning än Västerhavet. Dess skiktning och 

gradienten i ytvattensalthalten är beroende av att balansen mellan sötvattentillförsel och 

saltvattensinflöden bevaras. 

4.7.1 Nuvarande status gällande miljökvalitetsnormen för hydrografiska villkor 

MKN D.3 Permanenta förändringar av hydrografiska förhållanden som beror på storskaliga 

verksamheter, enskilda eller samverkande, får inte påverka biologisk mångfald och ekosystem 

negativt.  

Miljökvalitetsnorm D.3 bedöms följas. 

Indikatorer till miljökvalitetsnormen D.3 saknas. 

 

Indikatorer till miljökvalitetsnormen D.3 saknas, däremot har en expertbedömning av 

miljökvalitetsnormen genomförts med hjälp av experter internt på Havs- och vattenmyndigheten. 

Där konstateras att det saknas större fysiska ingrepp i havsmiljön med potential att leda till 
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förändring av hydrografiska förhållanden. Likaså förekommer under bedömningsperioden inte 

verksamheter med potential att påverka hydrografiska förhållanden i utsjön. Därför är 

expertbedömningen att miljökvalitetsnormen följs, och att åtgärder främst ska syfta till att normen 

ska fortsätta följas. 

I dagsläget finns inga indikatorer för bedömning av miljöstatus avseende hydrografiska 

förhållanden (deskriptor 7), därför var det inte heller möjligt att göra en bedömning vid 

miljötillståndet 2018 (Havs- och vattenmyndigheten 2018a).  

4.7.2 Belastning och aktiviteter som påverkar hydrografiska villkor 

De olika effekter som följer av klimatförändringen medför belastningar med betydande risk att 

påverka miljökvalitetsnorm D.3, såsom ändrat nederbördsmönster, ändrad utbredning och 

förekomst av havsis, förändrade vind- och strömförhållanden, förändrade vattennivåer och ökad 

bakgrundstemperatur. Samtliga belastningar har potential att påverka hydrografiska förhållanden 

på lång sikt men hanteras inte i detta åtgärdsprogram då effekter av klimatförändringen inte i 

första hand hanteras inom havsmiljöförordningen. Även storskalig infrastruktur och verksamheter 

kan påverka hydrografiska förhållanden. 

I kustvatten förekommer påverkan från fysiska ingrepp exempelvis broar, vägbankar, bryggor, 

marinor. Miljökvalitetsnorm D.3 tillämpas dock inte i kusten. Detta då kvalitetsfaktorn 

hydromorfologi inom vattenförvaltningen i hög grad beaktar belastning som medför hydrografiska 

förändringar. 

4.7.3 Åtgärdsbehov för hydrografiska villkor 

4.7.3.1 Existerande regelverk och pågående åtgärder, samt behov av nya åtgärder 

Inga ytterligare åtgärder bedöms krävas eftersom nuvarande regelverk, inklusive förslag till 

havsplaner, anses tillräckligt för att förhindra att hydrografiska förhållanden påverkas.  

Vad gäller storskalig infrastruktur och verksamheter som kan påverka hydrografiska förhållanden 

krävs prövning och tillstånd enligt miljöbalken. Prövningsprocessen, med krav på 

miljökonsekvensbeskrivning, anses vara tillräcklig för att beakta miljökvalitetsnorm D.3, då denna 

ska beskriva i vilken grad planen/projektet påverkar möjligheten att följa miljökvalitetsnormen. 

Även gränsöverskridande effekter av t.ex. infrastruktur från angränsande stater hanteras, genom 

konventionen om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang 

(Esbokonventionen). Se tabell 24 för översikt av befintliga regelverk och pågående 

åtgärdsarbete.  

Nuvarande åtgärdsprogram för havsmiljön omfattar två åtgärder (ÅPH 13 och ÅPH 14) som syftar 

till att stärka möjligheten att bibehålla statusen för hydrografiska villkor.  

I de förslag till havsplaner som har utarbetats (Havs- och vattenmyndigheten 2019) bedöms den 

omfattning av havsbaserad vindkraft som möjliggörs inte medföra påverkan på hydrografiska 

förhållanden, i nuvarande planerad utbredning.  
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Tabell 24. Sammanställning (urval) av befintliga regelverk och pågående åtgärdsarbete för hydrografiska villkor  

Titel existerande åtgärd  Belastning  Omfattning Status 

Miljöbalken (1998:808):4 kap. Nationell 
havsplanering 

Risk för förändring av 
hydrologiska förhållanden 
(utsjön) 

Nationell Pågående, Regelverk 

Miljöbalken (1998:808):6 kap. 
Miljöbedömning verksamheter samt 
miljöbedömning av planer och program 

Risk för förändring av 
hydrologiska förhållanden 
(utsjön) 

Nationell Pågående, Regelverk 

Förordning (1998:905) om 
miljökonsekvensbeskrivningar 

Risk för förändring av 
hydrologiska förhållanden 
(utsjön) 

Nationell Pågående, Regelverk 

Plan- och bygglagen (2010:900):3 kap. 
Översiktsplan 

Aktiviteter i kustzonen som kan 
påverka möjligheten att följa 
miljö-kvalitetsnormen i utsjön 

Nationell Pågående, Regelverk 

Åtgärder från det första åtgärdsprogrammet 2015 (Havs- och vattenmyndighet 2015a) 

ÅPH 13, Vägledning kring hur förändrade 
hydrografiska förhållanden påverkar 
biologisk mångfald och ekosystem. 

Konstruktion Nationell Pågående 

ÅPH 14, Vägledning för kommunal havs-och 
kustplanering enligt PBL. 

 Nationell Pågående 

 

4.8 Koncentration och effekter av farliga ämnen 

Farliga ämnen som avsiktligt eller oavsiktligt skapas som en följd av mänskliga aktiviteter hamnar 

i havsmiljön via en rad olika källor och spridningsvägar. Det gäller både syntetiska ämnen 

skapade av människan och naturligt förekommande ämnen som metaller vars halter i havsmiljön 

förhöjts p.g.a. mänskliga aktiviteter. Särskilda högriskämnen är så kallade PBT69-ämnen som på 

grund av sina kemiska och fysikaliska egenskaper är långlivade i miljön, bioackumulerande 

(ackumuleras i levande organismer) och giftiga, d.v.s. kan påverka organismers hälsa och 

funktion negativt redan vid relativt låga koncentrationer. Effekterna av farliga ämnen på en individ 

kan vara så väl akut förgiftning och död, som påverkan på organismers förmåga att växa eller 

fortplanta sig. Vissa effekter kan yttra sig direkt medan andra manifesteras först efter en längre 

tids exponering. Effekter på individer kan i sin tur leda till en utarmning av den biologiska 

mångfalden och påverka ekologiska funktioner negativt. 

4.8.1 Nya åtgärder mot farliga ämnen  

I tabell 25 presenteras ett antal nya åtgärder som, utöver existerande åtgärdsarbete, ska 

medverka till att följa miljökvalitetsnormerna avseende tillförsel och effekter av farliga ämnen. 

Dessa åtgärder riktas mot havsbaserade källor som sjöfart och fritidsbåtar och syftar till att 

minska tillförseln av ett antal farliga ämnen. Två av åtgärderna från det första åtgärdsprogrammet 

(ÅPH 15 och 17) föreslås också modifieras så att aktiviteter riktade mot fartyg respektive 

fritidsbåtar samlas i separata åtgärder.  

 

                                                   
69 PBT är förkortning för Persistent, Bioaccumulative and Toxic. 



- 85 - 

Tabell 25. Förslag på nya och modifierade åtgärder till uppdatering 2021 mot koncentration och effekter av farliga ämnen. 

Åtgärdsnamn Aktivitet eller 
mänsklig 
verksamhet som 
åtgärden riktas mot70 

Relevant 
miljökvalitets-norm 
(MKN) samt 
kriterium för god 
miljöstatus71 

Hänvisning till 
faktablad 

Geografisk 
omfattning 
 

Minimera 
miljöpåverkan från 
sjöfart i den marina 
miljön (ÅPH 51) 

Transport – sjöfart 

 

MKN B.1 och A.1 

Kriterium för god 
miljöstatus D8C1 

Åtgärdsfaktablad 51 Nordsjön och 
Östersjön 

Expertstöd för ett 
samordnat 
oljeskadeskydd (ÅPH 
52) 

Transport – sjöfart 

 

MKN B.1 och B.2  

Kriterium för god 
miljöstatus D8C1, 
D8C3 

Åtgärdsfaktablad 52 Nordsjön och 
Östersjön 

Utökat 
brottsförebyggande 
arbete för att 
motverka olagliga 
utsläpp av mineralolja 
och andra farliga 
ämnen (ÅPH 53) 

Transport – sjöfart 

 

MKN B.1 och B.2  

Kriterium för god 
miljöstatus D8C1, 
D8C3 

Åtgärdsfaktablad 53 Nordsjön och 
Östersjön 

Minska användningen 
av biocidinnehållande 
båtbottenfärger på 
fritidsbåtar (ÅPH 54) 

Turism- och 
fritidsverksamhet 

Transport – sjöfart 

 

MKN B.1  

Kriterium för god 
miljöstatus D8C1 

 

Åtgärdsfaktablad 54 Nordsjön och 
Östersjön 

Aktiv utfasning av 
tvåtaktsmotorer med 
förgasare på 
fritidsbåtar (ÅPH 55) 

Turism- och 
fritidsverksamhet 

Transport – sjöfart 

 

MKN B.1 

Kriterium för god 
miljöstatus D8C1  

Åtgärdsfaktablad 55 Nordsjön och 
Östersjön 

Förbud mot 
bottentrålning i 
marina områden med 
dumpad ammunition 
och kemiska 
stridsmedel (ÅPH 50) 

Fångst av fisk och 
skaldjur 
(yrkesmässigt, på 
fritiden) 

 

MKN B.1 och D.1 

Kriterium för god 
miljöstatus D8C1 

 

Åtgärdsfaktablad 50 Havsbassängerna 
Skagerrak och 
Östra 
Gotlandshavet 

Modifierade åtgärder från det första åtgärdsprogrammet  

Vägledning för 
omhändertagande av 
farliga ämnen och 
påväxt på 
fartygsskrov (ÅPH 15 
– Modifieras) 

Transport – sjöfart 

 

MKN B.1, B.2 och 
C.1 

Kriterium för god 
miljöstatus D8C1, 
D8C2, D2C1 

Åtgärdsfaktablad 1572 Nordsjön och 
Östersjön 

Att utreda orsak och 
behov av ytterligare 
reglering för att 
förhindra spridning av 
TBT till havsmiljön 
från mark och 
sediment  

Turism- och 
fritidsverksamhet 

Transport – sjöfart 

 

MKN B.1 och B.2  
MKN C.1 

Kriterium för god 
miljöstatus D8C1, 
D8C2, D2C1 

Åtgärdsfaktablad 1773 Nordsjön och 
Östersjön 

                                                   
70 Havsmiljödirektivet (2008/56/EG), bilaga III, tabell 2b 
71 Havs- och vattenmyndighets föreskrifter (HVMFS 2012:18) om vad som kännetecknar god miljöstatus samt 

miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön. 
72 Uppdaterat faktablad för modifiering av ÅPH 15 finns i bilaga 3. För ursprungligt faktablad, se Havs- och vattenmyndigheten 

2015a. 
73 Uppdaterat faktablad för modifiering av ÅPH 17 finns i bilaga 3. För ursprungligt faktablad, se Havs- och vattenmyndigheten 

2015a. 
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Att ta fram vägledning 
eller riktlinjer med 
avseende på 
skrovrengöring av 
fritidsbåtar för att 
förhindra spridning av 
TBT, övriga biocider 
och främmande arter 
till havsmiljön (ÅPH 
17-Modifieras) 

 

 

4.8.2 Nuvarande status gällande miljökvalitetsnormen för farliga ämnen  

MKN B.1: Tillförsel av farliga ämnen från mänsklig verksamhet ska minska tills den inte orsakar 
halter av farliga ämnen som förhindrar att god miljöstatus uppnås (HVMFS 2012:18). 

MKN B.1 bedöms inte följas.  

Indikatorer för MKN B.1: 

B.1.1. Farliga ämnen i biota  
Målvärde: Minskande halter i biota av sådana farliga ämnen som inte klarar tröskelvärden för 
god miljöstatus enligt bedömningen 2018 (indikator 8.1A) d.v.s. TBT, dioxiner- och dioxinlika 
PCB:er, PBDE, kadmium och kvicksilver. Halter av övriga farliga ämnen får dessutom inte öka. 
De övriga ämnen som undersökts i indikatorn är: DDE, bly, icke dioxinlika PCB:er, perfluorerade 
ämnen (PFOS och PFOA), HBCDD, HCB, HCH (lindan) och koppar. 

B.1.2 Tillförsel av farliga ämnen via atmosfärisk deposition 
Målvärde: Nedåtgående trend i tillförsel av kvicksilver, kadmium, PBDE och dioxiner. 

B.1.3 Tillförsel av farliga ämnen från inlandsvatten 
Målvärde: Nedåtgående trender i tillförsel av kvicksilver och kadmium. 

MKN B.2: Farliga ämnen i havsmiljön som tillförs genom mänsklig verksamhet får inte orsaka 
negativa effekter på biologisk mångfald och ekosystem (HVMFS 2012:18). 

MKN B.2 bedöms inte följas.  

Indikatorer för MKN B.2: 

B.2.1. Skaltjocklek hos ägg från havsörn 
Målvärde: Skaltjocklek hos ägg från havsörn från Östersjön >0.59 mm 

B.2.2. Antal och volymer av upptäckta olagliga eller olycksrelaterade utsläpp av olja och 
oljeliknande produkter 
Målvärde: Nedåtgående trender i antal och volymer av upptäckta olagliga eller olycksrelaterade 
utsläpp. 

B.2.3. Effekter av organiska tennföreningar på snäckor (imposex) 
Målvärde: Uppåtgående trend i antal provtagningslokaler per bedömningsområde som klarar 
tröskelvärdena för indikator 8.2A 

Faktablad med mer information och utförlig beskrivning av bedömning av indikatorerna finns på: 
Indikatorer för miljökvalitetsnormer (HVMFS 2012:18 bilaga 3 del B)  

 

Bedömning av indikatorerna för miljökvalitetsnorm B.1 och B.2 sammanfattas i tabell 26. Som 

framgår av tabellen är det inget av målvärdena för B.1-indikatorerna som klaras och endast en av 

B.2-indikatorerna klarar målvärdet. Detta innebär att varken miljökvalitetsnorm B.1 eller B.2 

bedöms följas. 

 

http://www.havochvatten.se/faktablad-for-indikatorer
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Tabell 26. Översiktlig bedömning av indikatorerna för miljökvalitetsnormerna B.1 och B.2. Gråa fält indikerar att indikatorn nås, 
röda fält indikerar att indikatorn inte nås. Se faktablad för utförlig beskrivning av bedömning av indikatorerna.  

 Målvärde klaras inte 
med avseende på 

Målvärde klaras 
med avseende på 

Kommentar 

MKN B.1. Tillförsel och koncentrationer av farliga ämnen  

Indikator B.1.1. Farliga 
ämnen i biota 

Kadmium, HCB, bly Kvicksilver, dioxiner 
och dioxinlika 
PCB:er, PBDE, 
icke-dioxinlika 
PCB:er, DDE, 
PFOS, PFOA, 
HBCDD, HCH, 
koppar 

Bedömning saknas för TBT.  

Uppåtgående trend av icke-dioxinlika PCB:er 
och DDE vid Väderöarna. 

Uppåtgående trend av koppar i norra Eg. 
Östersjön. 

Indikator B.1.2. Tillförsel 
av farliga ämen via 
atmosfärsdeposition 

Dioxiner, kadmium Kvicksilver Bedömningen avser hela Helcom-området 
(Östersjön + Kattegatt). Bedömning saknas för 
PBDE. 

Indikator B.1.3. Tillförsel 
av farliga ämnen via 
inlandsvatten 

Kvicksilver, Kadmium  Bedömning saknas för dioxiner, PBDE 

MKN B.2. Effekter på biologisk mångfald och ekosystem  

Indikator B.2.1. 
Skaltjocklek hos ägg 
från havsörn  

 Prognos: hela 
bedömningsområdet 
(Östersjön) 2022 

Prognosen är baserad på extrapoleringar av 
trender från befintlig data under perioden 
1965-2014. 

Slutsatser stöds av nedgång av DDE i biota. 

Indikator B.2.2. Antal 
och volymer av 
upptäckta olagliga eller 
olycksrelaterade utsläpp 
av olja och oljeliknande 
produkter  

Volymer Antal Bedömningen avser hela Helcom-området 
(Östersjön + Kattegatt). 

Indikator B.2.3. Effekter 
av organiska 
tennföreningar på 
snäckor (imposex) 

Hela 
bedömningsområdet 
(Västerhavet och 
Egentliga Östersjön) 

 Bedömningen görs i påverkade och kustnära 
områden, d.v.s. ger begränsad 
representativitet för utsjön.  

 

I bedömningen av miljötillståndet 2018 konstateras att god miljöstatus avseende farliga ämnen 

inte nås i svenska vatten, varken i Nordsjön eller i Östersjön (Havs- och vattenmyndigheten 

2018a). Dessutom konstateras att det krävs att tillförseln av dessa farliga ämnen till havsmiljön 

minskar ytterligare för att god miljöstatus ska nås74. Trots minskande halter i miljön för flera av 

ämnena som överskrider tröskelvärden för god miljöstatus, så bedöms minskningen enligt 

nuvarande trender vara otillräcklig för att nå god miljöstatus inom överskådlig tid. 

4.8.3 Aktiviteter som bidrar till utsläpp eller spridning av farliga ämnen 

De flesta av dagens källor till farliga ämnen som återfinns i havsmiljön bedöms vara 

landbaserade (både inom och utanför Sveriges gränser), men utsläpp från havsbaserade 

aktiviteter och verksamheter förekommer också, t.ex. i samband med båtliv och sjöfart. Sekundär 

spridning av farliga ämnen från förorenade områden både på land och i havet är troligen också 

en betydelsefull källa till dagens belastning på havsmiljön. Exempelvis utgör hamnar och farleder, 

vrak, dumpat industriavfall, och dumpade konventionella och kemiska stridsmedel sådana källor i 

havsmiljön. Källor till utsläpp av ämnena kvicksilver, kadmium, PBDE, TBT och dioxiner beskrivs 

utförligt bedömningen av havsmiljön från 2018 (Havs- och vattenmyndigheten 2018a). För flera 

av ämnena är källorna för tillförseln i huvudsak landbaserade. I följande avsnitt beskrivs 

utsläppen av andra farliga ämnen från sjöfart och fritidsbåtar samt sekundär spridning av farliga 

                                                   
74 Detaljerad information om bedömning av god miljöstatus avseende farliga ämnen finns i faktablad 8.1A, 8.2A-D samt 8.3.A, 

samt Havs- och vattenmyndigheten 2018a.  

https://www.havochvatten.se/hav/samordning--fakta/miljomal--direktiv/havsmiljodirektivet/inledande-bedomningen-i-havsmiljoforvaltningen/faktablad-for-indikatorer.html
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ämnen från platser med dumpade stridsmedel. Påverkan i havsmiljön beskrivs också översiktligt i 

en faktaruta.  

Utsläpp från sjöfart och fritidsbåtar  

Utsläpp av farliga ämnen från fartyg kan ske via en rad olika vägar (Andersson m.fl. 2016a) (se 

figur 14). En av dessa är spill av olja och oljeliknande produkter, både från olyckor och från 

mindre men kontinuerliga utsläpp. Olja innehåller många farliga ämnen, t.ex. metaller och 

polycykliska aromatiska kolväten (PAH:er) (Moksnes m.fl. 2019).  

 

Figur 14. Tillförselvägar av farliga ämnen från sjöfart till havsmiljön75. 

 

Det finns fler än hundra olika typer av PAH:er, vilka har låg löslighet i vatten (Cerniglia 1992; Sims 

m.fl. 1983). På Västkusten förekommer ofta tankfartyg med oljelaster på uppemot 250 000 ton 

och i Östersjön tankfartyg med oljelaster på ca 150 000 ton (MSB 2016). En enda tank i en större 

oljetanker kan innehålla 10 000–20 000 ton olja eller oljeprodukter. Även övriga fartyg har idag 

betydande mängder olja lagrade ombord för drift. Skador på fartygsskrov, t.ex. till följd av 

kollisioner eller grundstötning kan därför leda till oljespill. Det förekommer regelbundet olyckor 

och tillbud, men lyckligtvis har endast ett fåtal resulterat i oljespill genom åren. Antalet bekräftade 

oljeutsläpp har minskat över tid, men det finns fortfarande ett mörkertal (Larsson 2019). Läckage 

av mineralolja (smörjmedel) från skadade propellerhylsor är exempel på ett mindre men 

kontinuerligt utsläpp, som uppskattas vara en betydande källa till oljespill (Ahlbom m.fl. 2003; 

MEPC 2008; Sengouttuvel m.fl. 20017; Larsson 2019). En annan typ av olja som tillförs 

havsmiljön är vegetabiliska oljor. Dessa släpps ut då fartyg som transporterat oljan i bulk, efter att 

ha lossat godset, tvättar sina lastutrymmen med havsvatten och släpper ut resterna i havet 

(Larsson 2019).  

För att uppfylla nuvarande krav på svavelinnehåll i marina bränslen renas rökgaserna på fartyg 

med s.k. skrubbrar. Vid rening med öppna skrubbrar tvättas rökgaserna med havsvatten, som 

sedan släpps ut i havet igen (Ytreberg m.fl. 2019). För ett medelstort fartyg (12 MW) innebär det 

                                                   
75 Hassellöv, I-M. 2019. Bilden används med upphovspersonens tillåtelse. 
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ca 13 000 m3 skrubbervatten per dag. Detta tvättvatten innehåller flera farliga ämnen t.ex. 

PAH:er, koppar och zink.  

Vid brandövningar till sjöss sker läckage av brandskum till den marina miljön (Johansson m.fl. 

2020). Brandskum innehåller ofta per- och polyfluorerade alkylsubstanser, PFAS. I takt med att 

det blivit känt vilka effekter vissa av ämnena har på människor och miljö har välkända PFAS, t.ex. 

PFOS, fasats ut. Dock har ämnena ersatts av andra PFAS, som är hittills mindre studerade men 

som befaras ha liknande egenskaper.  

För att förhindra påväxt på skrovet så målas många fartyg och fritidsbåtar med 

biocidinnehållande båtbottenfärg. De vanligaste aktiva ämnena i dagens biocidfärger är koppar 

och zink. Användningen av färgerna är utbredd och leder till ett betydande läckage av metallerna 

direkt till havsmiljön (Moksnes m.fl. 2019).  

Utsläpp av avgaser och oförbränt bränsle sker direkt till vattenmiljön från drift av fritidsbåtar med 

tvåtaktsmotorer (Naturvårdsverket 2009; Transportstyrelsen 2016). Dessa motorer körs oftast på 

bensin, vilket innehåller en rad farliga ämnen, t.ex. PAH:er. I bränslet till tvåtaktsmotorer tillsätter 

man även olja för att smörja motorn, vilket ökar mängden farliga ämnen i utsläppen. Vid 

förbränning av bränsle som används i utombordsmotorer, vilka oftast inte har katalysatorrening, 

bildas också luftutsläpp av t.ex. koldioxid (CO2) och svaveldioxid (SO2). Utsläppen från 

fritidsbåtar av farliga ämnen som petroleumprodukter och biocider sker främst i kustnära, grunda 

områden (Moksnes m.fl. 2019). Dessa områden är viktiga ur ett biologiskt perspektiv, bl.a. som 

lek-, uppväxt-, och födoområden för marina organismer, vilket ökar risken för negativa effekter av 

farliga ämnen som släpps ut där. 

Det finns flera källor till farliga ämnen från sjöfart och fritidsbåtar men där det finns kunskapsbrist 

om hur utsläppen sker, vilka ämnen som släpps ut och hur betydande belastningen på havsmiljön 

är. Några exempel på sådana utsläpp är gråvatten (disk och tvätt) och kylvatten som verkar 

medföra utsläpp av bland annat koppar och zink (Ytreberg m.fl. 2020). 

Spridning av farliga ämnen från områden med dumpade stridsmedel 

På flera platser i Nordsjön och Östersjön finns dumpade konventionella och kemiska stridsmedel 

kvar på havsbottnen. Stridsmedlen kan innehålla olika metaller t.ex. aluminium, bly, zink, och 

kvicksilver (Beck m.fl. 2018). Kemiska stridsmedel som dumpats på havsbottnen är exempelvis 

ämnena trifenylarsin, adamsit, Clark I och senapsgas (yperit), varav flera är arsenikföreningar 

(Sanderson m.fl. 2010).  

Dumpat krigsmaterial är ofta påverkat av korrosion, vilket medför läckage av farliga ämnen. 

Dessa kan sedan spridas till sediment vattenmassa och påverka organismer och marina 

näringsvävar. Yrkesfiske med bottentrål river upp sediment och mätningar har visat att 

sedimentet kan vara suspenderat i vattenmassan i uppemot åtta timmar (Palanques m.fl. 2001). 

Trålfisket leder därför troligen till att farliga ämnen i dumpat krigsmaterial sprids över större 

arealer. Det händer även att kemiska stridsmedel fastnar i eller på fiskeutrustningen och därmed 

riskerar att överföras till människor, vilket kan få allvarliga konsekvenser (CHEMSEA 2014).  
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Effekter av farliga ämnen i havsmiljön  

Olja och oljeliknande produkter: effekter i havsmiljön beror på flertalet faktorer, exempelvis typ av olja, 

geografisk plats för utsläppet, säsong, väder vid tillfället för oljespillet, och typ av livsmiljö på platsen där oljan 
hamnar (Moksnes m.fl. 2019). Marina organismer kan påverkas dels genom att de förgiftas av de farliga ämnena 

i oljan, (t.ex. PAH:er, se detaljer nedan) eller mer indirekt till följd av oljans andra egenskaper. Ett exempel är att 

oljan hindrar syret i luften från att tränga ner i vattnet, vilket minskar tillgången på syre för de vattenlevande 
organismerna. Oljelagret på vattenytan minskar också solinstrålningen ner i vattenmassan, vilket påverkar t.ex. 
alger och ålgräs negativt (Lindgren 2015). Djur med päls och fjädrar är speciellt utsatta för oljeutsläpp, speciellt 
sjöfåglar. Det behöver bara fastna en mindre mängd olja på fjäderdräkten så försvinner fjädrarnas 
värmeisoleringsförmåga och fåglarna fryser ihjäl. Får de större mängder olja på fjäderdräkten så kan de även 
förlora sin flyt- och flygförmåga. Vegetabiliska oljor kan ha samma negativa effekt på fåglar som mineralolja 
(Larsson 2019). 

PAH:er: är långlivade och bioackumulerande och kan orsaka så väl akut förgiftning som nedsatt reproduktion, 

lägre tillväxt, genetisk påverkan, cancer och försämrad motståndskraft mot annan stress (Cerniglia 1992; 
Moksnes m.fl. 2019). Förutom att påverka organismer i den fria vattenmassan, så binder PAH:er till organiska 
partiklar och sjunker till havsbottnen där de ger toxiska effekter även på bottenlevande organismer (Gong m.fl. 
2014; Rawson m.fl. 2010). Exempelvis påverkas samhällen av små och mikroskopiska bottenlevande 
organismer av låga PAH-koncentrationer, vilket i sin tur påverkar kvävets kretslopp (Lindgren m.fl. 2012).  

Koppar och zink: dessa ämnen är i förhöjda halter giftiga för vattenlevande organismer (CHANGE 2018; 

Moksnes m.fl. 2019). Eftersom den s.k. biotillgängligheten hos koppar, d.v.s. hur tillgängligt ämnet är för levande 

organismer, förändras beroende på salthalt kan dock giftigheten hos ämnet variera beroende på var ämnet 
släpps ut. Zink påverkas däremot inte av salthalt i lika stor utsträckning. 

PFAS: mycket långlivade ämnen som anrikas i näringskedjan (t.ex. i uttrar och sälar) och är giftiga för både 

människor och djur (Blom m.fl. 2015; Kemikalieinspektionen 2015; Naturvårdsverket 2020d). För en del PFAS är 
långvariga effekter kända, t.ex. reproduktionsstörningar och cancer (Naturvårdsverket 2020d; Johansson 
m.fl.2020). För många PFAS-ämnen saknas dock kunskap om såväl ämnenas egenskaper som effekterna i 
havsmiljön. 

Farliga ämnen i dumpade stridsmedel: Metaller som bly, kvicksilver, aluminium och zink är giftiga för 

människor och djur i förhöjda koncentrationer och bryts inte ner i miljön eftersom de är grundämnen 
(Naturvårdsverket 2020e). Arsenik i sin oorganiska form är mycket giftigt och även cancerframkallande för 
människor och djur (Beldowski m.fl. 2018; Sanderson m.fl. 2010). Kemiska stridsmedel är uppdelade i olika 
klasser av ämnen, beroende på effekten hos människor t.ex. tårgasämnen och nervgaser (Beldowski m.fl. 2018; 
Medvedeva m.fl 2009; Razavi m.fl 2016; Vaish m.fl. 2013). Effekter på organismer i miljön är däremot mindre 
utrett. Det finns ett fåtal studier som har visat på effekter av senapsgas på ål och djurplankton (Della Torre m.fl. 
2013; Gorlov 1993). Modelleringar tyder på att ämnet trifenylarsin utgör den största risken för marina 
organismer, följt av adamsit, Clark I och senapsgas (yperit). Adamsit verkar vara den substans som har högst 
sannolikhet att anrikas högre upp i näringskedjan (Sanderson m.fl. 2010). 

 

 

4.8.4 Åtgärdsbehov för farliga ämnen 

Inledningsvis ges en övergripande beskrivning av existerande åtgärder och regelverk som bidrar 

till att minska farliga ämnen i havsmiljön (tillförsel från land resp. tillförsel från havsbaserad 

verksamhet. Se även tabell 28). Eftersom det är flera ämnen som inte klarar målvärdena för 

miljökvalitetsnormerna (se tabell 26). och nuvarande minskande halter bedöms vara otillräckliga 

för att nå god miljöstatus inom överskådlig framtid bedöms det finnas ett fortsatt åtgärdsbehov. 

Utifrån detta presenteras förslag på nya och modifierade åtgärder för att minska tillförseln av 

farliga ämnen till havsmiljön.  

4.8.4.1 Existerande regelverk och pågående åtgärder: tillförsel från land  

För flera farliga ämnen (t.ex. PBDE, kvicksilver, kadmium, dioxiner och dioxinlika PCB:er) står 

landbaserade verksamheter nästan uteslutande för tillförseln till havsmiljön, via både 

atmosfärstransport, vattenvägar och direkta utsläpp vid kusten. Landbaserade källor regleras 
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inom annan nationell och internationell lagstiftning samt pågående åtgärdsarbete (inklusive 

vattenmyndigheternas åtgärdsprogram), varför inga nya åtgärder mot dessa föreslås i detta 

åtgärdsprogram. Fortsatt åtgärdsarbete för att minska utsläppen inom dessa regelverk är dock en 

förutsättning för att god miljöstatus ska kunna nås också i havsmiljön. Ett urval av nationella och 

internationella samarbeten och regelverk inom vilka åtgärder mot farliga ämnen pågår 

sammanfattas i tabell 28. 

Den åtgärd från det första åtgärdsprogrammet för havsmiljön som syftade till att identifiera ämnen 

relevanta för havsmiljön i utgående vatten från avloppsreningsverk, ÅPH 18, har delvis 

genomförts. Detta till en följd av det arbete som utförts inom ramen för Naturvårdsverkets 

regeringsuppdrag om behov och teknik för avancerad rening av avloppsvatten (RU LARV) samt 

de löpande mätningar som görs av organiska miljögifter och metaller i slam och utgående vatten 

från nio reningsverk inom ramen för den urbana miljöövervakningen. Därutöver pågår 

överlappande aktiviteter som avser utsläpp av farliga ämnen från avloppsreningsverk inom ramen 

för vattenmyndigheternas åtgärdsprogram, åtgärderna Naturvårdsverket 1 och Naturvårdsverket 

2. Dessutom pågår löpande arbete inom Helcom, Ospar och EU med att identifiera kriterier för 

urval av ämnen som är relevanta för bedömningen av miljöstatus under havsmiljödirektivet. 

Dessa aktiviteter kan anses överlappa med det ursprungliga syftet med åtgärden. ÅPH 18 

föreslås därför fortsättningsvis att utgå ur åtgärdsprogrammet för havsmiljön med hänvisning till 

detta arbete.  

4.8.4.2 Existerande regelverk och pågående åtgärder: tillförsel från havsbaserad verksamhet 

Sjöfartens påverkan på havsmiljön är reglerad i internationella konventioner genom FN:s 

sjöfartsorgan, Internationella sjöfartsorganisationen (IMO)76. Trots dessa utförliga regelverk, 

godkända av ett stort antal länder, så bidrar sjöfarten fortfarande till tillförsel av farliga ämnen i 

havsmiljön. Detta motiverar ytterligare åtgärder mot sjöfartens utsläpp. ÅPH 15 från det första 

åtgärdsprogrammet för havsmiljön fortsätter men i modifierad form. Åtgärden syftade 

ursprungligen till att ta fram vägledning riktad till myndigheter, verksamheter och allmänheten för 

omhändertagande av farliga ämnen och påväxt på fartygsskrov, vilket inkluderade både 

kommersiella fartyg och fritidsbåtar. När åtgärden fortsätter efter 2021 kommer de aktiviteter som 

rör fritidsbåtar att flyttas till ÅPH 17 (se nedan). Detta innebär att ÅPH 15 fortsättningsvis enbart 

berör fartyg som används yrkesmässigt. Inriktningen på ÅPH 15 modifieras också delvis till att 

främst fokusera på vägledning av rengöringsaktiviteter av fartygsskrov samt att vägledningen ska 

omfatta hur spridning av främmande arter kan minimeras.  

ÅPH 17 från det första åtgärdsprogrammet för havsmiljön behöver också fortsätta, men i 

modifierad form. Åtgärden syftade ursprungligen till att kartlägga orsaker till förekomsten av 

fortsatt tillförsel av tributyltenn (TBT) och dess nedbrytningsprodukter i havsmiljön. Åtgärden 

avser både TBT från fritidsbåtar och från andra källor t.ex. mark och sediment. Arbetet med TBT 

från fritidsbåtar har hanterats inom ramen för projektet Skrovmålet som drivs av 

Transportstyrelsen. Då status fortsatt inte bedöms som god med avseende på både halter och 

effekter av TBT i miljön, är fortsatt åtgärdsarbete nödvändigt. Under arbetet med TBT på 

fritidsbåtar har det framkommit ett behov av en vägledning för tillsyn av fritidsbåtar, vilket därför 

läggs till i den modifierade åtgärden. Vad gäller TBT från övriga källor så har visst 

underlagsmaterial tagits fram men i övrigt är den delen av åtgärden inte genomförd och behöver 

därför fortsätta. Utöver detta, kommer aktiviteter relaterade till framtagande av vägledning för 

                                                   
76 Exempel på dessa är MARPOL (International Convention for the Prevention of Pollution from Ships), AFS konventionen 

(International Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships) och barlastvattenkonventionen 
(International Convention for the Control and Management of Ships' Ballast Water and Sediments).  
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skrovrengöring av fritidsbåtar, vilka tidigare omfattades av ÅPH 15, att läggas till i ÅPH 17 samt 

att det förtydligas att vägledningen även ska omfatta hur spridning av främmande arter kan 

minimeras.  

Vidare pågår arbetet med att kartlägga sekundär spridning av farliga ämnen från förorenade 

sediment i vattenmiljöer inom ramen för ÅPH 16 från det första åtgärdsprogrammet för 

havsmiljön. I linje med detta arbete så beslutade regeringen 2017 att satsa 325 miljoner kronor 

under en treårsperiod för att sanera förorenade sedimentområden. Satsningen bidrar till att 

åtgärda ett antal kända och prioriterade sedimentområden och syftar till är att minska 

förekomsten av TBT och andra miljögifter i havsmiljön (Anthesis 2019). Uppdraget redovisas 

2022 och ska innehålla en analys av behovet av ytterligare åtgärder. I nuläget är det troligt att 

ytterligare aktiviteter inom ramen för ÅPH 16 kommer att behövas eftersom problemen med 

förorenade sediment är omfattande. Detta motiverar att ÅPH 16 bör fortsätta även efter 2021. 

4.8.4.3 Behov av nya åtgärder  

De nya åtgärderna (ÅPH 50-55) som nu föreslås för det uppdaterade åtgärdsprogrammet syftar 

till att åtgärda källor till direkta utsläpp och spridning av farliga ämnen i havsmiljön, vilka idag 

bedöms vara otillräckligt adresserade. Några av åtgärderna är huvudsakligen motiverade utifrån 

försiktighetsprincipen d.v.s. att målvärdet klaras idag med avseende på ämnet men ytterligare 

åtgärder bedöms behövas för att miljökvalitetsnormen ska kunna följas. Detta eftersom ämnena 

har dokumenterat negativ påverkan på havsmiljön (se faktarutan). Befintliga indikatorer befaras 

underskatta deras förekomst och effekter i havsmiljön, särskilt på lokal skala. I tabell 27 

sammanfattas åtgärdsbehovet per ämnesgrupp.  

En ny åtgärd (ÅPH 51) adresserar fyra problemområden med syfte att minimera miljöpåverkan i 

den marina miljön från sjöfart. Detta är läckage av mineralolja från propellerhylsor, PFAS i 

brandskum, utsläpp av skrubbervatten, samt utsläpp av lastrester. Genom åtgärdsförslagen ÅPH 

52 och ÅPH 53 så stärks också det brottsförebyggande arbetet för att motverka olagliga utsläpp 

av mineralolja. Dessutom ska oljeskadeskyddet samordnas för att minska effekterna på miljön i 

händelse av oljeutsläpp.  

Även fritidsbåtar bidrar till fortsatta utsläpp av farliga ämnen, vilket motiverar ytterligare åtgärder 

för att minska den tillförseln. De nya åtgärderna för fritidsbåtar som nu föreslås handlar om att 

minska användningen av biocidinnehållande båtbottenfärger (ÅPH 54), samt att fasa ut 

tvåtaktsmotorer (ÅPH 55).  

Spridning av farliga ämnen som härrör från historiska aktiviteter är ett fortsatt problem för 

havsmiljön, vilket motiverar ytterligare åtgärder även på detta område. ÅPH 50 som föreslås för 

åtgärdsprogrammets uppdatering, innebär att verka för ett förbud mot bottentrålning i marina 

områden med dumpad ammunition och kemiska stridsmedel. 
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Tabell 27. Åtgärdsbehov per ämnesgrupp, baserat på bedömningar av miljötillstånd och miljökvalitetsnormer77. 

Ämnesgrupp GES-indikator och 
status 

MKN-indikator och 
status 

Åtgärder Motivering 

Polybromerade 
flamskyddsmedel (PBDE, 
HBCDD) 

D8C1: tröskelvärde 
överskrids för PBDE 
men inte för HBCDD. 

B.1.1 målvärde klaras 
för PBDE och 
HBCDD. 

Inga nya 
åtgärder 
föreslås. 

Huvudsakligen 
landbaserade 
tillförselkällor dvs 
åtgärdas inom andra 
regelverk. 

Bekämpningsmedel 
(DDE, HCB, HCH) 

D8C1: tröskelvärde 
överskrids inte. 

B.1.1 målvärde klaras 
för DDE och HCH 
men inte för HCB. 

B.2.1 målvärde klaras 
(relevant för DDE). 

Inga nya 
åtgärder 
föreslås. 

Huvudsakligen 
landbaserade 
tillförselkällor d.v.s. 
åtgärdas inom andra 
regelverk. 

Dioxiner och dioxinlika 
PCB:er 

D8C1: tröskelvärde 
överskrids inte men 
risk ur 
livsmedelssynpunkt 
(D9). 

B.1.1 målvärde 
klaras. 

B.1.2 målvärde klaras 
inte. 

ÅPH 16 
fortsätter. Inga 
nya åtgärder 
föreslås. 

Huvudsakligen 
landbaserade 
tillförselkällor d.v.s. 
åtgärdas inom andra 
regelverk. 

PCB:er (icke-dioxinlika)  D8C1: tröskelvärde 
överskrids inte. 

B.1.1 målvärde 
klaras. 

Inga nya 
åtgärder 
föreslås. 

Huvudsakligen 
landbaserade 
tillförselkällor d.v.s. 
åtgärdas inom andra 
regelverk. 

Tributyltennföreningar D8C1: tröskelvärde 
överskrids. 

D8C2: tröskelvärde 
överskrids. 

B.1.1 ingen 
bedömning 

B.2.3 målvärdet 
klaras inte. 

ÅPH 15 
(modifieras), 
16 (fortsätter) 
och 17 
(modifieras) 

God miljöstatus nås inte 
och MKN följs inte.  

Kadmium, kvicksilver, bly D8C1: tröskelvärde 
överskrids för 
kadmium och 
kvicksilver men inte 
för bly.  

B.1.1 målvärde klaras 
för kvicksilver men 
inte för kadmium och 
bly. 

B.1.2 målvärde klaras 
för kvicksilver men 
inte för kadmium. Bly 
omfattas inte av 
indikatorn. 

B.1.3 målvärde klaras 
för kvicksilver och 
kadmium. Bly 
omfattas inte av 
indikatorn. 

ÅPH 50 är 
relevant för 
bly och 
kvicksilver i 
dumpade 
stridsmedel. I 
övrigt föreslås 
inga nya 
åtgärder. 

Huvudsakligen 
landbaserade 
tillförselkällor d.v.s. 
åtgärdas inom andra 
regelverk. 

Per- och polyfluorerade 
alkylsubstanser (PFAS) 

D8C1: tröskelvärde 
överskrids inte.  

 

B.1.1 målvärde 
klaras. 

ÅPH 51 Försiktighetsprincipen. 
Ämnena påverkar 
havsmiljön negativt (se 
faktaruta) och befintliga 
indikatorer befaras 
underskatta deras 
förekomst i havsmiljön. 

Olja och oljeliknande 
produkter (antal och 
volymer av utsläpp) 

D8C3: tröskelvärde 
överskrids. 

B.2.2 målvärdet 
klaras inte. 

ÅPH 52 och 
53. 

God miljöstatus nås inte 
och MKN följs inte. 

                                                   
77 Informationen i tabellen baseras på bedömningarna av god miljöstatus och miljökvalitetsnormerna, detaljerad information om 

bedömning av god miljöstatus och miljökvalitetsnormerna sammanfattas i faktabladen för indikatorerna 
www.havochvatten.se/faktablad-for-indikatorer  
Information om tillförselkällor beskrivs i HaV (2018a). 

http://www.havochvatten.se/faktablad-for-indikatorer
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Farliga ämnen i olja och 
oljeliknande produkter 

D8C1: tröskelvärden 
överskrids inte för 
PAH:erna antracen, 
benso(a)pyren och 
fluoranten. Övriga 
ämnen i olja omfattas 
inte av indikatorn.  

B.1.1 ingen 
bedömning (B.1.1 
omfattar PAH:er i 
musslor men de som 
mäts lever i kusten, 
där B.1 inte 
tillämpas). Övriga 
ämnen i olja omfattas 
inte av indikatorn. 

ÅPH 51, och 
55 

Försiktighetsprincipen. 
Ämnena påverkar 
havsmiljön negativt (se 
faktaruta) och befintliga 
indikatorer befaras 
underskatta deras 
förekomst i havsmiljön. 

Koppar och zink D8C1: tröskelvärdet 
överskrids inte för 
koppar. Zink omfattas 
inte av indikatorn. 

B.1.1 Målvärde för 
koppar klaras förutom 
i Norra Eg. Östersjön. 
Zink omfattas inte av 
indikatorn. 

ÅPH 15 
(modifieras), 
17 
(modifieras), 
50, 51, 54 

Försiktighetsprincipen. 
Ämnena påverkar 
havsmiljön negativt (se 
faktaruta) och befintliga 
indikatorer befaras 
underskatta deras 
förekomst i havsmiljön. 

Farliga ämnen i dumpade 
stridsmedel (andra än bly 
kvicksilver och zink) 

Aluminium, arsenik, 
samt verksamma 
ämnen i kemiska 
stridsmedel, omfattas 
inte av indikatorn.  

Aluminium, 
arsenikföreningar, 
samt verksamma 
ämnen i kemiska 
stridsmedel, omfattas 
inte av indikatorn. 

ÅPH 50 Försiktighetsprincipen. 
Ämnena påverkar 
havsmiljön negativt (se 
faktaruta) och omfattas 
inte av befintliga 
indikatorer.  

 

Tabell 28. Sammanställning (urval) av befintliga regelverk och pågående åtgärdsarbete mot farliga ämnen. 

Titel existerande åtgärd Belastning  Omfattning Status Kommentar 

Minamatakonventionen om 
kvicksilver.  

EU:s kvicksilverförordning78  

Tillförsel av 
farliga ämnen 

Nordsjön & 
Östersjön 

Pågående 

 

Begränsar och förbjuder kvicksilver i 
produkter och industriella processer 
från och med 2020. Har ratificerats av 
74 länder, inklusive Sverige (år 2017). 

Stockholmskonventionen. 

POPs-förordningen79  

Straffsatser har införts i 29 
kap. miljöbalken. 

Tillförsel av 
farliga ämnen 

Nordsjön & 
Östersjön 

Pågående 

 

Minimering av utsläpp till luft av 
persistenta organiska föroreningar 
(POPs). Sverige har en 
genomförandeplan som adresserar 
dioxin, PCB, PFOS och PFAS.  

Helsingforskonventionen  

Aktionsplan för Östersjöns 
miljö - Baltic Sea Action Plan 
(BSAP)  

Tillförsel av 
farliga ämnen  

Östersjön Pågående 

 

BSAP Beslutades av ministrarna runt 
Östersjön 2007. Planen ska 
uppdateras till 2021. Svenska åtgärder 
för att implementera aktionsplanen 
avseende farliga ämnen har hittills 
omfattat t.ex. ratificeringarna av 
Stockholms- och 
Minamatakonventionen (se ovan), 
genomförandet av det internationella 
systemet för klassificering och 
märkning av kemikalier (GHS), samt 
införandet av förbud mot produktion, 
försäljning och användning av 
endosulfan, pentaBDE och oktaBDE. 

Strategi mot farliga ämnen 
inom Ospar 

Tillförsel av 
farliga ämnen 

Nordsjön Pågående 

 

Strategin är en del av Ospars 
miljöstrategi (NEAES) som gäller 
t.o.m. 2020. En uppdaterad strategi 
håller på att tas fram för perioden 
2020–2030. Svenska åtgärder för att 
implementera strategin har hittills 
omfattat t.ex. ratificeringarna av 
Stockholms- och 
Minamatakonventionen (se ovan), 
samt skärpta krav på bästa tillgängliga 

                                                   
78 Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2017/852 av den 17 maj 2017 om kvicksilver och om upphävande av 

förordning (EG) nr 1102/2008. 
79 Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2019/1021 av den 20 juni 2019 om långlivade organiska föroreningar. 
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teknik för att minska utsläpp från 
industrier och föreskrifter om rening 
och kontroll av utsläpp av 
avloppsvatten.  

Bonnavtalet om samarbete vid 
miljöförorening i Nordsjön 

Tillförsel av 
farliga ämnen 

Nordsjön Pågående 

 

Samarbete mellan ett antal 
Nordsjöländer kring händelser som 
leder till olje- och/eller 
kemikalieförorening. 

Åtgärdsprogram enligt 
vattenförvaltningsförord-
ningen (2004:660) 

Tillförsel av 
farliga ämnen 

Nordsjön & 
Östersjön 

Pågående 

 

Åtgärdsprogrammet ska tillse att god 
status avseende prioriterade ämnen 
och SFÄ uppnås i vattenförekomster 
inom insjö, vattendrag och kust. 

Förordningen (1998:944) om 
förbud m.m. i vissa fall i 
samband med hantering, 
införsel och utförsel av 
kemiska produkter.  

Kemikalieinspektionens 
föreskrifter (KIFS 2017:7) om 
kemiska produkter och 
biotekniska organismer. 

Tillförsel av 
farliga ämnen 

Nordsjön & 
Östersjön 

Pågående 

 

Svenska regler som begränsar 
förekomsten av vissa ämnen (t.ex. 
kadmium, kvicksilver och bly) i 
kemiska produkter och i varor. Dessa 
nationella begränsningar eller förbud 
saknar motsvarighet i andra EU-
länder. 

Reach-förordningen80  Tillförsel av 
farliga ämnen 

Nordsjön & 
Östersjön 

Pågående 

 

Registrering, utvärdering, tillstånd och 
begränsningar av kemiska ämnen. 
Reach innehåller också krav på 
användare av kemikalier, vilket inte 
förekommer i tidigare lagstiftning. 

 AFS-förordningen81 Tillförsel av 
farliga ämnen 

Nordsjön & 
Östersjön 

Pågående 

 

Förbjuder TBT på fartyg.  

Biocidförordningen82  Tillförsel av 
farliga ämnen 

Nordsjön & 
Östersjön 

Pågående 

 

Biocidprodukter ska vara godkända för 
att få tillhandahållas på marknaden 
och användas. Ska säkerställa hög 
skyddsnivå både för människors och 
djurs hälsa och för miljön.  

Naturvårdsverkets föreskrifter 
(NFS 2016:6) om rening och 
kontroll av utsläpp av 
avloppsvatten från 
tätbebyggelse.  

Avloppsdirektivet83  

Tillförsel av 
farliga ämnen 

Nordsjön & 
Östersjön 

Pågående 

 

Genomför delvis kraven i EU:s 
avloppsdirektiv. 
Avloppsdirektivet är ett så kallat 
minimidirektiv, vilket innebär att 
Sverige får införa strängare regler men 
däremot inte ha lägre krav. 

Industriutsläppsbestämmelser
na d.v.s. de svenska 
författningar som genomför 
(industriutsläppsdirektivet, 
IED)84. 

Tillförsel av 
farliga ämnen 

Nordsjön & 
Östersjön 

Pågående 

 

Industriutsläppsbestämmelserna 
innebär skärpningar i kraven att 
tillämpa bästa tillgängliga teknik (BAT) 
och att redovisa utsläpp av 
föroreningar jämfört med det gamla 
direktivet, IPPC. Så kallade BAT-
slutsatser med utsläppsvärden blir 
bindande krav som 
industriutsläppsverksamheter ska följa. 
IED är ett så kallat minimidirektiv, 
vilket innebär att Sverige får införa 

                                                   
80 Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, 

godkännande och begränsning av kemikalier (REACH), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 
1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt 
rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG 

81 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 782/2003 av den 14 april 2003 om förbud mot tennorganiska föreningar på 
fartyg 

82 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 av den 22 maj 2012 om tillhandahållande på marknaden och 
användning av biocidprodukter 

83 Rådets direktiv av den 21 maj 1991 om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse (91/271/EEG). 
84 Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU av den 24 november 2010 om industriutsläpp 
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strängare regler men däremot inte ha 
lägre krav. 

Miljöbalken och relaterade 
förordningar 

Tillförsel av 
farliga ämnen 

Nordsjön & 
Östersjön 

Pågående 

 

Miljöbalken syftar till att främja en 
hållbar utveckling som innebär att 
nuvarande och kommande 
generationer tillförsäkras en hälsosam 
och god miljö. Farliga ämnen berörs 
av flera relaterade förordningar. 

Kustbevakningslag (2019:32). Tillförsel av 
farliga ämnen 

Nordsjön & 
Östersjön 

Pågående 

 

Rör bl.a. brottsbekämpning och 
omfattar brott som rör förorening från 
fartyg och fritidsbåtar. 

Lagen (1980:424) om åtgärder 
mot förorening från fartyg. 

Förordningen (1980:789) om 
åtgärder mot förorening från 
fartyg. 

Tillförsel av 
farliga ämnen 

Nordsjön & 
Östersjön 

Pågående 

 

Bestämmelser om förbud mot 
förorening från fartyg, mottagning av 
skadliga ämnen från fartyg, fartygs 
konstruktion, tillsyn och andra åtgärder 
för att förebygga eller begränsa 
förorening från fartyg. 

Lag (1992:1140) om Sveriges 
ekonomiska zon. 

Förordning (1992:1226) om 
Sveriges ekonomiska zon. 

Tillförsel av 
farliga ämnen 

Nordsjön & 
Östersjön 

Pågående 

 

Lagen avser skydd av den marina 
miljön och omfattar bestämmelser om 
att de som färdas i den ekonomiska 
zonen eller som bedriver verksamhet 
där skall vidta åtgärder för att undvika 
skador på den marina miljön. 

Lag (1996:18) om vissa 
säkerhets- och miljökrav på 
fritidsbåtar. 

Förordning (2016:98) om 
fritidsbåtar och vattenskotrar. 

Tillförsel av 
farliga ämnen 

Nordsjön & 
Östersjön 

Pågående 

 

Lagen omfattar bestämmelser som 
gäller de produkter avsedda för 
fritidsbåtar. Tillverkare och importörer 
av produkterna ansvarar för att 
produkterna uppfyller väsentliga 
säkerhets- och miljökrav när de släpps 
ut på marknaden. 

Åtgärder från det första åtgärdsprogrammet 2015 (Havs- och vattenmyndighet 2015a) 

ÅPH 15, ÅPH 17    Se tabell 25 

ÅPH 16, Tillsynsprojekt 
förorenade sediment  

Tillförsel av 
farliga ämnen 

Nordsjön & 
Östersjön 

Pågår. 
Åtgärden är 
delvis 
genomförd i 
och med 
regeringsuppd
raget om 
förorenade 
sediment85 

Åtgärden kommer fortsätta in i nästa 
förvaltningsperiod. 

ÅPH 18, Identifiera de ämnen 
som kan förekomma i 
utgående vatten från 
avloppsreningsverk i sådana 
halter att de riskerar att 
påverka havsmiljön negativt. 
Vidare, att med avseende på 
de identifierade riskerna, 
utreda behov av och utifrån 
sådana behov ta fram 
generella 
utsläppskrav/vägledande 
riktvärden, tillämpliga 
kontroll-/mätmetoder samt 
vägledning för tillsyn och 
prövning (ÅPH 18 - Utgår) 

Tillförsel av 
farliga ämnen 

Nordsjön & 
Östersjön 

Åtgärden 
utgår. 

Åtgärden påbörjad. Aktiviteter för att 
minska utsläpp av farliga ämnen från 
avloppsreningsverk pågår inom ramen 
för vattenmyndigheternas 
åtgärdsprogram samt Helcom, Ospar 
och EU. Fortsättningsvis föreslås 
därför ÅPH 18 att utgå ur 
åtgärdsprogrammet för havsmiljön.  

                                                   
85 Regeringsuppdrag till Naturvårdsverket, Sveriges geologiska undersökning, Statens geotekniska institut, Havs- och 

vattenmyndigheten och länsstyrelserna att genomföra insatser för att förbättra kunskapen om förorenade sediment i sjöar och 
kustområden (2019) https://www.havochvatten.se/om-oss-kontakt-och-karriar/om-
oss/regeringsuppdrag/regeringsuppdrag/forbattrad-kunskap-for-hantering-av-fororenade-sediment-2019.html 

https://www.havochvatten.se/om-oss-kontakt-och-karriar/om-oss/regeringsuppdrag/regeringsuppdrag/forbattrad-kunskap-for-hantering-av-fororenade-sediment-2019.html
https://www.havochvatten.se/om-oss-kontakt-och-karriar/om-oss/regeringsuppdrag/regeringsuppdrag/forbattrad-kunskap-for-hantering-av-fororenade-sediment-2019.html
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I uppdateringen av åtgärdsprogrammet har vissa brister identifierats. Detta kopplar bl.a. till att det 

fortsatt finns osäkerheter i nuvarande bedömning av åtgärdsbehovet. De ämnen och effekter som 

omfattas av befintliga indikatorer utgör enbart en begränsad del av problemet med farliga ämnen 

från mänskliga aktiviteter i havsmiljön. Kunskapen om förekomst och risker i havsmiljön är 

bristfällig för majoriteten av de ämnen som idag används och släpps ut. Dessutom tillkommer 

risker för kombinationseffekter från samtidigt förekommande ämnen. Sådana effekter är svåra att 

förutse, påvisa och härleda tillbaka till de ämnen som orsakar dem. För att minska osäkerheterna 

i bedömningen av miljöstatus och för att identifiera ytterligare åtgärdsbehov är det därför, utöver 

ovanstående åtgärder, angeläget med fortsatt kunskapsuppbyggnad och utveckling av 

miljöinformation och indikatorer rörande utsläpp, tillförsel, förekomst och effekter av farliga ämnen 

i havsmiljön. 

4.8.5 Undantag från att uppnå god miljöstatus avseende koncentration och effekter av 

farliga ämnen (deskriptor 8) samt farliga ämnen i fisk och andra marina livsmedel 

(deskriptor 9) 

4.8.5.1 Undantag och grund enligt havsmiljöförordningen 

För grundläggande information om hantering av undantag i Sverige se kapitel 3. Undantag från 

att nå god miljöstatus 2020 för farliga ämnen föreslås för både Västerhavet och Östersjön. 

Undantag för farliga ämnen gjordes redan i det första åtgärdsprogrammet 2015, men kan nu 

preciseras ytterligare med avseende på specifika ämnen. Undantaget motiveras främst av att 

naturliga förhållanden inte tillåter en snar förbättring (29 § 4 havsmiljöförordningen).  

Inom vattenförvaltningen förekommer också undantag när det gäller ett antal farliga ämnen dels i 

form av tidsfrist, dels som mindre strängt krav. Då dessa undantag också ses över kan 

bedömningen komma att ändras eftersom kraven behöver vara samordnade mellan 

vattenförvaltningen och havsmiljöförvaltningen. Detta gäller också bedömningen av när god 

miljöstatus kan nås. 

4.8.5.2 Precisering av undantag i Västerhavet  

De ämnen av så kallade PBT-ämnen86 som inte klarade sina tröskelvärden vid bedömningen av 

miljötillståndet 2018 var polybromerade difenyletrar (PBDE) och kvicksilver och tributyltenn (TBT). 

Ytterligare undantag föreslås inte i Västerhavet eftersom övriga ämnen klarade sina 

tröskelvärden förutom cesium-137 i havsvatten som förväntas klara värdena vid nästa bedömning 

2024 utifrån nuvarande trender. Tröskelvärden för utsläpp av olja och oljeliknande föreningar 

klarades inte men trenden är stadigt nedåtgående. 

4.8.5.3 Precisering av undantag i Östersjön  

De PBT-ämnen som inte klarade tröskelvärdena är PBDE och kvicksilver och för Egentliga 

Östersjön även TBT. Av övriga ämnen klarades inte tröskelvärdena för kadmium samt dioxin och 

dioxinlika PCB i Egentliga Östersjön. Ytterligare undantag föreslås inte i Östersjön då cesium-137 

inte klarade tröskelvärdena men förväntas göra det vid nästa bedömning 2024 utifrån nuvarande 

trender. Liksom i Västerhavet klarades inte värdena för utsläpp av olja och oljeliknande 

föreningar, även om trenden är stadigt nedåtgående. På grund av detta finns inte behov för 

undantag. 

                                                   
86 allmänt förekommande, beständiga, bioackumulerande och toxiska ämnen enligt direktiv 2008/105/EG 
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Farliga ämnen i fisk och andra marina livsmedel 

Undantag från att nå god miljöstatus 2020 för farliga ämnen i marina livsmedel föreslås i 

Östersjön. Undantaget motiveras främst av att naturliga förhållanden inte tillåter en snar 

förbättring (29 § 4 havsmiljöförordningen). Även om tillförseln av farliga ämnen minskar kommer 

det att ta lång tid innan halterna i fisk minskar eftersom många av de långlivade ämnena finns 

kvar i ekosystemet. Åtgärder för att minska tillförseln av olika farliga ämnen har pågått under lång 

tid och genomförandet av alla åtgärder i det första åtgärdsprogrammet innebär minskande halter 

på sikt. Det är dioxiner och dioxinlika PCB:er som är grund för undantaget. På grund av höga 

halter av dessa ämnen i fisk har Sverige också begärt och fått ett undantag från saluföringsförbud 

enligt förordning (EG) 1881/2006. Detta motiverar undantag även enligt havsmiljöförordningen. 

För mera information om dioxin och dioxinlika PCB se tidigare beskrivning om undantag ovan om 

koncentrationer och effekter av farliga ämnen. 

Motivering för undantag för de enskilda ämnena 

TBT: Det är förbjudet att använda färg som innehåller TBT på båtskrov och även förbjudet att ha 

gammal färg på skrovet. Trots detta finns det indikationer på att det fortfarande finns TBT på 

skroven och därmed finns det fortfarande en tillförsel av TBT till havsmiljön. Det förekommer 

också rester av TBT i förorenade områden (mark och sediment) som riskerar att spridas till 

vattenmiljön och som kan ha en stor påverkan lokalt och ett arbete pågår inom ramen för åtgärd 

16 i det första åtgärdsprogrammet. Då TBT är en mycket långlivad förening är det svårt att avgöra 

när värdena kommer att ligga stabilt under tröskelvärden. 

PBDE: Ämnena används som flamskyddsmedel och det har beslutats att produktion och 

användning av vissa av ämnena ska upphöra. Främsta källan till utsläpp är idag läckage från 

produkter och otillräcklig sophantering. Det handlar främst om landbaserade källor och åtgärdas 

därför inte inom havsmiljöförvaltningen. Inom vattenförvaltningen har spridningen av PBDE 

bedömts vara sådan att det saknas tekniska förutsättningar för att genomföra åtgärder, vilket 

innebär att även om halterna minskar så bedöms det vara svårt att klara tröskelvärdena inom 

överskådlig framtid. 

Kvicksilver: Kvicksilver är en naturligt förekommande metall som historiskt använts i många 

tillämpningar. Idag är det förbränning av fossila bränslen som är den främsta källan och 

spridningen kan vara mycket långväga genom atmosfären. Kvicksilver kan också lakas ur marken 

beroende på markanvändningen och då även tillföras havet via vattenvägar. Förutom de 

långväga transporterna där källorna måste åtgärdas genom internationellt arbete så kan inte de 

landbaserade källorna åtgärdas inom havsmiljöförvaltningen. Inom vattenförvaltningen har 

spridningen av kvicksilver bedömts vara sådan att det saknas tekniska förutsättningar för att 

genomföra åtgärder, vilket innebär att även om halterna minskar så bedöms det vara svårt att 

klara tröskelvärdena inom överskådlig framtid. 

Kadmium: Kadmium är en naturligt förekommande metall som historiskt haft olika 

användningsområden inom industrin och som fortfarande används i batterier. Spridning sker idag 

via atmosfären bland annat genom förbränning av fossila bränslen och via vattenvägar genom 

användning av konstgödsel som innehåller kadmium. Den största tillförseln sker från 

landbaserade källor och kan inte åtgärdas inom havsmiljöförvaltningen.  

Dioxiner och dioxinlika PCB: Dioxiner bildas oavsiktligt vid förbränning av vissa material och vid 

vissa industriprocesser som inkluderar klor. PCB har producerats som en industrikemikalie för 

olika ändamål. En stor del av dagens tillförsel sker via utsläpp till luft från landbaserade källor och 

kan inte åtgärdas inom ramen för havsmiljöförvaltningen. Förorenade områden med 

fibersediment kan dock ha en stor påverkan lokalt och ett arbete pågår inom ramen för åtgärd 16 
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i det första åtgärdsprogrammet. Även om det sker en långsam minskning av halterna i biologiskt 

material så ses inga minskningar i atmosfäriska tillförseln och det är därför svårt att avgöra när 

värdena kommer att ligga stabilt under tröskelvärden. 

4.8.5.4 Åtgärder för att sträva mot god miljöstatus 

Även om tillförseln av farliga ämnen minskar kommer det att ta lång tid innan halterna minskar 

och innan effekterna upphör. Åtgärder för att minska tillförseln av olika farliga ämnen har pågått 

under lång tid och genomförandet av alla åtgärder i det första åtgärdsprogrammet innebär 

minskande halter på sikt. Det tillkommer också nya åtgärder i detta åtgärdsprogram inom några 

specifika områden. 

4.9 Marint skräp 

Med marint skräp menas fasta föremål och material som har tillverkats eller bearbetats av 

människor och som avsiktligt kastas eller oavsiktligt förlorats i den marina och kustnära miljön. 

Det inkluderar även föremål och material som transporterats till havsmiljön från aktiviteter på 

land. Marint skräp kan bestå av olika material som vanligen kategoriseras enligt: plast, gummi, 

textil, papper, kartong, glas, keramik, metall och behandlat/bearbetat trä. Marint skräp 

förekommer på stränder, i vattenmassan, på havsbotten och i sediment. Det förekommer både 

som stora föremål (makroskräp) och som mindre delar eller partiklar (mikroskräp).  

Miljöövervakningen av marint skräp sker idag på stränder och havsbotten. Mätningar av skräp på 

stränder täcker in hela Sveriges kust. Mätningar på havsbotten sker i samband med 

övervakningen av bottenlevande fisk i Västerhavet och i Egentliga Östersjön d.v.s. inte i Bottniska 

viken där trålning inte förekommer. För mikroskräp sker ingen övervakning då det saknas en 

fastställd metodstandard både nationellt och internationellt.  

Marint skräp kan orsaka skador hos marina organismer på individnivå exempelvis genom 

kvävning och insnärjning. Dessutom finns en problematik kopplad till den kategori av marint skräp 

som utgörs av förlorade fiskeredskap eftersom dessa föremål (t.ex. nät, burar) kan fortsätta att 

fånga fisk och skaldjur utan att någon tar hand om denna fångst, så kallat spökfiske.  

Marint skräp orsakar även skada socialt och ekonomiskt då vissa kustkommuner drabbas av 

stora mängder på grund av sitt geografiska läge (Naturvårdsverket 2013). Också yrkesfiskare 

drabbas ekonomiskt av marint skräp till havs, genom exempelvis förstörda redskap (och 

därigenom förstörd eller förlorad fångst) eller genom att de måste avsätta tid för att rensa 

redskapen från skräp (Hall 2000).  

4.9.1 Nya åtgärder mot marint skräp 

En stor mängd pågående åtgärder bidrar till att minska risken för marint skräp i Sverige, ett urval 

av dessa listas i tabell 33. I tabell 29 presenteras förslag på nya och modifierade åtgärder, utöver 

redan beslutade åtgärder och existerande åtgärdsarbete, som ska medverka till att 

miljökvalitetsnormen följs. 
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Tabell 29. Förslag på nya och modifierade åtgärder till uppdatering 2021 för marint skräp. 

Åtgärdsnamn Aktivitet eller 
mänsklig 
verksamhet som 
åtgärden riktas mot87 

Relevant 
miljökvalitetsnorm 
(MKN) samt 
kriterium för god 
miljöstatus88 

Hänvisning till 
faktablad 

Omfattning 
 

Produkt- och 
materialutveckling 
gällande fiskeredskap 
(ÅPH 56) 

Fångst av fisk och 
skaldjur 
(yrkesmässigt, på 
fritiden) 

Behandling och 
bortskaffande av 
avfall 

MKN E.1  

Kriterium för god 
miljöstatus D10C1 

 

Åtgärdsfaktablad 56 Nordsjön och 
Östersjön 

Modifierade åtgärder från det första åtgärdsprogrammet 

Främja en effektiv 
och hållbar insamling 
och mottagning av 
förlorade 
fiskeredskap samt 
förebygga förlusten 
av nya (ÅPH 19 – 
Modifieras)  

Fångst av fisk och 
skaldjur 
(yrkesmässigt, på 
fritiden) 

Behandling och 
bortskaffande av 
avfall 

MKN E.1 

Kriterium för god 
miljöstatus D10C1 

 

Åtgärdsfaktablad 1989 Nordsjön och 
Östersjön 

Nya åtgärder som främst motiverats av andra miljökvalitetsnormer men också bidrar till detta temaområde 

Stärkt tillsyn och 
förbättrad hantering 
av redskap inom 
fritidsfisket (ÅPH 47) 

 

Fångst av fisk och 
skaldjur 
(yrkesmässigt, på 
fritiden) 

Behandling och 
bortskaffande av 
avfall 

MKN E.1, C.3 och C.4 

Kriterium för god 
miljöstatus D1C1, 
D3C1, D10C1 

 

Åtgärdsfaktablad 47 Nordsjön och 
Östersjön 

 

4.9.2 Nuvarande status gällande miljökvalitetsnormen för marint skräp 

Miljökvalitetsnorm E.1 Havsmiljön ska så långt som möjligt vara fri från skräp  

Miljökvalitetsnorm E.1 bedöms inte följas. 

Indikatorer för MKN E.1: 

E1.1 Mängd skräp på stränder  
Målvärdet för E.1.1 är satt till ökande antal referensständer som uppvisar nedåtgående trend i 
mängden skräp. 

E.1.2 Mängd skräp på botten 
Målvärdet för E.1.2 är satt till ökande antal havsbassänger som uppvisar en nedgående trend i 
mängden skräp.  

Faktablad med mer information och utförlig beskrivning av bedömning av indikatorerna finns 
på: Indikatorer för miljökvalitetsnormer (HVMFS 2012:18 bilaga 3 del B)   

                                                   
87 Havsmiljödirektivet (2008/56/EG), bilaga III, tabell 2b 
88 Havs- och vattenmyndighets föreskrifter (HVMFS 2012:18) om vad som kännetecknar god miljöstatus samt 

miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön. 
89 Uppdaterat faktablad för modifiering av ÅPH 19 finns i bilaga 3. För ursprungligt faktablad, se Havs- och vattenmyndigheten 

2015a. 

http://www.havochvatten.se/faktablad-for-indikatorer
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För bedömning av indikator E.1.1, mängden skräp på stränder, är det endast en strand i södra 

Östersjön, Nybrostrand, som klarar målvärdet, se tabell 30. Fyra stränder visar en signifikant 

ökning av antal skräp, samtliga i Skagerrak Det ska dock poängteras att det mesta av skräpet på 

dessa stränder bedöms komma ifrån andra länder/andra delar av Nordsjön. Nationella åtgärder 

för att förhindra skräp att nå havsmiljön får rimligtvis en begränsad effekt på antalet skräp på 

stränder i de här fallen. Övriga stränder uppvisar inte signifikanta resultat vilket gör en framtida 

bedömning om skräpmängder svår. Då målvärdet för E 1.1 är ett ökande antal referensstränder 

som uppvisar nedåtgående trend i mängden skräp blir bedömningen att målvärdet inte klaras 

eftersom den svaga ökningen endast består av en strand.  

Tabell 30. Sammanfattning bedömning av indikator E.1.1. 

Stränder i Skagerrak Bedömningsområde Indikatorbedömning 

Ängklåvebukten Skagerrak Ökande trend 

Edsvik Skagerrak Ökande trend 

Haby Skagerrak Ingen signifikant trend 

Gröderhamnsvik Skagerrak Ingen signifikant trend 

Barrevik Skagerrak Ökande trend 

Grönevik Skagerrak Ingen signifikant trend 

Sudde strand Kattegatt Ingen signifikant trend 

Järavallen/Sjöängarna Öresund Ökande trend 

Stränder I Kattegatt, Öresund och Östersjön Bedömningsområde Indikatorbedömning 

Nybrostrand Arkonahavet o S 
Östersjön 

Minskande trend 

Mälarhusen Bornholmshavet o 
Hanöbukten 

Ingen signifikant trend 

Kårehamn strand/Skanviken V Gotlandshavet Ingen signifikant trend 

Tofta  V Gotlandshavet Ingen signifikant trend 

Sjauster Ö Gotlandshavet Ingen signifikant trend 

Nåtterö N Gotlandshavet  Ingen signifikant trend 

Rullsand Bottenhavet Ingen signifikant trend 

Storsand Bottenviken Ingen signifikant trend 

 

 

För indikator E.1.2., mängden skräp på botten, finns inte samtliga havsbassänger med i 

bedömningen då alla bassänger inte provtas eller provtas väldigt sällan. Bedömningen innefattar 

två havsbassänger från Västerhavet och tre havsbassänger från Östersjön. I Västerhavet visar de 

två områdena en ökande trend och i Östersjön visar ett område minskad trend och två områden 

uppvisar ingen trend (se tabell 31 och 32). Därmed blir bedömningen även här att målvärdet inte 

klaras eftersom det endast är en havsbassäng som uppvisat en nedåtgående trend. 
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Tabell 31. Sammanfattning bedömning av indikator E.1.2 i Östersjön. 

Bedömningsområde/ 
Havsbassäng 

Tröskelvärde Observerat 
värde 

Bedömning Tillförlitlig-het Trend 

Bornholmshavet och Hanöbukten Nedåtgående 
trend 

Minskande 
trend 

Klarar målvärdet Låg Osäker 

Östra Gotlandshavet Nedåtgående 
trend 

Ingen trend Klarar inte 
målvärdet 

Låg Osäker 

Västra Gotlandshavet Nedåtgående 
trend 

Ingen trend Klarar inte 
målvärdet 

Låg Osäker 

 

Tabell 32. Sammanfattning bedömning av indikator E.1.2 i Västerhavet. 

Bedömningsområde/ 
Havsbassäng 

Tröskelvärde Observerat 
värde 

Bedömning Tillförlitlig-het Trend 

Kattegatt Nedåtgående 
trend  

Ökande trend Klarar inte 
målvärdet 

Låg  
"inte god 
miljöstatus” 

Osäker 

Skagerrak Nedåtgående 
trend  

Ökande trend Klarar inte 
målvärdet 

Låg Osäker 

 

Miljökvalitetsnorm E.1 bedöms inte följas varvid fortsatta åtgärder är nödvändiga för att nå god 

miljöstatus. Ökningen av trend är nu liten, minsta möjliga då endast en strand av 16 övervakade 

visar på en minskad trend. Data är mycket variabelt från år till år på vissa stränder och 

tidsserierna är relativt korta. Även för bottenskräpet är det endast en havsbassäng som uppvisar 

en minskad trend av mängden skräp. Flera åtgärder så som information kräver både långsiktighet 

och upprepning och behöver nötas in för att få bestående förändringar av beteenden.  

I bedömningen av miljötillståndet 2018 konstateras att varken Östersjön eller Nordsjön uppnår 

god miljöstatus för marint skräp (Havs- och vattenmyndigheten 2018a).  

4.9.3 Aktiviteter som bidrar till marint skräp 

Källorna till skräpet på stränder och havsbottnen bedöms likartade, men den typ av avfall som 

förekommer på stränder resp. havsbottnen skiljer sig åt på grund av att alla typer av skräp inte 

sjunker ner till bottnen.  

Ca 20 % av det skräp som hamnar i den marina miljön beräknas komma från havsbaserade 

källor och 80 % från landbaserade källor (Marlin 2013). De landbaserade källorna utgörs främst 

av rekreation och turism, av avloppsvatten och dagvatten, bristande avfallshantering samt brister 

i hur avloppsvatten och dagvatten hanteras. Havsbaserade källor till marint skräp utgörs främst 

av kommersiell sjöfart (passagerar- och lastfartyg), fiske- och fritidsbåtar. Men även aktiviteter 

såsom vattenbruk, vindkraft, oljeriggar och gasinstallationer bidrar till det marina skräpet. 

Dessutom kan naturkatastrofer såsom översvämningar och stormar bidra till förekomsten av 

marint skräp. 
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Figur 15. Den procentuella fördelningen av aktiviteter och källor för alla stränder som ingår i den nationella miljöövervakningen i 
Skagerrak (från faktablad för indikator E.1.1).  

 

 

Figur 16. Den procentuella fördelningen av aktiviteter och källor för alla stränder som ingår i den nationella miljöövervakningen i 
Kattegatt, Öresund och Östersjön (från faktablad för indikator E.1.1).  
 

Plastföremål är det vanligaste förekommande skräpet (60–90% av skräpföremålen) och kan 

bestå av allt från små plastbitar till tunnor, förlorade fiskeredskap och kasserade fritidsbåtar. 

Eftersom plast bryts ner långsamt och haven varje år tillförs stora mängder plastskräp är det 

oundvikligt att mängderna av plastföremål i haven ökar. De plastföremål som är särskilt 

förekommande i nedskräpningssammanhang, med risk för skada vattenlevande organismer och 

djur, utan inbördes rangordning är: 

• Cigarettfimpar 

• Förlorade fiskeredskap 

• Förpackningar för godis, glass och snabbmat 

• Förpackningsplast från industri och handel 
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• Plastbestick och sugrör 

• Plastfragment inklusive från expanderad polystyren 

• Plastkapsyler och lock 

• Plastpåsar 

• Rep, snören och nätdelar 

I jämförelse med andra konsumtionsprodukter bedöms förlorade fiskeredskap men även 

fiskerelaterade föremål så som nätdelar och fiskelinor innebära störst skaderisk i den marina 

miljön på grund av dess risk för insnärjning (SOU 2018:84). 

För stränder i Skagerrak identifieras 70 % av skräpet som fiskerelaterat (rep, snören, nät), medan 

motsvarande siffra för stränder i Östersjön är 3 % (figur 15 och 16) (se även faktablad för 

indikator E.1.1).  

Det saknas idag säkerställda uppgifter gällande mängder av förlorade fiskeredskap som finns i 

den svenska havsmiljön. Redskapen återfinns generellt inte på stränder där mätningar utförs. 

Anledningar till det kan vara att hela redskap är för tunga eller att de har tyngder som gör att de 

inte spolas upp på stränder samt att de trasslar ihop sig och fastnar på botten eller på vrak samt 

att nät- och burfiske inte heller bedrivs i områden där mätningar genomförs. Att det förekommer 

stora mängder förlorade fiskeredskap i den marina miljön bekräftas bland annat utifrån de 

draggnings- och upptagsinsatser som görs i svenska vatten. 

Bland förlorade fiskeredskap återfinns redskap även från fritidsfisket. Då antalet svenska 

fritidsfiskeutövare är 1,3 miljoner (SCB 2019a) så står denna grupp sannolikt för en betydande 

del av de fiskeredskap som går förlorade.  

De geografiska skillnaderna är stora gällande förekomsten av skräp. Mängden är betydligt större i 

Skagerrak jämfört med Kattegatt, Öresund och Östersjön. Skillnaden beror till stor del på den 

stora mängden skräp som kommer med havsströmmar från Nordsjön till Bohuskusten. 

Bohuslän är ett av Europas värst drabbade områden av marin nedskräpning. Det uppskattas att 1 

m3 skräp i timmen spolas upp på stränderna. Samtidigt bedöms att ca 80% av det skräpet 

kommer med strömmar från Nordsjön (figur 17) d.v.s. är skräp som inte har genererats i Sverige 

(Svärd 2013). 

 

Figur 17. Bilden visar strömmar som för med sig skräp från Nordsjön till svenska Bohuskusten (Svärd 2013). 
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4.9.4 Åtgärdsbehov avseende marint skräp 

En analys har utförts av i vilken grad existerande åtgärder bidrar till att minska relevanta 

belastningar och källor till marint skräp. Detta beskrivs inledningsvis. I tabell 33 ges också en 

översikt av redan beslutade åtgärder (urval) kopplat till marint skräp. Då det bedöms finnas ett 

åtgärdsbehov presenteras därefter förslag på nya och modifierade åtgärder som bidrar till att 

minska mängden marint skräp. 

4.9.4.1 Existerande regelverk och pågående åtgärder 

Fiskerelaterat skräp 

Som konstaterats identifieras merparten av skräpet på stränder i Skagerrak som fiskrelaterat. Det 

finns krav på märkning av fiskeredskap enligt Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 1994:14) om 

märkning och utmärkning av fiskeredskap, vilket bidrar till att minska uppkomsten av förlorade 

redskap. Inom ramen ÅPH 19 i det första åtgärdsprogrammet för havsmiljön, har arbete med att 

främja en effektiv och hållbar insamling och mottagning av förlorade fiskeredskap genomförts.  

Ett antal draggningsprojekt har genomförts i Östersjön där stora mängder redskap har tagits upp. 

Projektet MARELITT Baltic har kartlagt förlorade fiskeredskap i södra Östersjön och därmed 

bidragit till värdefull kunskap gällande även bästa metod för hur upptaginsatser bör utföras. 

Upptagsåtgärder utefter västkusten har genomförts vilka visar på att det även här finns flera 

områden med stora mängder förlorade fiskeredskap. 

Eftersom fiskeredskap fortsatt bedöms vara en källa till marint skräp som dessutom orsakar stor 

skada, kommer arbetet med ÅPH 19 fortsätta. Det finns där ett mycket stort behov av 

kartläggning av hot-spots områden, upptagsinsatser av förlorade fiskeredskap samt ett fortsatt 

utvecklande arbete gällande omhändertagande av redskapen så som återvinning. Åtgärden 

föreslås dessutom modifieras (se vidare under Behov av nya åtgärder). Inrapportering av förluster 

är viktigt för att få ett helhetsgrepp om problemet och här pågår nu utveckling av ett 

inrapporteringssystem. Gällande insamling och mottagning av redskap har en återvinningscentral 

startats i Sotenäs vilka tar emot och sorterar fiskeredskap. Där har även Fiskereturen startats, en 

insamlingstjänst för mottagning och återvinning av uttjänta fiskeredskap. Fiskereturen är ett 

initiativ av Båtskroten, Sotenäs kommun, Håll Sverige Rent och Fiskareföreningen Norden med 

stöd från Havs- och vattenmyndigheten. 

2019 beslutade EU om ett direktiv för minskning av engångsplatser (2019/904/EU), s.k. 

engångsplastdirektivet90. I direktivet fastställs bland annat att ett producentansvar gällande 

förlorade fiskeredskap skall införas i respektive medlemsstat. Regeringen utreder nu hur Sverige 

ska genomföra direktivets olika delar, inklusive producentansvaret för förlorade fiskeredskap. 

Som led i detta har Havs- och vattenmyndigheten utrett och föreslagit de författningsändringar 

som krävs för att genomföra samtliga krav som rör fiskeredskap. Införandet av utökat 

producentansvar träder i kraft 31 december 2024 och förväntas leda till minskning av 

förekomsten av fiskeredskap i havsmiljön.  

Fiskeredskap är dock inte den enda typen av fiskerelaterat skräp; som redan beskrivits är rep och 

snören den vanligast förekommande typen av fiskerelaterade skräp, och idag saknas det 

åtgärder för att minska spridningen av dessa. Det finns därför ett behov av ytterligare åtgärder för 

att minska det fiskerelaterade skräpet, se figur 18.  

                                                   
90 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/904 av den 5 juni 2019 om minskning av vissa plastprodukters inverkan på 

miljön.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32019L0904
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32019L0904
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Skräp från allmänheten 

Utöver fiskerelaterat skräp utgör skräp från allmänheten en stor källa till skräpet på ständer både i 

Västerhavet och i Östersjön. Inom detta område bedöms finnas omfattande lagstiftning för att 

adressera dessa källor. Exempelvis är nedskräpning inte tillåtet, till och med lindrig nedskräpning 

kan vara straffbart och kommunerna ansvarar för att återställa platser som skräpats ned. 

Kommunerna ska även ta fram en avfallsplan för att förebygga och begränsa nedskräpning; ÅPH 

23 i det första åtgärdsprogrammet för havsmiljön innebär att kommunerna vid revidering av sina 

avfallsplaner ska inkludera strategier för att minska tillförseln av marint skräp. Fortsatt 

avfallsförebyggande arbete med fokus på marint skräp, i linje med denna åtgärd är därför 

angeläget.  

Ett specifikt exempel på skräp som fortsatt sprids i marin miljö är plastfragment inklusive fragment 

från expanderad polystyren exempelvis från flytbryggor, bojar och sjömärken. Åtgärder för att 

minska spridning av expanderad polystyren saknas idag. Ett ökat fokus på denna källa i 

genomförandet av ÅPH 22 i åtgärdsprogrammet behövs därmed genom att kommunernas 

avfallsplaner och program även inkluderar denna källa och att kvaliteten på flytbryggor vid 

kommunala badplatser kontrolleras så de inte läcker fragment av expanderad polystyren.  

Sammantaget bedöms de existerande åtgärderna som tillräckliga för att förhindra spridning av 

skräp från allmänheten, men att genomförande av dessa behöver stärkas för att 

miljökvalitetsnormen ska kunna följas, se figur 18 och 19. Vad gäller EU-direktivet om minskning 

av engångsplaster (2019/904/EU) så innefattar detta de vanligaste typerna av skräp som 

förekommer i den marina miljön och innehåller förbud mot plast i vissa typer av engångsprodukter 

(såsom sugrör, tallrikar och bestick), fler typer av åtgärder såsom förbud mot plast i vissa typer av 

engångsprodukter, krav på förbättrad insamling, krav på märkning och design samt åtgärder för 

att höja medvetenheten om plast. Det svenska genomförandet av direktivet kan på sikt leda till 

genomförande av nya åtgärder som leder till en minskning i uppkomst av plastrelaterat skräp. Det 

nya direktivet bör även minska tillförsel av skräp från andra medlemsländer, vilket på sikt kan få 

stor betydelse, framförallt för stränderna i Skagerrak där uppskattningsvis 80 % av skräpet som 

sköljs upp på stränder på Bohuskusten kommer från ett annat land. 

Skräp från sjöfart 

Sjöfart bedöms stå för 4 % av det identifierande skräpet på referensstränder i Västerhavet och för 

1 % i Östersjön. EU-direktivet om mottagningsanordningar i hamn för fartygsgenererat avfall och 

lastrester (2000/59/EG) innebär att fartygsgenererat skräp ska lämnas i land. I Sverige verkar 

detta direktivet tillsammans med Helcom-rekommendationen ”no special fee-system” vilket 

innebär att hamnavgiften är densamma för ett fartyg, oavsett om avfall lämnas eller inte. I analys 

av det svenska genomförandet av det s.k. mottagningsdirektivet bedöms efterlevnaden av 

lagstiftningen som hög (Anthesis 2019). Ett nytt mottagningsdirektiv (EU/2019/883) kommer att 

träda i kraft år 2021 med striktare regler. Sammantaget bedöms såväl lagstiftning som dess 

genomförande vara fullgott med avseende marint skräp från sjöfart.   
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Figur 18. Diagrammet illustrerar resultat av gap-analysen för indikator E.1.1, baserat på expertbedömning (för mer information 
om gap-analysen, se bilaga 1 samt  Farnelid m.fl. 2020). Stränder i Östersjön samt Kattegatt. Diagrammet illustrerar de 
belastningar som bedöms vara mest relevanta för indikatorn. Staplarnas längd är en relativ uppskattning av belastningarnas 
betydelse för indikator E.1.1. Staplarnas färger illustrerar Grönt: hur väl existerande åtgärder bedöms täcka belastningarna och en 
uppskattning av existerande åtgärders effekt på dessa, Gult: genomförande-gap d.v.s. uppskattning av potential att minska 
belastningar genom att stärka genomförandet av existerande åtgärder samt Rött: uppskattning av behov av nya åtgärder för att 
minska belastningen.  

 

Figur 19. Diagrammet illustrerar resultat av gap-analysen för indikator E.1.1, baserat på expertbedömning (för mer information 
om gap-analysen, se bilaga 1 samt Farnelid m.fl. 2020). Stränder i Skagerrak. Diagrammet illustrerar de belastningar som 
bedöms vara mest relevanta för indikatorn. Staplarnas längd är en relativ uppskattning av belastningarnas betydelse för indikator 
E.1.1. Staplarnas färger illustrerar Grönt: hur väl existerande åtgärder bedöms täcka belastningarna och en uppskattning av 
existerande åtgärders effekt på dessa, Gult: genomförande-gap d.v.s. uppskattning av potential att minska belastningar genom att 
stärka genomförandet av existerande åtgärder samt Rött: uppskattning av behov av nya åtgärder för att minska belastningen.  

 

Arbete inom havsmiljökonventionerna 

Inom arbetet med de regionala havsmiljökonventionerna Ospar (Nordostatlanten) och Helcom 

(Östersjön) har regionala aktionsplaner tagits fram för att förebygga och minska marint skräp. 

Planerna ska utvärderas och uppdateras under 2020-2021. En ny rekommendation har beslutats 

inom Ospar (rekommendation 2019/01) om minskning av marint skräp genom att införa 

hållbarhetsutbildning för fiskare. Inom Helcoms aktionsplan står att gällande rekommendation 

28E/10, tillämpning av no special fee system, behöver denna utvärderas. Det internationella 

Allmän nedskräpning

Fiskerelaterat

Sjöfart

Effekt existerande åtgärder Genomförande-gap Behov av nya åtgärder

Fiskerelaterat

Allmän nedskräpning

Sjöfart

Effekt existerande åtgärder Genomförande-gap Behov av nya åtgärder
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arbetet är mycket viktigt då det marina skräpet inte stannar inom nationsgränserna. De regionala 

aktionsplanerna har en pådrivande funktion även i det nationella arbete med marint skräp då det 

gör tydliggör att detta är en fråga av stor vikt. Samtidigt föder det nationella arbetet in kunskap 

och erfarenhet i de regionala aktionsplanerna. 

4.9.4.2 Behov av nya åtgärder 

Sammantaget finns visst förbättringsbehov fortsatt vad gäller förlorade fiskeredskap och 

fiskerelaterade föremål.  

En betydande del av de fiskeredskap som förloras härrör från fritidsfisket, ett problem som i 

dagsläget inte adresseras. För denna grupp av utövare bedöms information och 

medvetandehöjande insatser behövas, liksom bättre märkning av redskap och stärkt rapportering 

av förluster av redskap.  

För att minska förluster av redskap behövs ett stort fokus läggas på preventiva åtgärder. Detta 

inkluderar förbättrade märkningslösningar för bättre lokalisering av redskap samt 

redskapsutveckling. Även en högre grad av utveckling av alternativa redskap material behövs för 

att minimera utsläpp av mikroplaster. Därför föreslås nu två nya åtgärder för uppdateringen av 

åtgärdsprogrammet: en som relaterar till produkt- och materialutveckling av fiskeredskap (ÅPH 

56) och en åtgärd som syftar till att stärka tillsyn och förbättra hantering av redskap inom 

fritidsfisket (ÅPH 47).  

Dessutom föreslås ÅPH 19 från det första åtgärdsprogrammet modifieras så att den också 

inkluderar att en vägledning tas fram för handläggning av stöd för upptagsinsatser såsom inom 

EHFF och LOVA. Detta för att få till stånd så effektiva upptagsinsatser som möjligt med avseende 

på bl.a. var åtgärderna bör genomföras, bästa upptagsmetoder och nödvändig inrapportering. 

Åtgärden modifieras också för att inkludera preventiva medvetandehöjande aktiviteter gällande 

information och upplysning riktade till både fritidsfisket och yrkesfisket för att få till stånd en 

minskning av det fiskerelaterade skräpet (snören, rep och nätdelar). Då detta utgör vanligt 

förekommande plastföremål i nedskräpningssammanhang är det en viktig belastning/källa att 

adressera för att miljökvalitetsnormen ska kunna följas. 

Tabell 33. Sammanställning (urval) av befintliga regelverk och pågående åtgärdsarbete mot marint skräp. 

Titel existerande åtgärd Belastning  Omfattning Status 

Miljöbalken (1998:808) 15 kap. förbjuder 
nedskräpning och dumpning av avfall 

Miljöbalken och relaterade förordningar 

Mot nedskräpning och 
dumpning av avfall 

Nationell pågående 

Avfallsförordning (2011:927) Mot nedskräpning och 
dumpning av avfall 

Nationell pågående 

Lag (1998:814) med särskilda bestämmelser 
om gaturenhållning och skyltning 
(ansvarsfördelning, städning) 

Mot nedskräpning allmänt Nationell pågående 

Förordning (2014:1073) om producentansvar 
för förpackningar  

Mot nedskräpning allmänt Nationell pågående 

Förordning (2001:512) om deponering av 
avfall, ställer krav på lokalisering och 
utformning  

Mot nedskräpning allmänt Nationell pågående 

Förordning (2005:220) om retursystem för 
plastflaskor och metallburkar 

Mot nedskräpning allmänt Nationell pågående 
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Vägledning till kommuner om strategiskt 
arbete mot nedskräpning91 

Mot nedskräpning allmänt Nationell pågående 

Engångsplastdirektivet92  Mot nedskräpning från 
engångsplast-produkter 
samt fiskeredskap av plast 

Hela EU pågående 

Förordningen (2018:58) om bidrag till 
strandstädning 

Kustkommuner, enskilt 
eller tillsammans, kan 
söka bidrag för 
strandstädning 

Nationell pågående 

Förordningen (1994:1236) om 
producentansvar för däck 

Mot nedskräpning och 
dumpning av avfall 

Nationell pågående 

Förordning (2016:1041) om plastbärkassar 

Skatt på plastbärkassar 

Motnedskräpning i 
allmänhet 

Nationell pågående 

Lag (1980:424) om åtgärder mot förorening 
från fartyg (fast avfall), samt Förordning 
(1980:789) om åtgärder mot förorening från 
fartyg 

Mot förorening från fartyg Nationell pågående 

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna 
råd (TSFS 2010:96) om åtgärder mot 
förorening från fartyg Sjöfartsverkets 
föreskrifter och allmänna råd (SJÖFS 2001:12) 
om mottagning av avfall från fartyg; Gäller 
kommersiella sjöfarten och fisket; fast avfall 

Mot förorening från fartyg Nationell pågående 

Förordning (1994:1716) om fisket, vattenbruket 
och fiskerinäringen  

Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 1994:14) om 
märkning och utmärkning av fiskeredskap Om 
rapporteringsskyldigheten förlorade 
fiskeredskap:  

Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om 
resurstillträde och kontroll på fiskets område, 
samt:  

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna 
råd (TSFS 2010:96) om åtgärder mot 
förorening från fartyg  

Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd 
(SJÖFS 2001:12) om mottagning av avfall från 
fartyg  

Mot förlorade och uttjänta 
fiskeredskap.  

 

Nationell pågående 

Jordbruksverkets Havs- och fiskeriprogram 
2014–2020 Stöd för åtgärder mot förlorade 
fiskeredskap ex: insamling, mottagande och 
återvinning av förlorade fiskeredskap samt 
kommunikationsinsatser 

Mot förlorade och uttjänta 
fiskeredskap 

Nationell pågående 

Ospar: regional aktionsplan för att minska 
marint skräp i Nordostatlanten (Ospar 
Agreement 2014-1) åtgärder mot marint skräp 
sker genom regional samverkan och frivilliga 
nationella åtgärder  

Mot gränsöverskridande 
påverkan av marint skräp 

Nordostatlanten pågående 

Ospar rekommendation 2019/19 minskning av 
marint skräp genom att implementera Fishing 
for Litter projekt 

Mot marint skräp från 
fiskesektorn samt skapa 
förutsättningar inom fisket 
för att omhänderta skräp 
från andra sektorer 

Nordostatlanten pågående 

                                                   
91 https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6551-5.pdf?pid=7406 
92 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/904 av den 5 juni 2019 om minskning av vissa plastprodukters inverkan på 

miljön 
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Ospar rekommendation 2010/01 minskning av 
marint skräp genom att implementera 
hållbarhetsutbildning för fisket 

Mot marint skräp från 
fiskesektorn 

Nordostatlanten pågående 

Helcom: regional aktionsplan mot marint skräp 
i Östersjön (Helcom rekommendation 36/1) 
åtgärder mot marint skräp sker genom 
regional samverkan och genom frivilliga 
nationella åtgärder 

 Östersjön pågående 

Helcom rekommendation 28E/10 Tillämpning 
no special fee system för att skapa incitament 
att lämna avfall i hamn 

Avfall från kommersiell 
sjöfart och fisket samt 
skräp som fastnar i 
redskap vid ordinarie fiske 

Östersjön pågående 

Regeringsuppdrag till Naturvårdsverket om 
mikroplaster (2015-2017), ska identifiera 
viktigare källor och spridningsvägar i Sverige 
och föreslå åtgärder 

Mot utsläpp av 
mikroplaster i havet 

Nationellt Avslutat 

Projekt, inklusive medvetandegörande och 
opinionsbildande insatser, mot nedskräpning. 
Fishing for Litter (Simrishamns kommun)  

Insamling och återvinning av oljebaserat 
marint skräp  

2015 (Smögens fiskeauktion)  

Städa Sverige/vatten (Idrottens 
miljöorganisation) Städa Sverige/strand (se 
ovan) Städa Sverige/älv (se ovan)  

Clean Up Kust (Håll Sverige Rent) Ren och 
Attraktiv Kust i Bohuslän  

Mot skräp som redan finns 
i den marina och kustnära 
miljön 

Vissa projekt är 
nationella andra 
fokuserar på 
västkusten eller 
ostkusten 

pågående 

 Åtgärder från det första åtgärdsprogrammet 2015 (Havs- och vattenmyndighet 2015a) 

ÅPH 19   Se tabell 29 

ÅPH 20, Att i samverkan med Naturvårdsverket 
ta fram en riktad nationell 
informationskampanj till allmänhet och 
konsumenter 

Konsument- och 
beteenderelaterat skräp 
marin miljö 

Nordsjön och 
Östersjön 

Genomförd 

ÅPH 21, Att stödja initiativ som främjar, 
organiserar och genomför strandstädning i 
särskilt drabbade områden 

Ilandflutet skräp Främst Skagerrak Pågående 

ÅPH 22, Att bedriva strategiskt arbetet genom 
inkludering av marint skräp i relevanta 
avfallsplaner och program inklusive de 
kommunala avfallsplanerna där 
avfallshanteringens betydelse för uppkomst av 
marint skräp belyses. Materialströmmar av 
plast behöver prioriteras och styrmedel 
utredas i syfte att minska förekomsten av 
plastföremål so skräp i den marina miljön 

Skräp ifrån landbaserade 
källor i Sverige 

Nordsjön och 
Östersjön 

Pågående men 
där problemet 
med förekomst av 
expanderad 
polystyren till den 
marina miljön 
behöver belysas. 

ÅPH 23, Att vid revidering av de kommunala 
avfallsplanerna identifiera och belysa hur 
avfallshanteringen kan bidra till att minska 
uppkomsten av marint skräp samt sätta upp 
målsättningen för ett sådant arbete  

Skräp ifrån landbaserade 
källor i Sverige 

Nordsjön och 
Östersjön 

Pågående 

 

 

 

http://www.simrishamn.se/sv/marint-centrum/genomforda-projekt-och-aktiviteter/Fishing-for-litter/
http://www.simrishamn.se/sv/marint-centrum/genomforda-projekt-och-aktiviteter/Fishing-for-litter/
https://www.havochvatten.se/download/18.679f98fc1507dbb8f694fa8f/1445870822043/beslut-bidrag-smogens-fiskauktion.pdf
https://www.havochvatten.se/download/18.679f98fc1507dbb8f694fa8f/1445870822043/beslut-bidrag-smogens-fiskauktion.pdf
https://www.havochvatten.se/download/18.679f98fc1507dbb8f694fa8f/1445870822043/beslut-bidrag-smogens-fiskauktion.pdf
https://www.havochvatten.se/download/18.679f98fc1507dbb8f694fa8f/1445870822043/beslut-bidrag-smogens-fiskauktion.pdf
http://www.stadasverige.se/vad-vi-gor/stada-vatten/
http://www.stadasverige.se/vad-vi-gor/stada-vatten/
http://www.stadasverige.se/vad-vi-gor/stada-strand/
http://www.stadasverige.se/vad-vi-gor/stada-strand/
http://www.stadasverige.se/vad-vi-gor/stada-strand/
http://www.stadasverige.se/vad-vi-gor/stada-alv/
http://www.stadasverige.se/vad-vi-gor/stada-alv/
http://www.hsr.se/clean-kust
http://www.hsr.se/clean-kust
http://www.hsr.se/clean-kust
http://www.renkust.se/
http://www.renkust.se/
http://www.renkust.se/
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I uppdateringen av åtgärdsprogrammet har vissa brister identifierats avseende marint skräp, bl.a. 

kopplat till data och övervakning. Data visar att mängden skräp på vissa stränder kan variera 

mycket från år till år, medan andra stränder har mindre variation mellan mätningarna. Generellt 

finns det avsevärt mycket mer variation mellan åren på stränder i Skagerrak och orsakerna till det 

bör undersökas innan en statistisk trendanalys genomförs. Både dramatiska ökningar och starka 

minskningar observeras som kan härledas till ökat och minskat antal skräp men mer sannolikt är 

orsakad av olika undersökningsrutiner, ändrade städningsrutiner mellan undersökningar eller 

annat som kan påverka representativiteten av data. För stränder i Kattegatt, Öresund och 

Östersjön är data mer homogena men tidsserierna är inte längre än fyra år vilket gör det svårt att 

bedöma tidstrender. Förekomsten av skräp kan också vara känslig för bland annat extrema 

väderförhållanden och för enstaka slumpmässiga händelser t.ex. att ett fartyg tappar en del av sin 

last och genom strömmar vilka påverkar strand som ingår i övervakningen. Mängden skräp kan 

även påverkas av strandstädning då mätning av skräp på stränder kräver att stranden är ostädad 

mellan undersökningar. Det finns även en stor osäkerhet kring källor till skräpet eftersom skräp 

kan ha multipla ursprung samt huruvida skräpet kommer från strandbesökare eller om det har 

transporterats från havet.  

4.9.5 Undantag från att uppnå god miljöstatus avseende marint skräp 

4.9.5.1 Undantag och grund enligt havsmiljöförordningen 

För grundläggande information om hantering av undantag i Sverige se avsnitt kapitel 3. Undantag 

från att nå god miljöstatus 2020 för marint skräp föreslås för Västerhavet men inte för Östersjön. 

Undantaget gäller inte mikroskräp. Undantaget motiveras både av att Sverige inte själv ansvarar 

för de åtgärder som skulle behöva vidtas (29 § 1 havsmiljöförordningen) och av att naturliga 

förhållanden inte tillåter en snar förbättring (29 § 4 havsmiljöförordningen) då vi dels är beroende 

av andra länders åtgärder och eftersom stora mängder skräp redan finns i havsmiljön. 

4.9.5.2 Motivering 

Västerhavet och framför allt Bohuskusten är mycket hårt drabbad av extern tillförsel av marint 

skräp, eftersom skräp från hela Nordsjön driver med strömmar till Skagerrak. Av det skräp som 

återfinns på stränderna uppskattas ca 80 % komma från andra länder. I underlaget till den EU-

gemensamma rekommendationen om tröskelvärde för skräp på stränder konstateras att den 

svenska delen av Västerhavet hör till de allra mest belastade områdena inom EU. I 

modellberäkningar som gjorts över minskning av skräp uppskattas tiden för att klara tröskelvärdet 

till 4-5 förvaltningscykler, alltså omkring 2050.  

4.9.5.3 Åtgärder för att sträva mot god miljöstatus 

Även om all ny tillförsel av skräp upphör så finns redan mycket skräp som transporteras omkring i 

havsmiljön. Detta kommer att finnas kvar under lång tid även om olika åtgärder för att samla in 

det skulle bli framgångsrika. Genomförandet av åtgärderna i det första åtgärdsprogrammet för 

havsmiljön kommer på sikt att innebära en minskning av mängden skräp som tillförs. Dessutom 

tillkommer en ny åtgärd i detta åtgärdsprogram (se tabell). Genomförandet av 

engångsplastdirektivet kommer också att innebära en minskning av belastningen såväl från 

Sverige som från andra länder.  

EU-ländernas gemensamma arbete med att ta fram tröskelvärden för att definiera god miljöstatus 

för marint skräp har resulterat i rekommendation om tröskelvärde för makroskräp på stränder 

2020. Detta gör det möjligt att inför bedömningen 2024 ta fram en kvantitativ definition av god 
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miljöstatus och även att ta fram kvantitativa målvärden för indikatorerna till 

miljökvalitetsnormerna. 

4.9.5.4 När undantag inte föreslås 

Mängden skräp i Östersjön är inte lika stor som i Västerhavet och Sveriges del av Östersjön 

ligger redan nu nära det föreslagna tröskelvärdet för skräp på stränder som nämnts ovan. För 

Östersjön är det också en större andel av skräpet som härrör sig från land vilket gör att åtgärder 

får genomslag snabbare. Vi bedömer därför att det kan vara möjligt att nå god miljöstatus vid 

nästa bedömning 2024 och att undantag därför inte är motiverat. 

Då Sverige ännu inte definierat vad som kännetecknar god miljöstatus avseende mikroskräp finns 

inte förutsättningar för att bedöma behovet av undantag för mikroskräp. Detta kan ändras när en 

bedömning av status avseende mikroskräp kunnat göras. 

4.10  Undervattensbuller 

Den marina miljön är fylld med ljud av naturligt ursprung. Exempel på detta är vågor som bryter, 

strömmar, samt nederbörd på vattenytan. Ljud genereras även av djurlivet i havet, t.ex. från 

däggdjur och fiskar.  

Ljud tillförs också den marina miljön genom mänskliga aktiviteter och verksamheter. Impulsivt 

buller innefattar plötsliga höga ljud som på olika sätt stör, eller skadar, marina djur. De kan leda 

till fysiska skador eller flyktbeteenden som påverkar känsliga djurs hälsa eller 

fortplantningskapacitet negativt.  

Kontinuerligt buller är betydligt mer utbrett i tid och rum än impulsivt buller. Denna typ av buller 

har troligen en maskerande effekt på marina djurs kommunikation och hindrar därmed marina 

djurs möjligheter att kommunicera, döljer deras parningsrop eller försvårar för dem att söka föda. 

Det kan även orsaka flera kroniska effekter på ljudkänsliga organismer.  

Miljökvalitetsnorm E.2 omfattar enbart impulsivt buller, därför behandlar åtgärdsprogrammet inte 

kontinuerligt buller. Även kontinuerligt buller utgör troligen en betydande belastning på 

havsmiljön, därför pågår arbete med att definiera tröskelvärden kopplat till det kontinuerliga 

bullret. Effekten kan vara mindre akut vilket gör det svårare att definiera en hållbar belastning, 

men är inte desto mindre ett viktigt pågående utvecklingsarbete. 

4.10.1 Nya åtgärder mot undervattensbuller 

Pågående åtgärder som bidrar till att minska impulsivt undervattensbuller listas i tabell 35. I tabell 

34 presenteras förslag på en ny åtgärd, utöver redan beslutade åtgärder och existerande 

åtgärdsarbete, som ska medverka till att miljökvalitetsnormen följs.  
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Tabell 34. Förslag på nya åtgärder till uppdatering 2021 mot undervattensbuller. 

Åtgärdsnamn Aktivitet eller 
mänsklig 
verksamhet som 
åtgärden riktas mot93 

Relevant 
miljökvalitetsnorm 
(MKN) samt 
kriterium för god 
miljöstatus94 

Hänvisning till 
faktablad 

Omfattning 
 

Vägledning för att 
förhindra att 
seismiska 
undersökningar 
orsakar skadligt 
impulsivt buller med 
negativa effekter på 
marina däggdjur (ÅPH 
57) 

Forsknings-, 
undersökning- och 
utbildningsverk-
samhet 

 

MKN E.2 

Kriterium för god 
miljöstatus D11C1 

Åtgärdsfaktablad 57 Nordsjön och 
Östersjön 

 

4.10.2 Nuvarande status gällande miljökvalitetsnormen för undervattensbuller  

Miljökvalitetsnorm E.2 Mänskliga verksamheter ska inte orsaka skadligt impulsivt ljud i 
marina däggdjurs utbredningsområden under tidsperioder då djuren är känsliga för störning. 

Indikatorer till miljökvalitetsnormen E.2 saknas; bedömning är inte möjlig. 

 

Miljökvalitetsnorm E.2 handlar specifikt om impulsivt bullers påverkan på marina däggdjur. Dessa 

är särskilt beroende av hörseln för födosökande och kommunikation, men många övriga marina 

djur är känsliga för impulsivt buller. 

Funktionell indikator saknas till miljökvalitetsnorm E.2 och bedömning om normen följs är därför 

inte möjlig. Däremot förs resonemang om belastningarna i kommande delar av temaavsnittet. 

Vad gäller god miljöstatus har det i avsaknad av indikator inte heller varit möjligt att göra en 

nationell bedömning av status för undervattensbuller (deskriptor 11) (Havs- och 

vattenmyndigheten 2018a). 

Arbetet med indikatorutveckling inklusive tröskelvärden för bedömning av status pågår inom EU:s 

tekniska arbetsgrupp TG Noise samt inom de regionala havskonventionerna Helcom och Ospar.  

4.10.3 Belastning och aktiviteter som bidrar till undervattensbuller 

Impulsivt buller orsakas av ett flertal aktiviteter i havsmiljön. Störst risk för påverkan på marina 

däggdjur tros i nuläget vara kopplat till impulsivt undervattensljud som uppstår vid anläggning av 

infrastruktur; närmast all konstruktionsaktivitet i marin miljö genererar impulsivt buller. När man 

pålar eller gräver i havsbottnen är det svårt att undvika att det bullrar, men tekniska åtgärder kan 

minska bullernivån. Baserat på tillgänglig information är den vanligaste konstruktionsaktiviteten i 

svenskt förvaltningsområde anläggning av havsbaserad vindkraft. 

                                                   
93 Havsmiljödirektivet (2008/56/EG), bilaga III, tabell 2b 
94 Havs- och vattenmyndighets föreskrifter (HVMFS 2012:18) om vad som kännetecknar god miljöstatus samt 

miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön. 
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Andra källor till impulsivt buller är militära övningar och seismologiska undersökningar. 

Seismologiska undersökningar är den vanligaste aktiviteten som ger upphov till impulsivt buller 

som rapporteras till det internationella havsforskningsrådets (ICES) bullerregister.  

Genom det internationella bullerregistret kan viss information om belastningens omfattning fås 

t.ex. semikvantitativ information såsom förekomst och utbredning av impulsivt buller. Däremot är 

informationen inte fullständig eftersom alla typer av aktiviteter som ger upphov till impulsivt buller 

inte rapporteras. Detta beror på att många av de aktiviteter som ger upphov till impulsivt buller till 

stor del saknar tillstånds- eller anmälningsplikt (till exempel pålning för att förstärka en mindre 

brygga) och rapporteringen är därför bristfällig (Havs- och vattenmyndigheten 2018b).  

Kontinuerligt buller orsakas främst av sjöfart, där buller från fartygens propellrar och maskin 

sprider sig långväga och i områden med tät trafik leder till långvarigt förhöjda ljudnivåer. 

Uppskattningar av hur utbredd belastningen är kan baseras på fartygsrutter, djup och 

bottenegenskaper. 

4.10.4 Åtgärdsbehov avseende undervattensbuller 

En analys har utförts av i vilken grad existerande åtgärder regelverk bidrar till att minska 

relevanta belastningar som ger upphov till impulsivt buller i svenskt förvaltningsområde. Detta 

beskrivs inledningsvis. I tabell 35 ges också en översikt av befintliga regelverk och pågående 

åtgärdsarbete mot impulsivt buller. Utifrån det åtgärdsbehov som identifierats presenteras också 

förslag på ny åtgärd.  

4.10.4.1 Existerande regelverk och pågående åtgärder 

De aktiviteter som huvudsakligen bidrar till impulsivt buller bedöms vara seismiska 

undersökningar, konstruktion av vindkraft och militär aktivitet.  

I viss mån kan man vid genomförande av åtgärder eller byggnation i vatten undvika påverkan från 

impulsivt buller genom att på olika sätt minska ljudnivåerna (t.ex. använda bubbelridåer eller 

svagare pålningsmaskiner), undvika att genomföra högljudda aktiviteter då marina däggdjur är i 

närområdet, eller planera bullrande aktiviteter under perioder då känsliga arter inte använder 

området.  

Impulsivt buller från anläggning av vindkraftverk begränsas genom att villkor ställs i samband 

med tillståndsprövning enligt miljöbalken. I tillstånd fastställs ofta begränsningsvärden för 

ljudnivåer eller tider på året när verksamheten inte får ske för att på så sätt undvika påverkan av 

skadligt impulsivt ljud på marina däggdjur i deras utbredningsområden.  

Det finns vägledning för föreslagna ljudnivåer som riskerar ge upphov till allvarlig miljöpåverkan 

på tumlare riktad till konstruktion av havsbaserad vindkraft, till exempel Underlag för reglering av 

undervattensljud vid pålning (Andersson m.fl. 2016b). Även andra marina däggdjur påverkas av 

impulsivt ljud, men just tumlaren är särskilt känslig. Dessa nivåer ger vägledning för bedömning 

av begränsningsvärden vilka kan villkoras i tillstånd, men det är osäkert om dessa ger tillräckligt 

skydd för att säkerställa att normen följs.  

I förslag till svenska havsplanerna enligt havsplaneringsförordning (2015:400) föreslås områden 

som bedöms lämpliga för havsbaserad vindkraft. Två sammanfaller med skyddsvärda områden 

för tumlare: Stora Middelgrund i Västerhavet och Södra Midsjöbanken i Östersjön. Båda områden 

är idag utpekade Natura 2000-områden med avseende på bland annat tumlare, enligt 7 kap. 

miljöbalken. Vid tillståndsprövning i ett Natura 2000-område krävs en specifik miljöbedömning, 

enligt miljöbalken, som bl.a. ställer krav på att miljökonsekvensbeskrivningen ska innehålla en 
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beskrivning av de åtgärder som vidtas för att undvika att den aktuella verksamheten bidrar till att 

en miljökvalitetsnorm, t.ex. för havsmiljön, inte kan följas.  

Sammantaget finns det flera existerande åtgärder som tillsammans bedöms ge goda 

förutsättningar för att begränsa impulsivt buller i anläggningsfasen av havsbaserad vindkraft. 

Syftet med villkor är ofta att förhindra att marina däggdjur, specifikt tumlare, skadas. Däremot 

finns det behov av att stärka genomförandet genom att säkerställa att de begränsningsvärden av 

ljudnivåer som används som vägledning vid prövning av vattenverksamhet är tillräckliga för att 

inte ge upphov till skada hos tumlare.  

Seismologiska undersökningar genomförs med tillstånd eller efter anmälan enligt lagen om 

kontinentalsockeln. Då dessa delvis genomförs med tryckluftskanoner kan de ge upphov till 

impulsivt buller. I de fall tillstånd krävs kan detta villkora hur, var och när arbetet genomförs, vilket 

kan skydda marina däggdjur. Vilka villkor som ställs framgår inte i rapporteringen av aktiviteten till 

ICES bullerregister och därför saknas sammanställning av krav på åtgärder som ställs för att 

undvika att marina däggdjur störs av dessa undersökningar. Då aktiviteten enligt bullerregistret är 

regelbundet förekommande ger försiktighetsprincipen skäl att vidta ytterligare åtgärder för att 

försäkra att påverkan på marina däggdjur minimeras.  

För användning av aktiva militära sonarsystem finns en sammanställning över möjliga 

förebyggande åtgärder för att begränsa störning på marina däggdjur från impulsivt buller 

(Johansson m.fl. 2013). För att göra en fullgod bedömning om på vilket sätt dessa åtgärder har 

införlivats i Försvarsmaktens arbete behövs mer information och vidare utredning. 

Gällande kontinuerligt buller driver Kanada, med stöd från bl.a. Sverige (Transportstyrelsen) och 

EU ett arbete för att lyfta frågan om hur man kan minska buller från sjöfart till IMO:s 

miljökommitté, MEPC. Även om det finns belägg för att vissa arter störs av kontinuerligt buller 

eller att detta troligen maskerar deras kommunikationsmöjligheter, så saknas fortfarande enighet 

om vilka ljudnivåer som ger en negativ effekt på populationsnivå. Detta försvårar åtgärdsarbetet 

eftersom det inte går att bedöma effekt av åtgärder. När en hållbar nivå av kontinuerligt buller 

definierats underlättas arbetet med att rikta åtgärder för att nå detta tillstånd i havsmiljön. De 

kunskapshöjande insatser som behövs för att få bättre kunskap om hur åtgärdsbehoven ser ut 

avseende undervattensbuller ingår inte i detta åtgärdsprogram, utan hanteras inom Regionala 

Havskonventionerna Ospar och Helcom samt EU:s expertgrupp TG NOISE, där Sverige deltar. 

4.10.4.2 Behov av nya åtgärder 

Den aktivitet som inte bedöms täckas av befintliga styrmedel är seismiska undersökningar. Det 

betyder inte att dessa orsakar betydande störningar för marina däggdjur i nuläget, men att det 

finns risk för att detta sker. En ny åtgärd föreslås därför i syfte att förebygga potentiella negativa 

effekter av seismologiska undersökningar (ÅPH 57). Genom att vägleda utförare om hur negativa 

effekter på marina däggdjur kan undvikas, med fokus på svenska förhållanden och arter ämnar 

Havs- och vattenmyndigheten minimera påverkan från en belastning som inte hanteras fullt ut i 

dagsläget. 

I tabell 35 beskrivs också befintliga regelverk och pågående åtgärdsarbete mot impulsivt buller. 
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Tabell 35. Sammanställning (urval) av befintliga regelverk och pågående åtgärdsarbete mot impulsivt buller.  

Titel existerande åtgärd Belastning  Omfattning Status 

Miljöbalken (1998:808) 9 kap.  

Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd  

Buller (Havsbaserad 
vindkraft) 

Östersjön & 
Nordsjön 

Pågående 

Miljöbalken (1998:808) 11 kap. vattenverksamhet  Buller (Havsbaserad 
vindkraft) 

Östersjön & 
Nordsjön 

Pågående 

Havsplaneringsdirektivet 95 Införlivat i svensk lagstiftning genom 
havsplaneringsförordning (2015:400) 

Buller (Havsbaserad 
vindkraft) 

Östersjön & 
Nordsjön 

Pågående 

Miljöbalken (1998:808) 2 kap. hänsynsregler  Buller (Alla relevanta 
verksamheter) 

Östersjön & 
Nordsjön 

Pågående 

Miljöbalken (1998:808) 6 kap. krav på skyddsåtgärder för att bland 
annat minska buller 

Buller (Alla relevanta 
verksamheter) 

Östersjön & 
Nordsjön 

Pågående 

Regional samordning och utveckling i expertgruppen Helcom-EN 
Noise Expertgrupp med mandat från Helcoms medlemsländer 

Tillförsel av 
undervattensbuller 

Östersjön Pågående 

Regional samordning och utveckling i expertgruppen ICG-NOISE 
Expertgrupp med mandat från Ospars medlemsländer 

Tillförsel av 
undervattensbuller 

Nordsjön Pågående 

Nationell referensgrupp om undervattensljud. För nationell 
samordning av arbetet med undervattensljud. Inkluderar berörda 
myndigheter och experter. 

Tillförsel av 
undervattensbuller 

Östersjön & 
Nordsjön 

Pågående 

Nationellt aktivitets-/belastningsregister som samlar in och bokför 
uppgifter om ljudaktiviteter 

Impulsivt buller Östersjön & 
Nordsjön 

Pågående 

 

4.11  Biologisk mångfald 

Termen biologisk mångfald sammanfattar variation inom arter, så kallad genetisk variation, samt 

mellan arter och livsmiljöer i ett ekosystem (CBD 1992). En stor variation inom och mellan arter i 

ett ekosystem höjer dess motståndskraft mot naturliga och mänskliga störningar.  

Biologisk mångfald i svenska hav skiljer sig mellan havsområden naturligt beroende på rådande 

miljöfaktorer. Västerhavet med dess naturligt höga salthalt och kontakt med stora havsområden i 

Nordostatlanten hyser en stor artrikedom jämfört med norra delarna av Östersjön. Dock finns det 

många arter i Östersjön som är endemiska, alltså inte finns någon annanstans, bland annat 

eftersom salthalten är låg och utbytet med andra havsområden är begränsat vilket gör detta 

område extra känsligt för störningar. Förutom miljöförhållanden i vattenmassan beror den 

biologiska mångfalden även på den typ av havsbotten som förekommer, t.ex. substrat (sten, sand 

etc.) och djup.  

4.11.1 Nya åtgärder för att gynna biologisk mångfald 

Biologisk mångfald är centralt för definitionen av god miljöstatus (deskriptor 1). Åtgärdsarbetet för 

att följa miljökvalitetsnormerna är i de flesta fall inriktat på att minska belastningar. För att nå god 

                                                   
95 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/89/EU av den 23 juli 2014 om upprättandet av en ram för havsplanering 
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status behöver vi dock kompletterande åtgärder som inriktas på att bevara eller återställa 

biologisk mångfald. I tabell 37 finns en sammanställning (urval) av befintligt regelverk och 

åtgärdsarbete som specifikt syftar till att skydda eller aktivt restaurera livsmiljöer och arter. I tabell 

36 presenteras förslag på nya och modifierade åtgärder som direkt kopplar till detta temaområde 

och som bedöms behövas för att stärka biologisk mångfald, utöver pågående åtgärdsarbete.  

Det ska dock noteras att i stort sett alla åtgärder som minskar mänsklig påverkan också gynnar 

biologisk mångfald. Många av de åtgärder, existerande eller nya, som presenteras inom andra 

temaområden i rapporten och som syftar till att minska belastningar från mänskliga aktiviteter och 

verksamheter, gynnar därför även biologisk mångfald.  

Tabell 36. Förslag på nya och modifierade åtgärder till uppdatering 2021 för biologisk mångfald. 

Åtgärdsnamn Aktivitet eller 
mänsklig 
verksamhet som 
åtgärden riktas 
mot96 

Relevant 
miljökvalitetsno
rm (MKN) samt 
kriterium för 
god 
miljöstatus97 

Hänvisning 
faktablad 

Omfattning 
 

Genomförande av pilotprojekt som ska 
ge underlag till vägledning för 
ekosystembaserad havsförvaltning på 
havsområdesnivå (ÅPH 58) 

Kopplar till samtliga 
belastningar 

Åtgärden syftar 
till att alla MKN 
ska kunna följas. 

Deskriptorer för 
god miljöstatus 
D1, D3, D4, D6 

Åtgärdsfaktablad 
58 

Nordsjön och 
Östersjön 

Inrättande av förvaltningsråd för 
skyddade områden i svenska 
havsområden (ÅPH 59) 

 

Kopplar till samtliga 
belastningar 

Kriterium för god 
miljöstatus 
D1C2, D1C1, 
D1C3, D1C4, 
D1C5 & D6C3, 
D6C4, D6C5  

Åtgärdsfaktablad 
59 

Nordsjön och 
Östersjön 

Modifierade åtgärder från det första åtgärdsprogrammet 

Inrätta nya marina skyddade områden 
och andra rumsliga 
förvaltningsåtgärder i tillräcklig 
omfattning med lämpliga 
förvaltningsåtgärder för att de nya 
områdena ska kunna hjälpa till att nå 
god miljöstatus enligt 
havsmiljöförordningen (ÅPH 27 –
Modifieras) 

Kopplar till samtliga 
belastningar 

MKN C.3, C.4, 
D.1, D.2, C.1 och 
C.2  

Kriterium för god 
miljöstatus: 
D1C1-D1C5, 
D3C1-D3C3, 
D4C1-D4C4, 
D6C3-D6C5 

Åtgärdsfaktablad 
2798 

Nordsjön och 
Östersjön 

Att med bistånd från länsstyrelserna, 
Naturvårdsverket, Boverket samt 
Riksantikvarieämbetet ta fram en 
samordnad åtgärdsstrategi mot fysisk 
påverkan och för biologisk 
återställning i kustvattenmiljön (ÅPH 
29 – Modifieras) 

Kopplar till samtliga 
belastningar 

MKN C.3, C.4 
och D.1. 

Kriterium för god 
miljöstatus: 
D6C3-D6C5 

 

Åtgärdsfaktablad 
2999 

Nordsjön och 
Östersjön 

 

                                                   
96 Havsmiljödirektivet (2008/56/EG), bilaga III, tabell 2b 
97 Havs- och vattenmyndighets föreskrifter (HVMFS 2012:18) om vad som kännetecknar god miljöstatus samt 

miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön 
98 Uppdaterat faktablad för modifiering av ÅPH 27 finns i bilaga 3. För ursprungligt faktablad, se Havs- och vattenmyndigheten 

2015a. 
99 Uppdaterat faktablad för modifiering av ÅPH 29 finns i bilaga 3. För ursprungligt faktablad, se Havs- och vattenmyndigheten 

2015a. 
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4.11.2 Nuvarande status gällande biologisk mångfald 

Sverige har i dagsläget inga specifika miljökvalitetsnormer för att nå god miljöstatus för biologisk 
mångfald. I nedanstående analys refereras därför till beskrivningen av biologisk mångfald i den 
övergripande miljökvalitetsnormen för god miljöstatus som specificeras i bilaga 2 i föreskrifterna 
HVMFS 2012:18. 

Det övergripande målet med havsmiljöförordningen är att uppnå god miljöstatus som definieras 
bland annat genom att bevara biologiskt mångfald, därmed bidrar samtliga miljökvalitetsnormer 
som återfinns i bilaga 3 i HVMFS 2012:18 till att gynna biologisk mångfald. 

I havsmiljödirektivet finns också särskilt utpekat att det i åtgärdsprogrammet ska ingå 
geografiska skyddsåtgärder (artikel 13.4), och att det i den marina strategin ska ingå 
återställning, restaurering, av marina ekosystem där det låter sig göras (artikel 1.2a). 

 

Mänskliga aktiviteter och verksamheter i och kring havet ger upphov till olika typer av 

belastningar som påverkar biologisk mångfald. Ofta blir effekten kumulativ, vilket innebär att flera 

belastningar tillsammans förstärker effekten de får på en population eller livsmiljö.  

För bedömning av miljöstatus avseende biologisk mångfald (deskriptor 1) ingår flera olika 

artgrupper och livsmiljöer. I bedömningen inkluderades både fåglar, fisk, marina däggdjur, samt 

pelagiska och bentiska livsmiljöer. God miljöstatus för de flesta bedömda artgrupperna samt 

livsmiljötyper kommer inte att nås fram till 2020, varken i Östersjön eller i Västerhavet (figur 20) 

(Havs- och vattenmyndigheten 2018a). Tillståndet för bedömda arter och artgrupper varierar 

stort, både i Västerhavet och i Östersjön. Det finns tecken på återhämtning i framförallt 

Västerhavet och för vissa arter och artgrupper i Östersjön, till exempel för knubbsäl och gråsäl, 

samt fiskätande och betande fåglar. Trenderna är dock inte statistiskt säkerställda. För både 

pelagiska och bentiska livsmiljöer är tillståndet fortfarande osäkert. Bentiska livsmiljöer kan bara 

bedömas fragmentariskt, bl.a. på grund av bristande geografisk täckning av övervakningsdata. 

Pelagiska livsmiljöer är delvis i god miljöstatus, även om djurplanktonsamhället domineras av 

små arter (figur 20) vilket indikerar ändrad artsammansättning i plankton som i sin tur kan leda till 

en försämrad födotillgång längre upp i näringsväven. 

 

Figur 20. Översikt över ekosystemrelevanta kriteriekomponenter som ingår i bedömningen av god miljöstatus avseende 

biologisk mångfald (deskriptor 1). Vertikala axeln illustrerar om god miljöstatus nås, den horisontella axeln illustrerar 

bedömningens tillförlitlighet. Tillförlitliga bedömningar hamnar i den högra delen av figuren. Tillförlitlighet är i detta fall en 

expertbedömning och definieras som bedömning av alla relevanta kriterier, geografisk täckning och statistisk styrka i 

bedömningen. Om inte ett specifikt område anges (Östersjön - ÖS/ Västerhavet - VH) gäller slutsatsen för båda områdena (var 

för sig) (Havs- och vattenmyndigheten 2018a). 
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4.11.3 Belastningar och aktiviteter som påverkar den biologiska mångfalden 

Eftersom biologisk mångfald omfattar alla arter och livsmiljöer i ett ekosystem blir även 

beskrivning och kvantifiering av påverkan komplex. Olika belastningar kan ha kumulativa 

(sammanlagt ökande) effekter och därmed öka eller minska stressen som en art eller livsmiljö 

utsätts för. Övergödning, farliga ämnen, marint skräp, buller, fysisk förlust och fysisk störning av 

livsmiljöer, fiske inklusive bifångst samt främmande arter är alla relevanta belastningar som i 

framtiden dessutom kan förstärkas av den förväntade klimatförändringen.  

Som beskrivs i temaavsnittet om näringsbelastning så påverkar övergödning 

artsammansättningen av både växt- och djurplankton, vilket förstärks av klimatrelaterade 

förändringar såsom temperaturhöjningar eller förändrad salthalt. Dessutom påverkar ökade 

koldioxidnivåer i luften, som upplöses i havsvatten, pH-värdet i vattnet. Detta förändrar i sin tur 

förutsättningar för primärproducenter och resulterar i en ändrad artsammansättning. Miljögifter 

kan påverka arterna och livsmiljöer indirekt, t.ex. genom förändrad könsfördelning i en population 

eller nedsatt hälsotillstånd och motståndskraft till andra belastningar. Miljögifter kan därmed 

påverka reproduktionen av vissa arter och hotar dess långsiktiga överlevnad. Andra belastningar 

som buller från sjöfart, båttrafik, byggnation och liknande kan påverka arter exempelvis genom att 

störa deras födosökande eller leda till ett ständigt flyktbeteende från ljudkällor som minskar 

hälsotillståndet av en art (Kunc m.fl. 2016). De belastningar som medför förlust eller störning av 

havsbotten (t.ex. byggnationer, muddringar) leder främst till att livsmiljöernas struktur förändras 

(t.ex. förändrad artsammansättning eller total förlust av arter). Detta minskar i sin tur tillgängliga 

livsmiljöer för arter, både vad gäller att söka föda och reproduktion. Utöver de nämnda 

belastningarna påverkas biologisk mångfald genom introduktion av nya arter (som konkurrerar ut 

inhemska arter och ändrar artsammansättningen), fiske (uttag av stora individer), jakt och direkt 

störning av arter genom mänsklig närvaro.  

4.11.4 Åtgärdsbehov gällande biologisk mångfald 

Då god miljöstatus inte bedöms nås avseende biologisk mångfald är det viktigt att pågående 

åtgärder som syftar till att inrätta skyddade områden, ta fram specifika åtgärdsprogram för hotade 

arter och livsmiljöer samt aktiv restaurering fortgår och förstärks. Detta beskrivs inledningsvis. I 

tabell 37 ges också en översikt av befintliga regelverk och pågående åtgärdsarbete kopplat till 

biologisk mångfald. Nuvarande åtgärder bedöms dock inte tillräckliga för att uppnå god 

miljöstatus avseende biologisk mångfald och därför presenteras därefter förslag på nya och 

modifierade åtgärder.  

4.11.4.1 Existerande regelverk och pågående åtgärder 

Tabell 37. Sammanställning (urval) av befintliga regelverk och pågående åtgärdsarbete för att främja biologiskt mångfald.  

Titel existerande åtgärd Belastning  Omfattning Status 

Miljöbalken (1998:808) Kumulativt Nordsjön/Östersjön Pågående 

Miljöbedömningsförordningen (2017:966) Kumulativt Nordsjön/Östersjön Pågående 

Förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt 
miljöbalken m.m. 

Kumulativt Nordsjön/Östersjön Pågående 



- 120 - 

Artskyddsförordningen (2007:845) genomför Art- och 
habitatdirektivet100 och Fågeldirektivet101  

 

Kumulativt Nordsjön/Östersjön Pågående 

Åtgärder från det första åtgärdsprogrammet 2015 (Havs- och vattenmyndighet 2015a) 

ÅPH 24, ta fram övergripande ramar för nationella 
åtgärdsprogram för hotade arter och naturtyper i marin 
miljö samt samordna arbetet nationellt. 

Kumulativt Nordsjön/Östersjön Pågående.  

ÅPH 25, ta fram kunskapsuppbyggande program för 
hotade arter och naturtyper i marin miljö samt 
samordna arbetet nationellt. 

Kumulativt Nordsjön/Östersjön Pågående.  

ÅPH 26, utveckla vägledning för vad 
förvaltningsdokument för marina skyddade områden 
ska innehålla. 

Kumulativt Nordsjön/Östersjön Pågående.  

ÅPH 28, införa förvaltningsåtgärder i marina skyddade 
områden (befintliga/nya, där sådana inte finns idag). 

Kumulativt Nordsjön/Östersjön Pågående.  
 

ÅPH 30, utveckla metoder för ekologisk kompensation 
och restaurering av marina miljöer. 

Fysisk 
påverkan 

Nordsjön/Östersjön Pågående-  
 

ÅPH 31, genomföra restaureringsåtgärder för ålgräs i 
Västerhavet. 

Fysisk 
påverkan 

Nordsjön Pågående.  
 

ÅPH 27 och ÅPH 29   Se tabell 36 

Även befintliga regelverk och åtgärder inom andra temaområden som syftar till att minska belastningar bidrar till 
gynnande av biologisk mångfald.  

 

Det är flera projekt och regeringsuppdrag som beskrivs i andra temaavsnitt som också är av 

relevans för att förbättra tillståndet av biologisk mångfald. Främst med koppling till fiskförvaltning i 

skyddade områden, fördelning av demersala fiskerättigheter, framtidens fiske och förbud av 

bottentrålning i skyddade områden. Dessutom är det viktigt med internationellt samarbete inom 

både Ospar och Helcom. Många arter och livsmiljöer har ett utbredningsområde som är större än 

svensk ekonomisk zon. De målsättningar som överenskommits i både Baltic Sea Action Plan 

(BSAP) och North East Atlantic Environmental Strategy (NEAES) är avgörande för att förbättra 

tillstånd av både arter och livsmiljöer även i svenska hav. Även europeiska och globala strategier, 

t.ex. EU:s biodiversitetsstrategi, FN:s hållbarhetsmål och arbete inom konventionen för biologisk 

mångfald sätter ramar för naturvårdsarbetet i Sverige.  

Områdesskydd med ändamålsenliga föreskrifter och förvaltning är en effektiv åtgärd för att 

minska den direkta påverkan från olika mänskliga aktiviteter, t.ex. fysisk störning och förlust, 

störning av arter, yrkes- och fritidsfiske, jakt och buller. Det finns fortsatt behov att stärka arbetet 

med områdesskydd genom att säkerställa att nätverket av skyddade områden är representativt 

och sammanhängande, samt genom att stärka förvaltningen bl.a. genom att inrätta strikt 

skyddade zoner inom vissa skyddade områden. Därför föreslås ÅPH 27 modifieras (se vidare 

under Behov av nya åtgärder).  

Vad gäller restaurering bedöms behov främst finnas av att stärka arbetet med de åtgärder som 

beslutades i det första åtgärdsprogrammet 2015 och som syftar till att aktivt restaurera förlorade 

livsmiljöer (ÅPH 29-31). Detta innebär att ÅPH 29 föreslås modifieras (se vidare under Behov av 

                                                   
100 Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter 
101 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG av den 30 november 2009 om bevarande av vilda fåglar 
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nya åtgärder). Vidare behöver arbetet fortgå med aktiv restaurering inom ÅPH 30 och ÅPH 31 

(ÅPH 31 syftar främst restaurering av ålgräsängar i några lokaler längs västkusten och södra 

Östersjön; ÅPH 30 innebär utveckling av ramverk för ekologisk kompensation)och intensifieras 

för att öka restaureringstakten och att ekologisk kompensation kan tillämpas på fler livsmiljötyper 

än ålgräsängar.  

Ett ytterligare åtgärdsområde som direkt kopplar till skydd och bevarande av biologisk mångfald 

innefattar arbetet med livsmiljö- och artspecifika åtgärdsprogram. Dessa program tas fram för att 

säkerställa att framförallt hotade arter och livsmiljöer bevaras eller återställs och kopplar delvis till 

arbetet med art- och habitatdirektivet. Det är viktigt att åtgärderna ÅPH 24 och ÅPH 25 från det 

första åtgärdsprogrammet fortsätter, så att ett nationellt ramverk kommer på plats så snabbt som 

möjligt. Detta för att samordna olika myndigheters arbete med dessa åtgärdsprogram. 

Exempelvis är det nödvändigt att samordna det nationella arbetet med hotade arter och habitat 

med internationella initiativ inom de regionala havskonventionerna, Helcom och Ospar. Dessutom 

är det viktigt att revidera eller utveckla fler åtgärdsprogram vid behov. För regelverk och 

pågående åtgärdsarbete, se tabell 37. 

4.11.4.2 Behov av nya åtgärder 

Nuvarande åtgärder bedöms inte som tillräckliga för att uppnå god miljöstatus avseende biologisk 

mångfald. Det är viktigt att stärka arbete med områdesskydd och aktiv restaurering av habitat. 

Dessutom behövs holistiska förvaltningsprocesser, som ekosystembaserad havsförvaltning för att 

effektivisera åtgärdsarbetet. 

Eftersom länsstyrelser och kommuner ansvarar för utpekande av skyddade områden behöver det 

finnas forum med möjlighet att planera och diskutera det regionala arbetet med marina 

skyddsområden i ett specifikt havsområde. Det kan vara t.ex. Västerhavet. Södra Östersjön, 

Bottenviken, Egentliga Östersjön. För att stärka den regionala och nationella koordineringen av 

områdesskydd och säkerställa ett representativt och sammanhängande nätverk av skyddade 

områden, föreslås att tre regionala och ett nationellt förvaltningsråd inrättas (ÅPH 59). Dessutom 

finns det behov av att fortsätta arbetet med förvaltningsåtgärder i skyddade områden (tabell 37). 

Pågående åtgärder, som beskrivits ovan, kompletterar åtgärdsarbete som syftar till att minska 

specifika belastningar på havsmiljön. Det finns också behov av att säkerställa anpassning till 

lokala eller regionala förhållanden för att det samlade åtgärdsarbetet effektivt ska kunna stärka 

den biologiska mångfalden. Ekosystembaserad havsförvaltning (Link m.fl. 2017) bedöms vara ett 

sätt att uppnå detta. För det uppdaterade åtgärdsprogrammet föreslås därför en ny åtgärd (ÅPH 

58) som syftar till att utveckla arbetssättet geografiskt, på lokal nivå; antingen i en havsbassäng 

eller kustvattentyp. Havsmiljöförvaltning enligt havsmiljöförordningen följer de grundläggande 

principerna om ekosystembaserad havsförvaltning som framgår i havsmiljödirektivet102 men 

dessa principer måste omsättas och definieras på en lämpligt geografisk skala, t.ex. för ett 

specifikt havsområde. Ett framgångsrikt åtgärdsarbete inkluderar även lokalt deltagande och 

beaktar målsättningar från olika ramverk och intressen på lokal nivå. ÅPH 58 ska resultera i en 

vägledning förkommuner och länsstyrelser för att planera, genomföra och följa upp åtgärder för 

att förbättra ekosystemets tillstånd som bidrar till att uppnå god miljöstatus i svenska hav i stort.  

Kunskapsläget kring hur arter och livsmiljöer kan förvaltas effektivt har förbättrats avsevärt jämfört 

med det första åtgärdsprogrammet för havsmiljön. Detta gör att två av åtgärderna från det första 

åtgärdsprogrammet nu föreslås modifieras (ÅPH 27 och 29). För ÅPH 27 innebär modifieringen 

                                                   
102 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/56/EG av den 17 juni 2008 om upprättande av en ram för gemenskapens 

åtgärder på havsmiljöpolitikens område (Ramdirektiv om en marin strategi).  
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att nätverket av skyddade områden kan förbättras och att andra kompletterande skyddsformer 

kan bidra till att stärka områdesskyddet ytterligare, t.ex. biotopskyddsområden, områden som 

utpekats i havsplanering för särskild hänsyn till naturvärden (lilla N) samt rumslig förvaltning 

utanför skyddade områden. Vad gäller ÅPH 29, inom vilken en åtgärdsstrategi mot fysisk 

påverkan och för biologisk återställning i kustvattenmiljön ska utarbetas, så modifieras åtgärden 

så att nya kunskapsunderlag kan inkluderas vilket ger bättre förutsättningar för aktiv restaurering i 

framtiden och omfattar fler naturtyper än idag. 

Det är svårt att bedöma om god miljöstatus för biologisk mångfald kan uppnås med hjälp av de 

ovannämnda åtgärderna, tillsammans med de åtgärder som beskrivs i andra temaavsnitt. En 

orsak till detta är rådande kunskapsbrist om kumulativ påverkan, kopplingar mellan belastningar 

och tillstånd samt lång återhämtningstid för vissa arter och livsmiljöer. Det finns också risk för att 

pågående klimatförändringar kan minska effekten av de planerade åtgärderna enligt 

havsmiljöförordningen.  

4.11.5 Undantag från att uppnå god miljöstatus avseende biologisk mångfald 

För grundläggande information om hantering av undantag i Sverige se avsnitt kapitel 3. Biologisk 

mångfald består av flera olika delar med varierande status och kunskapsläge och olika grupper 

av arter respektive habitat hanteras därför var för sig när det gäller undantag. 

Fåglar 

4.11.5.1 Undantag och grund enligt havsmiljöförordning 

Undantag från att nå god miljöstatus 2020 föreslås för bentiskt födosökande fågelarter i 

Östersjön. Undantaget motiveras främst av att naturliga förhållanden inte tillåter en snar 

förbättring (29 § 4 havsmiljöförordningen), men det är även relevant att beakta att Sverige inte 

själv ansvarar för alla de åtgärder som skulle behöva vidtas (29 § 1 havsmiljöförordningen). Det 

finns också en koppling till undantagen avseende övergödning och farliga ämnen.  

4.11.5.2 Motivering 

De arter som inte har tillräckligt stora populationer är brunand, ejder, alfågel och svärta. 

Orsakerna till problemen varierar för de olika arterna och är inte säkerställda. Det kan vara 

födotillgång kopplad till övergödning, bifångst, oljespill samt förändringar och störningar i 

häckningsområden. Även klimatförändringar kan spela in. Det är svårt att uppskatta när god 

miljöstatus kan nås för denna grupp av fåglar eftersom det är många olika belastningar som 

spelar in, inklusive sådana där åtgärder behövs på en annan nivå än den nationella. 

4.11.5.3 Åtgärder för att sträva mot god miljöstatus 

Biologisk mångfald påverkas av många olika belastningar och är beroende av många åtgärder för 

att god miljöstatus ska kunna nås. De åtgärder som syftar till att minska olika belastningar i det 

första åtgärdsprogrammet och de nya åtgärder som föreslås i detta åtgärdsprogram bidrar till att 

gynna populationsutvecklingen för dessa arter. Dessutom finns det åtgärder inom annan 

lagstiftning (exempelvis olika former av områdesskydd) som också verkar i samma riktning. 

4.11.5.4 När undantag inte föreslås 

Inte heller gruppen vadande fåglar klarar kriteriet för god miljöstatus men undantag föreslås inte 

för denna grupp. Detta motiveras dels av att det är små förändringar som krävs för att god 
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miljöstatus ska nås men också av att de är oklart vad som orsakar problemen för de tre arter som 

inte har tillräckligt stora populationer (gravand, drillsnäppa och roskarl), men det är troligen förlust 

av habitat och predation som är viktiga faktorer.  

Däggdjur 

4.11.5.5 Undantag och grund enligt havsmiljöförordning 

Undantag föreslås för knubbsäl i Östersjön och det motiveras främst av att naturliga förhållanden 

inte tillåter en snar förbättring (29 § 4 havsmiljöförordningen), men det är även relevant att beakta 

att Sverige inte själv ansvarar för alla de åtgärder som skulle behöva vidtas (29 § 1 

havsmiljöförordningen).  

4.11.5.6 Motivering 

Knubbsälspopulationen i Östersjön är främst knuten till Kalmarsund och populationen begränsas 

av tillgängligt habitat. Den har begränsat utbyte med andra populationer i Egentliga Östersjön och 

det maximala utbredningsområdet omfattar även kusterna i Estland, Polen och Tyskland. 

Eftersom det inte bedöms som sannolikt att populationen expanderar till dessa områden under de 

närmaste decennierna bedöms god miljöstatus ligga minst 20 år framåt i tiden.  

4.11.5.7 Åtgärder för att sträva mot god miljöstatus 

Se text under rubriken fåglar 

4.11.5.8 När undantag inte föreslås 

Inte heller vikaresäl i Bottniska viken når god miljöstatus men undantag åberopas inte för 

närvarande eftersom populationen fortfarande växer. Denna bedömning kan omvärderas i 

framtiden. Klimatförändring är ett hot genom minskad isutbredning, men tillgång och kvalitet på 

föda kan också spela in. 

Tumlare är ytterligare en däggdjursart som undantag skulle kunna övervägas för. Undantag 

föreslås dock inte för närvarande eftersom Havs- och vattenmyndigheten generellt beslutat att 

inte åberopa undantag om det inte tagits fram tröskelvärden och god miljöstatus inte definierats 

(se kapitel 3.2).  

Fisk  

Se text under avsnittet om Fisk och skaldjur som påverkas av fiske.  

Habitat 

Undantag föreslås inte för varken pelagiska eller bentiska habitat eftersom definitionerna av god 

miljöstatus fortfarande är otillräckliga och en fullständig bedömning av statusen därför inte kunnat 

göras. Då det inte tagits fram tröskelvärden och god miljöstatus inte definierats åberopas inte 

undantag (se kapitel 3.2). Såväl pelagiska som bentiska habitat bedöms påverkas positivt av 

åtgärderna i pågående åtgärdsprogram och de som föreslås i detta åtgärdsprogram. 
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5 Samhällsekonomiska konsekvenser av 

åtgärdsprogrammet 

Kapitlet redogör för de samhällsekonomiska konsekvenserna av de föreslagna åtgärderna i det 

uppdaterande åtgärdsprogrammet för havsmiljön. Det inkluderar även en kostnads-nyttoanalys 

samt ekosystemtjänstanalys av de nya åtgärder som föreslås. 

5.1 Finansiering 

De administrativa kostnaderna för att genomföra en åtgärd, så som arbetskostnader för 

framtagande av en vägledning eller en föreskriftsändring, tillsyn och kontroll av efterlevnad av en 

åtgärd och utredningsarbete finansieras av de myndigheter och kommuner som åtgärden riktas 

till. Merparten av dessa kostnader faller inom ramen för respektive statlig myndighets och 

kommuns uppdrag och anslag. De faktiska kostnaderna som krävs för att åtgärden ska få effekt i 

miljön finansieras antigen med principen om att förorenaren betalar, vilket innebär att kostnaden 

för miljöpåverkan internaliseras hos verksamhetsutövaren, genom att denne bär kostnaden för att 

åtgärda miljöpåverkan, eller genom statlig finansiering. Havs- och vattenmyndigheten ansvarar 

för anslag för åtgärder för havs- och vattenmiljön. Anslaget kan i dagsläget bland annat användas 

för att genomföra miljöförbättrande åtgärder, kunskapsuppbyggnad och för att testa ny kunskap i 

pilotprojekt, eller användas som medfinansiering till olika EU-fonder. Den fond som är mest 

relevant för de föreslagna åtgärderna är den Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF). 

Resultaten från konsekvensanalysen visar att statliga åtgärdskostnader uppgår till 10 miljoner per 

år och cirka 60 miljoner totalt. Medel från EHFF kan sannolikt utgöra en betydande del av 

finansieringen. För detaljer kring finansiering för enskilda åtgärder, se respektive faktablad och 

konsekvensutredning. 

5.2 Samhällsekonomiska konsekvenser av de föreslagna 

åtgärderna 

Konsekvensanalysen är ett verktyg för att avgöra om det föreslagna åtgärdsprogrammet är 

samhällsekonomiskt rimligt och om åtgärderna är kostnadseffektiva, samt redovisa 

fördelningseffekter av de analyserade förslagen. Syftet är att jämföra de positiva konsekvenserna 

(nyttorna) med de negativa konsekvenserna (kostnaderna). En sådan konsekvensanalys 

inklusive en kostnadseffektivitetsanalys krävs för åtgärdsprogram enligt 25 § i 

havsmiljöförordningen (2010:1341) och 5 kap. 6 § miljöbalken. I den här rapporten ges en utförlig 

sammanfattning av resultaten av den samhällsekonomiska analysen. För fullständiga information 

om den samhällsekonomiska analysen, inklusive samtliga konsekvenser, antaganden och 

metodbeskrivning, se underlagsrapport: Konsekvensanalys av åtgärdsprogram för havsmiljön 

2022-2027.  

5.3 Ekosystemtjänstanalys – ökad samhällsekonomisk nytta av de 

föreslagna åtgärderna 

En viktig byggsten i havsmiljöförvaltningen är att beakta och analysera de ekosystemtjänster som 

havsekosystemen producerar. Ett ekosystem är ett nätverk av organismer och icke-levande 

materia som samspelar i en funktionell enhet. Ekosystemtjänster är de nyttor, för människor och 
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samhällen, som ekosystemen förser oss med. Ekosystemtjänsterna kan delas upp i fyra 

huvudkategorier: Stödjande, Reglerande, Försörjande och Kulturella.  

Tabell 38. Klassificering av ekosystemtjänster uppdelat i fyra huvudkategorier (Havs- och vattenmyndigheten 2015b).  

Stödjande tjänster (S) Reglerande tjänster (R) Försörjande tjänster (F) Kulturella tjänster (C) 

S1 Biogeokemiska kretslopp R1 Klimat- och 
atmosfärsreglering 

P1 Livsmedel C1 Rekreation 

S2 Primärproduktion R2 Sediment-kvarhållning P2 Råvaror C2 Estetiska värden 

S3 Födovävsdynamik R3 Reglering av 
övergödning 

P3 Genetiska resurser C3 Forskning och utbildning 

S4 Biodiversitet R4 Biologisk reglering P4 Kemiska resurser C4 Kulturarv 

S5 Habitat R5 Reglering av giftiga 
ämnen 

P5 Utsmyckningar C5 Inspiration 

S6 Resiliens  P6 Energi C6 Naturarv 

 

Stödjande tjänster upprätthåller ekosystemens struktur och funktion och som vi därmed drar 

indirekt nytta av. Reglerande tjänster reglerar och minskar olika miljöproblem. Försörjande 

tjänster (P) är de ekosystemtjänster som direkt tillhandahåller varor som kan säljas på en 

marknad. Kulturella tjänster (C) är icke-materiella nyttor som människor får från ekosystem 

genom t.ex. upplevelser i naturen (Havs- och vattenmyndigheten 2015b). Se tabell 38 för 

klassificering av ekosystemtjänster. 

5.3.1 Dagens tillgång av ekosystemtjänster  

I bedömning av miljötillståndet 2018 konstaterades att tillgången av havets ekosystemtjänster är 

begränsad som följd av dagens miljöstatus (Havs- och vattenmyndigheten 2018a). De sektorer 

som står i starkast beroende av tillgången till ekosystemtjänster är yrkesfisket och den marina 

turismen (Bryhn m.fl. 2020a). Dessa sektorer drabbas av mindre intäkter och uteblivna vinster till 

följd av dagens miljötillstånd. Exempelvis finns beräkningar som visar att fångsterna för 

yrkesfisket i Sverige vid god miljöstatus, skulle öka med 150 000 ton per år (intäkter motsvarande 

1,2 miljarder kronor) (New Economics Foundation 2017). Detta kan jämföras med de 166 000 ton 

som togs ut 2014 (1 miljard kronor). I den samhällsekonomiska konsekvensbedömningen av det 

första åtgärdsprogrammet för havsmiljön från 2015 görs en uppskattning av tillkommande vinster 

för den maritima turismen för ett scenario med god status. Resultaten från analysen visar att 

tillkommande vinster till den marina turismsektorn skulle uppgå till 4,9 miljarder kronor per år vid 

ett scenario med god miljöstatus jämfört med dagens status (Havs- och vattenmyndigheten 

2015a). Utöver företagsekonomiska effekter innebär dagens begränsade tillgång på 

ekosystemtjänster även samhällsekonomiska konsekvenser av användar- och icke-

användarvärden som inte värderas på en ekonomisk marknad, se faktaruta.  
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Två huvudtyper av ekonomiska värden: 

Användarvärden är de värden som genereras till följd av direkt användning av de varor eller tjänster 

som naturen tillhandahåller. Detta kan t.ex. vara uttag av råvaror eller användandet av ett 

naturområde för rekreation. 

Icke-användarvärden är de värden som inte är kopplande till eget användande, och inkluderar: 

 altruistiska värden: värdet av att andra individer kan nyttja havsmiljön  

 arvsvärde: att vilja lämna över friska ekosystem till framtida generationer 

 existensvärden: är helt frikopplat från nyttjande, t.ex. vetskapen om att ekosystemen är i gott 

skick 

 

En studie från 2019 syftar till att uppskatta den ekonomiska nyttan av att nå god havsmiljö i 

Västerhavet och Östersjön, i enlighet med havsmiljödirektivet (Anthesis 2020). Den följer samma 

upplägg och metod som en motsvarande finsk studie från 2018 och inkluderar samtliga 

temaområden (deskriptorer) som är relevanta för havsmiljödirektivet (Nieminen m.fl. 2018). I 

studien används CV-metoden103 som möjliggör en skattning av både användarvärden och icke-

användarvärden, se faktaruta. I en enkätundersökning fick ett urval av den svenska befolkningen 

över 18 år ange vad de maximalt var villiga att betala per år, för ett scenario där god miljöstatus 

enligt havsmiljödirektivet uppnås år 2040. I scenariot användes en skatt för finansiering av 

åtgärder för att god miljöstatus till år 2040 ska uppnås, som betalningsmedel. Resultatet från 

studien visade en genomsnittlig betalningsvilja om 1075 (920-1200) kronor per person och år, 

med en total betalningsvilja som uppgår till 8,2 (7 -9,3) miljarder kronor per år104.  

5.3.2 Förbättrad status på miljökvalitetsnormer har betydelse för tillgången av 

ekosystemtjänster 

De nya åtgärderna i det uppdaterade åtgärdsprogrammet syftar till att miljökvalitetsnormerna för 

havsmiljön ska följas. Detta leder till att tillgången på ekosystemtjänster ökar och att havsmiljön 

bidrar till ökande nyttor. Genom en ekosystemtjänstanalys uppskattas den samhällsekonomiska 

nyttan av en förbättrad status på normerna för havsmiljön. I ett första steg undersöks kopplingen 

mellan ekosystemtjänster till miljökvalitetsnormerna för att se hur tillgången på ekosystemtjänster 

förändras som följd av en förbättring av status för enskilda normer.  

Som underlag för att bedöma de föreslagna åtgärdernas potential att öka ekosystemtjänsterna 

görs en analys som baseras på miljökvalitetsnormernas koppling till ekosystemtjänster (Bryhn 

m.fl. 2020b). I analysen inkluderas de kopplingar mellan miljökvalitetsnormerna och 

ekosystemtjänster som är högre än måttlig, och där det bedöms finnas evidens för kopplingen. 

Vidare tas hänsyn till nuvarande status av ekosystemtjänster där förbättring av en 

ekosystemtjänst med låg status ges större betydelse. Resultaten illustreras med hjälp av ett 

diagram, se figur21, där storleken på de olika miljökvalitetsnormerna i diagrammen (boxarna) 

indikerar betydelsen för att förbättra tillgången på ekosystemtjänster. Resultaten visar att 

förbättring av status på miljökvalitetsnormerna har varierande betydelse för att öka tillgången på 

ekosystemtjänster. Förbättringar av normerna A.1 Näringsämnen, C.3 Fisk och C.4 Marina 

                                                   
103 CV-metoden är en ekonomisk metod som innebär att en hypotetisk marknad skapas med hypotetiska betalningar för en vara 

där en faktiskt vara saknas.  
104 Detta baseras på en medelbetalningsvilja motsvarande 1075 kr/person/år samt en svensk befolkningsmängd på 7 610 775 

personer i åldern 18–79 år (SCB, 2019b).  
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näringsvävar bedöms ha störst potential att öka tillgången på ekosystemtjänster. Merparten av 

normerna kopplar till alla de fyra huvudgrupperna av ekosystemtjänster. Den relativt sett låga 

betydelse för normerna E.1 Marint skräp samt E.2 Impulsivt buller, kan förklaras av att det idag 

saknas tillförlitlig evidens för dessa normers betydelse för flera av ekosystemtjänsterna (Bryhn 

m.fl. 2020b).  

 

Figur 21. Den förbättrade statusen av miljökvalitetsnormernas betydelse för stödjande, reglerande, producerande och kulturella 
ekosystemtjänster.  

5.3.3 Ökade tillgång på ekosystemtjänster som följd av åtgärderna  

För att bedöma åtgärdernas potentiella belastningsminskning användes en expertbedömning 

(Farnelid m.fl. 2020), samt analysresultaten från normernas koppling till ekosystemtjänsterna (se 

figur 21 ovan). Analysen inkluderar 12 av de föreslagna åtgärderna105. De sektorer som har störst 

beroende av tillgången till ekosystemtjänster är fiske, inkluderar både yrkes- och fritidsfiske, samt 

marin turism (Bryhn m.fl. 2020a). I Tabell 39. 39 redogörs de föreslagna åtgärdernas potentiella 

belastningsminskning på de ekosystemtjänster som är relevanta för Fiske, inkluderat fritidsfiske 

samt Marin turism. De föreslagna åtgärderna har en potential att minska belastningen på samtliga 

ekosystemtjänster som både fiske och marin turism är beroende av, minskningen uppgår till 6 - 8 

%, se tabell 39. För ekosystemtjänster som enbart fisket är beroende av, utgör minskningen 7 - 

10 %. För ekosystemtjänster som enbart marin turism är beroende av, utgör minskningen mellan 

6 - 10 % . 

  

                                                   
105 ÅPH 50, 56, 58 ingick inte i expertbedömningen.  
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Tabell 39. Belastningsminskning av de föreslagna åtgärderna på ekosystemtjänster som Fiske och Marin turism är beroende 
av.  

Ekosystemtjänster  Beroenden   Medel          Låg 
                                              

Hög 

S2 Primärproduktion Båda 6 % 1 % 10 % 

S4 Biodiversitet Båda 7 % 1 % 13 % 

S5 Habitat Båda 6 % 1 % 11 % 

R3 Reglering av övergödning Båda 8 % 1 % 14 % 

S3 Födovävsdynamik Fiske 8 % 1 % 15 % 

S6 Resiliens Fiske 8 % 1 % 14 % 

R4 Biologisk reglering Fiske 7 % 1 % 13 % 

R5 Reglering av giftiga ämnen Fiske 8 % 1 % 14 % 

P1 Livsmedel Fiske 10 % 2 % 18 % 

P2 Råvaror Fiske 8 % 1 % 15 % 

C3 Forskning och utbildning Fiske 7 % 1 % 13 % 

C2 Estetiska värden Marin turism 6 % 1 % 11 % 

C4 Kulturarv Marin turism 10 % 2 % 18 % 

C5 Inspiration Marin turism 6 % 1 % 10 % 

C6 Naturarv Marin turism 7 % 1 % 13 % 

C1 Rekreation Marin turism 9 % 2 % 17 % 

 

Genom att inkludera ekosystemtjänsternas status och grad av beroende för Fiske och Marin 

turism i analysen beräknas vilka ekosystemtjänster som förväntas öka mest till följd av de 

föreslagna åtgärderna, se figur 22. Ekosystemtjänstens storlek (boxarna i diagrammet) visar 

förbättringens relativa betydelse för Fiske och Marin turism. För fiske förväntas de föreslagna 

åtgärderna öka tillgången på livsmiljö (S5 Habitat) vilket ger ökade förutsättningar för havet att 

producera livsmedel. Åtgärderna leder också till en bättre dynamik i födoväven (S3) vilket ger 

bättre förutsättningar för vissa fiskar, så som torsk och abborre och sämre för andra, exempelvis 

spigg.    

Åtgärderna förväntas också leda till en bättre tillgång på fisk (P1 Livsmedel), vilket på sikt leder till 

ökade fångster för såväl yrkes- som fritidsfiske. För marin turism innebär de föreslagna 

åtgärderna bättre förutsättningar för rekreation. Som ekosystemtjänst innebär rekreation värdet 

av att vistas havsnära, och innefattar bland annat strandpromenader, havsbad, båtturer och 

fritidsfiske. Alla aktiviteter är tätt sammanlänkade med marin turism (Havs- och 

vattenmyndigheten 2015b). Även ökningen av flera stödjande ekosystemtjänster som livsmiljö 

(S5) och biodiversitet (S4) har betydelse för sektorn.  
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Figur 22. Ökad tillgång av ekosystemtjänster som följd av nya åtgärder i åtgärdsprogrammet för havsmiljön.  

5.3.4 Värdering av ökad tillgång på ekosystemtjänster  

Resultaten av ekosystemtjänstanalysen visar hur de föreslagna åtgärderna leder till en ökad 

tillgång av ekosystemtjänster genom att belastningar på miljökvalitetsnormerna minskar. För att 

uppskatta den totala nyttan inkluderas samtliga ekosystemtjänster. Dessa kvantifieras men hjälp 

av en betalningsviljestudie som har uppskattat nyttan för att nå god miljöstatus 2040 (Anthesis 

2020). Flera miljökvalitetsnormer utgör ett delmål mot god miljöstatus och det är därför inte alltid 

tillräckligt att miljökvalitetsnormen följs för att god miljöstatus ska uppnås. Detta tas hänsyn till i 

analysen för att inte överskatta nyttan av att minska belastningen på miljökvalitetsnormerna.  

Givet antaganden i ekosystemtjänstanalysen uppskattas nyttan uttryckt i betalningsviljan för de 

nya åtgärderna till 528 (69- 917) miljoner kronor per år. Räknat för perioden 2022-2040 

uppskattas nyttan av de föreslagna åtgärderna diskonterade med 3,5 % till totalt 7,3 (0,96-12,6) 

miljarder kronor. 
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5.3.5 Tillkommande kostnader av de nya åtgärderna  

Tillkommande kostnader för de nya åtgärderna är beräknande för perioden 2022- 2040. Dessa 

innefattar endast de kostnader som har kvantifierats. För samtliga konsvenser av de föreslagna 

åtgärderna och antaganden för uppskattningar av samhällsekonomiska konsekvenser se 

underlagsrapport: Konsekvensanalys av åtgärdsprogram för havsmiljön 2022-2027. De 

tillkommande kostnaderna består av direkta kostnader för de aktörer som är delaktiga i att 

genomföra åtgärden och indirekta kostnader som uppstår som konsekvens av en åtgärd, 

exempelvis förlorade nytta som följd av begränsat möjlighet till fritidsfiskefiske. Den totala 

kostnaden för de förslagna åtgärderna för perioden 2022 -2040 har uppskattas till 540 (186-895) 

miljoner kronor. Kostnaden är diskonterad med 3,5 % och år 2022 som basår.   

5.4 Resultat kostnadsnyttoanalysen 

Resultaten av kostnadsanalysen visar att de nya åtgärderna sannolikt är en god 

samhällsekonomisk investering. Det är dock viktigt att påpeka att de kvantifierande kostnaderna 

är behäftade med osäkerhet och nyttan är behäftad med stor osäkerhet. Kostnaderna har 

uppskattats till 0,54 (0,19–0,90) miljarder kronor för perioden 2022-2040 och nyttorna till 7,26 

(0,96-12,60) miljarder kronor. Överskott i nytta av de föreslagna åtgärderna är uppskattad till 6,72 

(0,77- 11,7) miljarder kronor.   

Tabell 40. Uppskattning av tillkommande kostnader och tillkommande nyttor för de föreslagna åtgärderna i det uppdaterade 
åtgärdsprogrammet för havsmiljön.   
 

Uppskattad nytta 2022 -2040 
(miljarder kronor)  

Kostnader nya åtgärder 2022-2040 
(miljarder kronor) 

Överskott nytta 2022-2040 (miljarder 
kronor) 

7,26 (0,96-12,60) 0,54 (0,19–0,90) 6,72 (0,77- 11,70) 

5.5 Fördelningseffekter av de föreslagna åtgärderna 

I detta avsnitt redovisas konsekvenserna av åtgärder i det uppdaterande åtgärdsprogrammet 

fördelat på olika sektorer. Den totala kostnaden av de förslagna åtgärderna för perioden 2022 -

2040 har uppskattats till 540 (186-895) miljoner kronor med en diskonteringsränta på 3,5 %. 

Fullständig redogörelse av kostnaderna och konsekvenser återfinns i underlagsrapporten: 

Konsekvensanalys av åtgärdsprogram för havsmiljön 2022-2027. Här redogörs för en 

sammanfattning av konsekvenserna fördelat på de sektorer som berörs.  

5.5.1 Sjöfart 

Ekonomiska konsekvenser för sjöfarten har kunnat kvantifieras för två delar av åtgärden ÅPH 51: 

i) utsläpp av mineralolja som används som smörjmedel i fartygs propellerhylsor och iii) 

begränsning för sjöfart att släppa ut farliga ämnen i skrubbervatten. Det är idag inte beslutat hur 

dessa två delar av åtgärden kommer genomföras och i konsvensanalysen räknas på ett möjligt 

scenario för vardera av dessa delåtgärder. Ökade kostnader för en eventuell reglering av utsläpp 

av mineralolja från fartygs propellerhylsor beror till stor del på hur mycket det enskilda fartyget 

läcker mineralolja. Åtgärden för att minska utsläpp av farliga ämnen från skrubbervatten förväntas 

endast gälla fartyg med öppen skrubber. Kostnader har endast uppskattats för svensk sjöfart, 

men åtgärderna innebär samma konsvenser för internationell sjöfart. Den totala kostnaden för 

svensk handelsflotta har uppskattats till mellan 63-526 miljoner kronor. Det stora intervallet 

reflekterar osäkerheter i underlaget. 
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Konsekvenser för sjöfarten som följd av ÅPH 51 iv) utsläpp av lastrester från fartygs tanktvättar i 

Östersjön har inte kunnat kvantifieras. Om åtgärden medför en lagförändring som innebär att 

dessa lastrester inte får släppas till Östersjön kan det innebära konsekvenser för sjöfart indirekt. 

Detta eftersom hamnar behöver investera i mottagningsstationer för att omhänderta lastresterna 

vilket i så fall bör leda till högre hamnavgifter. Antingen skulle de ökade hamnavgifterna drabba 

endast de fartyg som idag släpper lastresterna till havs. Eller så skulle en kostnadsökning ske för 

samtliga fartyg om omhändertagandet omfattas av Helcoms system för ”no-special fee”. I det 

senare fallet skulle kostnadsökningen drabba fler men bli betydligt lägre. 

5.5.2 Yrkesfiske 

Hur genomförandet av de åtgärder som berör yrkesfiske kommer se ut har inte beslutats. När 

genomförandet av de föreslagna åtgärderna leder till föreskriftsändringar och områdesskydd som 

kan påverka yrkesfisket kommer dessa förslag samrådas och en fullständig konsvensanalysen 

genomföras. I konsekvensanalysen för åtgärdsprogrammet har därför konsekvenser analyserats 

av möjliga utfall av de föreslagna åtgärderna. Utifrån dessa analyser har den totala kostnaden 

uppskattats till mellan 9,7 -29,4 miljoner kronor i minskat förädlingsvärde under perioden 2022-

2040.  

5.5.3 Fritidsfiske 

I konsekvensanalysens har konsekvenser analyserats för möjliga utfall av de föreslagna 

åtgärderna som berör fritidsfisket. Konsekvenser för fritidsfiske har kvantifierats till kostnader 

genom minskat konsumentöverskott106 för fritidsfiskare. Detta är inte en faktisk finansiell kostnad 

utan en uppskattning av minskad nytta på grund av minskade möjligheter till fritidsfiske. Den 

totala minskningen av konsumentöverskottet för fritidsfiskare har uppskattats till mellan 19 - 58 

miljoner kronor under perioden 2022-2040.  

5.5.4 Fritidsbåtsägare 

Två av de föreslagna åtgärderna berör fritidsbåtsägare. För ÅPH 54, som handlar om att minska 

användningen av biocidinnehållande båtbottenfärger på fritidsbåtar, har inga ekonomiska 

konsekvenser för fritidsbåtsägare identifierats. Även ÅPH 55, aktiv utfasning av tvåtaktsmotorer 

med förgasare på fritidsbåtar, berör fritidsbåtsägare. Genomförandet av åtgärden innebär en aktiv 

utfasning, med syfte att frivilligt minska användningen av tvåtaktsmotorer. Då åtgärden bygger på 

frivillighet har inga ekonomiska konsvenser för fritidsbåtsägare identifierats i konsvensanalysen.    

5.5.5 Verksamhetsutövare 

De kostnader som rör verksamhetsutövare och som har kunnat kvantifieras, är små 

administrativa kostnader och uppgår till 50-100 tkr. ÅPH 57 (Vägledning för att förhindra att 

seismiska undersökningar orsakar skadligt impulsivt buller med negativa effekter på marina 

däggdjur) kan innebära kostnader för de som genomför seismiska undersökningar, exempelvis 

inför anläggning av havsbaserad vindkraft. Vägledningen kan innebära konsekvenser för när och 

hur seismologiska undersökningar kan genomföras. Detta kan innebära ökade kostnader för 

aktörer inom exempelvis etablering av havsbaserad vindkraft, men dessa kostnader har inte 

kunnat kvantifieras.   

                                                   
106 Konsumentöverskottet som skillnaden mellan vad fritidsfiskarna maximalt är villiga att betala för en fiskedag, och vad de 

faktiskt betalar eller utgifterna för fisket. 
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6 Klimatförändringar och åtgärdsprogrammet för 

havsmiljön 

Klimatförändringar bedöms medföra ökad påverkan från olika belastningar som finns på våra 

havsområden, exempelvis avseende övergödningens effekter (Saraiva m.fl. 2018). Med högre 

temperaturer, ändrad salthalt och lägre pH ändras också förutsättningar och förhållanden för 

havens ekosystem och arter. Detta ger effekter för både dess motståndskraft och förmåga till 

anpassning (IPCC 2019). Samtidigt kan friska och välmående hav bidra till att begränsa 

klimatförändringen genom att vara en viktig sänka för koldioxid och genom att stödja 

produktionen av förnybar energi. Klimatförändringar och dess effekter kan därmed påverka såväl 

åtgärdsbehovet som effektiviteten av planerade åtgärder. Åtgärder kan också bidra till att stärka 

havets (ekosystemens) motståndskraft mot klimatförändringar.  

Som redogjorts för, se avsnitt 2.5 Avgränsningar, så inkluderar åtgärdsprogrammet inte specifika 

åtgärder för att minska klimatpåverkan. Klimatförändringar har däremot beaktats i uppdateringen 

av åtgärdsprogrammet. Detta genom att de nya åtgärder som föreslås genomgått en enkel 

granskning i förhållande till effekter av klimatförändringar. Det huvudsakliga syftet med 

granskningen är att synliggöra åtgärdernas samspel med de effekter som klimatförändringarna 

förväntas innebära, t.ex. utifrån förändringar i belastningar, spridning eller förekomst av arter och 

livsmiljöer som förväntas.  

Inom ramen för den EU-gemensamma genomförandestrategin (CIS) för vattendirektivet, har en 

vägledning tagits fram för hur klimatförändringar ska beaktas inom arbetet med vattendirektivet 

(EU-kommissionen 2009). Då CIS-vägledningen för havsmiljödirektivets åtgärdsprogram inte 

innehåller några detaljer om hur klimataspekter ska beaktas har den genomförda 

klimatgranskningen av åtgärder i detta åtgärdsprogram inspirerats av denna vägledning. 

Klimatgranskningen undersöker översiktligt om åtgärderna är tillräckligt flexibla och möjliggör en 

framtida anpassning till förändrade klimatförhållanden. Granskningen gör det också möjligt att i 

utformning av åtgärderna identifiera och hantera möjliga negativa eller oönskade 

effekter/påverkan. Detta för att de åtgärder som föreslås ska vara effektiva, väl motiverade och 

kostnadseffektiva med avseende på miljökvalitetsnormerna även i längre perspektiv. Därmed har 

de enskilda åtgärderna som förslås granskats utifrån ett antal parametrar: 

• Hur åtgärden väntas fungera utifrån sannolika eller möjliga framtida klimatförändringar 

• Kommer åtgärdens effektivitet påverkas 

• Kan åtgärden medföra positiva eller negativa klimateffekter 

Om åtgärdens effektivitet eller dess funktion bedöms påverkas, eller om det finns risk att den kan 

medföra negativ klimatpåverkan, bedöms även om åtgärden är anpassningsbar och flexibel. 

Detta för att landa i en slutgiltig rekommendation om åtgärden inte bör vidtas (eller vidtas med 

försiktighet), eller om åtgärden ändå kan föreslås men behöver justeras.  

6.1 Resultat av granskningen 

Ingen av de föreslagna åtgärderna bedöms primärt ha negativa klimateffekter och det har därför 

inte funnits behov att justera någon åtgärd. Åtgärderna i sig har kort livslängd men de kan behöva 
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fortsätta under flera förvaltningscykler och det är då troligt att flertalet kommer behöva justeras 

utifrån framtida förändrade förhållanden. 

De flesta åtgärder bedöms vara flexibla, kunna anpassas till framtida klimatförhållanden och då 

även behöva justeras. För tre av åtgärderna bedöms däremot inte det behovet föreligga, eftersom 

de inte direkt påverkas av klimateffekter. Det gäller ÅPH 53 om brottförebyggande arbete mot 

olagliga utsläpp, ÅPH 55 om utfasning av tvåtaktsmotorer med förgasare och ÅPH 57 om 

vägledning för seismiska undersökningar.  

Ett förändrat klimat bedöms i de flesta fall inte påverka åtgärdens effektivitet i sig, men däremot 

hur den fungerar. Inom många områden gäller att det inför ytterligare förändringar i klimatet blir 

ännu viktigare att åtgärderna genomförs och fungerar som avsett. Exempel på detta är ÅPH 54 

och 55 som rör fritidsbåtar då en förlängd säsong för användning av fritidsbåtar kan förväntas. 

Förändringar i miljön som beror på klimatförändring kan också maskera åtgärdens effektivitet 

genom att verka i motsatt riktning och även förändra behovet av åtgärder. Exempel på detta är 

ÅPH 51 om att minimera sjöfartens miljöpåverkan då t.ex. områden där sjöfåglar uppehåller sig 

kan förändras. Vissa åtgärder bedöms inte att påverkas när det gäller effektivitet. Det gäller ÅPH 

52 om expertstöd för oljeskadeskydd, ÅPH 53 om brottsförebyggande arbete, ÅPH 56 om 

produkt- och materialutveckling av fiskeredskap, ÅPH 57 om vägledning för seismiska 

undersökningar och ÅPH 59 om inrättande av förvaltningsråd.  

Endast två åtgärder bedöms i någon mån kunna bidra till att lindra framtida klimatförförändringar. 

Den ena är ÅPH 55 om utfasning av tvåtaktsmotorer, om dessa ersätts med motorer med mindre 

klimatpåverkande utsläpp. Den andra är ÅPH 56 om materialutveckling av fiskeredskap, om 

återvinning och användning av andra material än plast gör att användning av fossila råvaror 

minskar.  

Alla åtgärder bedöms på olika sätt ha potential att underlätta anpassning till klimatförändringar 

framför allt genom att minska belastningar eller leda till ett ökat skydd av arter och livsmiljöer. 

Detta kan bidra till att förbättra ekosystemets motståndskraft mot direkta och indirekta effekter av 

klimatförändring. Exempel på detta är ÅPH 46 om vägledning om invasiva främmande arter som 

kan verka proaktivt mot den spridning av främmande arter som förväntas gynnas av t.ex. ökad 

temperatur. Ett annat exempel är ÅPH 48 om att främja storleksfördelningen i det kustnära 

fisksamhället där stora individer kan missgynnas av varmare vatten. Att skydda dem kan därför 

bli ännu viktigare då stora individer också indirekt skulle kunna begränsa spridning av främmande 

arter. ÅPH 52 om expertstöd för ett samordnat oljeskydd är en åtgärd som skulle kunna bli 

viktigare i ett förändrat klimat.  Detta eftersom klimatanpassning i andra sektorer i samhället 

förväntas leda till att nya typer av bränslen, med andra egenskaper än de som transporteras idag, 

transporteras och riskerar att släppas ut. 

  



- 134 - 

7 Internationell samverkan 

7.1 Internationell samordning  

Den svenska havsmiljöförvaltningen ska vara samordnad med andra medlemsstaters förvaltning i 

Nordsjön och Östersjön och där så är lämpligt samordnas med arbetet inom ramen för de 

regionala havskonventionerna. Inom ramen för åtgärdsprogrammet är samarbetet extra viktigt då 

det finns aktiviteter och belastningar som behöver hanteras gemensamt på grund av 

gränsöverskridande effekter av både miljöproblem och åtgärder.  

Internationell samordning sker genom EU-kommissionen, de regionala havskonventionerna 

Ospar och Helcom samt genom bi- och multilaterala kontakter. Internationellt informationsutbyte 

kring miljöbedömningar sker också.  

7.1.1 EU-samarbete kring åtgärdsarbete i havsmiljön 

Inom EU sker övergripande samordning genom EU-kommissionen och inom flertalet 

undergrupper i den gemensamma CIS (Common Implementation Strategy)-processen. Det har 

också tagits fram flera vägledningar om arbetet med havsmiljödirektivet.  

7.1.2 Havsregionalt samarbete kring åtgärder i havsmiljön 

Samordning inom havsregionerna kring åtgärdsarbetet sker inom de regionala 

havskonventionerna Ospar (Nordsjön) och Helcom (Östersjön). Inom ramen för Helcom och 

Ospar sker nu arbete med att uppdatera regionala aktionsplaner107. Det är inom dessa processer 

som diskussioner om gemensamma överenskommelser, målsättningar och åtgärder främst äger 

rum. De regionala aktionsplanerna förväntas beslutas 2021. Inom båda processerna betonas 

nyttan av ytterligare samordning som också bidrar till att nå målen för havsmiljödirektivet. Här är 

Sverige, tillsammans med övriga medlemsländer, aktivt deltagande och pådrivande. Havs- och 

vattenmyndigheten har ett regeringsuppdrag som syftar till att samordna svenska myndigheters 

insatser i arbetet med uppdateringarna av BSAP och NEAES, och detta har gjort det möjligt att 

uppmärksamma kopplingar till åtgärdsprogrammet för havsmiljön108. I mån av relevans kan 

åtgärder som diskuteras inom aktionsplaneprocesserna genomföras nationellt genom 

åtgärdsprogrammet för havsmiljön. Åtgärder som föreslås i det nationella arbetet kan på 

motsvarande sätt tas upp i det regionala samarbetet och därmed inspirera och driva på 

åtgärdsarbetet i andra länder. Även om det finns skillnader i tidplaner som till viss del försvårar 

koordinering av arbetet med uppdateringen av det svenska åtgärdsprogrammet för havsmiljön, så 

löper processerna delvis parallellt. Utöver detta arbete har även en jämförande analys gjorts av 

nya förslagen på åtgärder jämfört med de åtgärder som diskuteras i de pågående regionala 

aktionsplaneprocesserna, med avseende på ett antal aspekter: 

• om det finns förslag som diskuterats inom aktionsplaneprocesserna som kan genomföras 

nationellt genom åtgärdsprogrammet,  

• i vilken grad de åtgärder som diskuteras nationellt är föreslagna, lämpliga att föreslå, i de 

regionala aktionsplaneprocesserna, eller i andra fora 

                                                   
107 Helcom, Baltic Sea Action Programme, BSAP, update: https://helcom.fi/baltic-sea-action-plan/bsap-update-2021/ , Ospar 

North-East Atlantic Environment Strategy, NEAES: https://www.ospar.org/convention/strategy  
108 Regeringsuppdrag till Havs- och vattenmyndigheten (M2019/01667/Nm) att samordna svenska myndigheter vid uppdatering 
av Helcoms aktionsplan för Östersjön och Ospars miljöstrategi https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag--kontakt/vart-
uppdrag/regeringsuppdrag/regeringsuppdrag/samordna-svenska-myndigheter-vid-uppdatering-av-helcoms-aktionsplan-for-
ostersjon-bsap-och-ospars-miljostrategi-neaes-2019.html 

https://helcom.fi/baltic-sea-action-plan/bsap-update-2021/
https://www.ospar.org/convention/strategy
https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag--kontakt/vart-uppdrag/regeringsuppdrag/regeringsuppdrag/samordna-svenska-myndigheter-vid-uppdatering-av-helcoms-aktionsplan-for-ostersjon-bsap-och-ospars-miljostrategi-neaes-2019.html
https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag--kontakt/vart-uppdrag/regeringsuppdrag/regeringsuppdrag/samordna-svenska-myndigheter-vid-uppdatering-av-helcoms-aktionsplan-for-ostersjon-bsap-och-ospars-miljostrategi-neaes-2019.html
https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag--kontakt/vart-uppdrag/regeringsuppdrag/regeringsuppdrag/samordna-svenska-myndigheter-vid-uppdatering-av-helcoms-aktionsplan-for-ostersjon-bsap-och-ospars-miljostrategi-neaes-2019.html
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• om det redan finns regional aktivitet som adresserar samma problem.  

Utkomsten av denna analys redovisas i respektive åtgärdsfaktablad under rubriken ”regional 

koordinering” och pekar på viktiga aspekter att ta vidare för genomförandet av åtgärderna för en 

stärkt koordinering, regional förankring och utväxling av åtgärdsarbetet.  

Inför uppdateringarna av BSAP har Helcom uppmärksammat att det saknats metoder för att på 

havsregional skala uppskatta hur långt befintliga åtgärder räcker mot att nå BSAP:s mål. 2019 

startade Helcom därför omfattande arbete med metodutveckling kring detta för att bättre kunna 

uppskatta i vilken grad, och vilken typ av nya åtgärder som krävs (Helcom 2019; Helcom 2020). 

Erfarenheterna från detta arbete ska kunna stödja nationell utveckling, bl.a. inom 

havsmiljödirektivet kring åtgärder. Det finns stora likheter med den gap-analys som utförts för 

inom ramen för uppdateringen av detta åtgärdsprogram (se bilaga 1). Helcom har utöver detta 

arbete även sett behov av samarbete kring uppdateringen av åtgärdsprogrammen, bl.a. när det 

gäller en starkare samordning kring bedömningarna per ämnesområde av om god miljöstatus kan 

nås eller inte, och skälen till detta (se kapitel 3 om undantag). Den gemensamma rapporten Joint 

documentation of regional coordination of Programmes of Measures in the Baltic Sea area, 

beskriver den regionala koordineringen kring havsmiljödirektivet i Östersjön och förväntas vara 

klar 2022. Rapporten kommer då göras tillgängliga via http://www.havochvatten.se/hmd-atgard  

Också inom Ospar arbetar medlemsländerna för att identifiera möjligheter till framtida samordning 

av åtgärder relaterat till havsmiljödirektivet.  

7.1.3 Bilaterala/multilaterala kontakter kring åtgärdsarbete i havsmiljön 

Samordning sker även genom bi- och multilaterala kontakter för utbyte av information och 

erfarenheter i uppdatering av åtgärdsprogrammet, samt att se på möjligheter att koordinera 

arbetet. Havs- och vattenmyndigheten har haft diskussioner med kollegor i angränsande 

havsområden. Framför allt har koordinering av åtgärdsprogrammet hittills skett med Finland och 

Danmark. 

Med Finland har möte hållits 2020 med särskilt fokus på gränsöverskridande samarbete med 

fokus på livsmiljöer och specifika arter (relaterar till ÅPH 24). En färdplan ska tas fram för detta 

arbete. Information om samarbetet delas inom Helcom (arbetsgrupp State&Conservation) och 

kopplas till vidare arbete där. Med Danmark finns pågående samarbete, bl.a. i frågan om 

fiskereglering i marina skyddade områden.  

  

http://www.havochvatten.se/hmd-atgard
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8 Gränsöverskridande påverkan 

De åtgärder som vidtas i åtgärdsprogrammet för havsmiljön har generellt en gränsöverskridande 

karaktär, då havsområdena som berörs gränsar till ett flertal andra staters havsbassänger. 

Havsmiljödirektivet och havsmiljöförordningen anger att medlemsstaterna bör beakta eventuell 

gränsöverskridande påverkan av åtgärdsprogrammen för havsmiljön, minimera risken för skada 

och verka för positiv påverkan. Därutöver gäller enligt Esbokonventionens protokoll och 6 kap. 15 

§ miljöbalken, att samråd ska ske med andra länder i samband med planer och program som har 

en gränsöverskridande påverkan. Naturvårdsverket är enligt 9 § förordning (1998:905) om 

miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) ansvarig myndighet för gränsöverskridande samråd. Den 

gränsöverskridande miljöpåverkan från detta åtgärdsprogram analyseras i 

miljöbedömningsarbetet och sammanfattas i framtagen MKB för respektive temaområde.  

Sammanfattningsvis förväntas positiv påverkan, men troligen varken betydande positiva eller 

betydande negativa effekter av åtgärdsprogrammet för havsmiljön på annan stat. Av stor vikt är 

däremot att åtgärdsarbetet inom samtliga angränsande länder görs på likartad nivå för att 

betydande positiva effekter för havsmiljön generellt i gemensamma havsområden ska uppnås. 

Den kumulativt positiva effekten kan bli betydande om alla länder runt ett havsområde vidtar 

behövliga åtgärder. 
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9 Genomförande och uppföljning 

I åtgärdernas faktablad beskrivs vilka myndigheter och kommuner som behöver vidta åtgärderna, 

hur och för vilken period de ska genomföras. I faktabladen anges också att en genomförandeplan 

ska upprättas för respektive åtgärd. Med detta avses en mer detaljerad plan som närmare 

specificerar hur åtgärden ska genomföras med tidsatta delmoment där så är möjligt. Planen 

upprättas av ansvarig åtgärds myndighet(er) i samråd med Havs- och vattenmyndigheten. Syftet 

med planen är att underlätta för åtgärdernas genomförande genom att definiera och tydliggöra 

exempelvis moment, aktiviteter och arbetsprocesser som krävs. Genomförandeplanen blir också 

ett användbart underlag vid rapportering och uppföljning av åtgärden.  

Rapportering och uppföljning 

I den uppdatering av åtgärdsprogrammet som nu görs, så kommer åtgärd 32 (ÅPH 32) som rör 

uppföljning av åtgärder, modifieras för att bl.a. förtydliga uppgifter kring rapportering. 

Rapportering av åtgärdernas genomförande görs dels för uppföljning av det nationella arbetet 

med att följa miljökvalitetsnormerna och att nå god miljöstatus i havet, dels för att Havs- och 

vattenmyndigheten ska kunna fullgöra de uppgifter om rapportering till EU-kommissionen som 

följer av havsmiljödirektivet. Rapportering till EU om genomförandet av det uppdaterade 

åtgärdsprogrammet kommer ske vid interrimsrapporteringen 2024 och i slutet av 

åtgärdsprogrammets period (2027). Återrapporteringen av åtgärdernas genomförande kan också 

bidra till miljömålsrapporteringen.  

Detta innebär att alla myndigheter och kommuner som omfattas av åtgärdsprogrammet årligen 

ska rapportera status för åtgärdernas genomförande till Havs- och vattenmyndigheten. Kopplat till 

den årliga återrapporteringen håller Havs- och vattenmyndigheten också uppföljningsdialoger 

med berörda myndigheter. 

Uppföljning och rapportering möjliggör en utvärdering av åtgärdernas effekt förhållande till de 

miljökvalitetsnormer som ska följas. Uppföljning av åtgärdernas effekter följs även upp genom 

övervakningsprogrammet för Nordsjön och Östersjön109. 

Även EU-kommissionen följer upp medlemsländernas införande av åtgärdsprogrammet (artikel 

16 i havsmiljödirektivet). Efter att medlemsländerna har rapporterat de uppdaterade 

åtgärdsprogrammen kommer kommissionen att utvärdera dem och inom sex månader 

återkomma med eventuella synpunkter. Enligt artikel 18 i havsmiljödirektivet ska 

medlemsländerna lämna en delrapport om genomförandet till EU-kommissionen. Delrapporten 

ska lämnas i början av 2025 och kommer att baseras på en utvärdering av åtgärdsarbetet 2024.   

                                                   
109 https://www.havochvatten.se/hav/samordning--fakta/miljomal--direktiv/havsmiljodirektivet/uppdaterade-overvakningsprogram-

for-nordsjon-och-ostersjon.html  

https://www.havochvatten.se/hav/samordning--fakta/miljomal--direktiv/havsmiljodirektivet/uppdaterade-overvakningsprogram-for-nordsjon-och-ostersjon.html
https://www.havochvatten.se/hav/samordning--fakta/miljomal--direktiv/havsmiljodirektivet/uppdaterade-overvakningsprogram-for-nordsjon-och-ostersjon.html
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10 Ordlista 

ATMOSFÄRISK DEPOSITION: Föroreningar som färdas i atmosfären innan de når mark, 

inlandsvatten eller hav via torrdeposition eller nederbörd. 

BENTISK: Bottenlevande.  

BIOTA: Levande organismer som t.ex. fisk, kräftdjur och blötdjur. 

DEMERSALA: T.ex. fiskarter som lever och söker föda bottennära. 

EKOSYSTEMTJÄNSTER: Funktioner hos ekosystem som på något sätt kommer människan till 

godo, samt de egenskaper i systemet som upprätthåller och understödjer de funktioner som 

kommer människan till godo. De delas ofta in i producerande, kulturella, reglerande och 

stödjande ekosystemtjänster. 

FEKUNDITET: Inom biologin avser detta en organisms potentiella fortplantningskapacitet. 

HYDROGRAFISK: Vattnets fysiska egenskaper t.ex. salthalt, temperatur, djup, strömmar eller 

vågor. 

HYDROMORFOLOGI: Hydromorfologi (hymo) är de förhållanden som råder avseende 

konnektiviten (möjligheten till spridning och fria passager för djur, växter med mera), morfologi 

(fysiska förhållanden som råder i en vattenförekomst) och hydrografiska villkor (information om 

avrinningsområden, sjöar, vattendrag och havsområden). Förändringar i hydromorfologi kan leda 

till ändrade livsbetingelser för såväl vattenlevande som landlevande organismer i eller i närheten 

av vattenmiljön. 

FÖRSIKTIGHETSANSATSEN: Försiktighetsansatsen i fiskeriförvaltningen enligt artikel 4, 

grundförordningen för fiske (Förordning (EU) nr 2013/1380), en ansats som beskrivs i artikel 6 i 

FN:s avtal om fiskbestånd och som innebär att avsaknaden av tillförlitlig vetenskaplig information 

inte bör tas som intäkt för att skjuta upp eller avstå från att vidta förvaltningsåtgärder för att 

bevara målarter, associerade arter eller arter som är beroende av dessa, ickemålarter samt deras 

livsmiljö.  

FÖRSIKTIGHETSPRINCIPEN: En princip som förekommer och definieras och tolkas i flera 

lagstiftningar och internationella överenskommelser. Internationellt i Riodeklarationen från 1992 

(princip 15): För att skydda miljön, skall försiktighetsprincipen tillämpas allmänt av stater i enlighet 

med deras förmåga. Om hot om allvarlig eller oåterkallelig skada uppstår, skall brist på fullständig 

vetenskaplig säkerhet inte användas som ett skäl att skjuta upp kostnadseffektiva åtgärder för att 

förhindra miljöförsämring. Inom EU från 1993 och definieras fördraget om Europeiska unionen 

(artikel 191 punkt 2): Unionens miljöpolitik ska syfta till en hög skyddsnivå med beaktande av de 

olikartade förhållandena inom unionens olika regioner. Den ska bygga på försiktighetsprincipen 

och på principerna att förebyggande åtgärder bör vidtas, att miljöförstöring företrädesvis bör 

hejdas vid källan och att förorenaren ska betala. I detta sammanhang ska de 

harmoniseringsåtgärder som motsvarar miljöskyddskraven i förekommande fall innehålla en 

skyddsklausul som tillåter medlemsstaterna att av icke-ekonomiska miljömässiga skäl vidta 

provisoriska åtgärder, som ska vara föremål för ett kontrollförfarande på unionsnivå. I Sverige i 

miljöbalken från 1999 (2 Kap 3 §): Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller 

vidta en åtgärd skall utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de 

försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten 

eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte skall 

vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik. Dessa försiktighetsmått skall vidtas 

så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet 

för människors hälsa eller miljön. 
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INDIKATOR: En mätbar egenskap eller företeelse som används för att bedöma tillståndet i eller 

belastningen på miljön för att antingen möjliggöra bedömning av god miljöstatus eller av om en 

miljökvalitetsnorm följs.  

INTERNBELASTNING: En belastning från en historiskt lagrad förorening (näringsämnen eller 

farliga ämnen) i t.ex. en sjö eller ett havsområde och som riskerar att frigöras. Ett exempel är 

fosfor som är bundet i sedimentet men kan frigöras vid syrebrist och bidra till övergödning. 

KASKADEFFEKT: Inom ekologin när förändringar inom en funktionell grupp (t.ex. rovlevande 

fisk) i näringsväven får effekter på flera andra gruppers (t.ex. djurplankton) antal, biomassa eller 

produktivitet, vilket i sin tur kan leda till förändringar i hela ekosystemet. 

KONFIDENSINTERVALL: Är inom matematiken en skattning av osäkerheten associerad med 

olika skattningar.  

KUMULATIVT: Succesivt adderande. Kumulativa effekter kan uppstå då effekt x och effekt y 

samverkar så att den kumulativa effekten blir olika stor och additiv effekt uppstår.  

LEKBIOMASSA: Den totala vikten av könsmogna individer i ett fiskbestånd, eng. Spawning 

Stock Biomass (SSB).  

MSY (maximal hållbar avkastning): Det i teorin högsta balanserade genomsnittliga uttag som 

fortlöpande kan tas ur ett bestånd under rådande genomsnittliga miljöförhållanden utan att detta 

avsevärt påverkar fortplantningsprocessen, eng. Maximum Sustainable Yield.  

MILJÖKVALITETSNORM: Ett juridiskt bindande styrmedel som infördes med miljöbalken 1999. 

En miljökvalitetsnorm (MKN) uttrycker den kvalitet miljön i ett visst område ska uppnå. 

MÅLVÄRDE: Indikatorvärde för att bedöma om en miljökvalitetsnorm i föreskrifterna HVMFS 

2012:18 bilaga 3 följs. 

PELAGISK: Den fria vattenmassan. T.ex. är pelagiska fiskarter sådana som lever  och söker 

föda i den fria vattenmassan. 

SEDIMENT: Material som sjunker ner genom vattnet och samlas på havs- och sjöbottnar. 

Bottnarna i världens oceaner, hav och sjöar byggs upp av sediment.  

TROFISK: ’Trofi’ innebär ”ätande” och trofiska strukturer eller nivåer beskriver näringspyramider 

eller näringskedjor och hur viss energi överförs från producenter till konsumenter uppåt i 

näringskedjan.  
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11 Förkortningar 

CBD  FN:s konvention om biologisk mångfald (Convention on Biological  

  Diversity) 

GFP  EU:s gemensamma fiskeripolitik 

GES  God miljöstatus (Good Environmental Status) 

HaV  Havs- och vattenmyndigheten 

HCB  Hexaklorbensen 

HBCDD  Hexabromcyklododekan 

Helcom  Helsingforskommissionen (the Helsinki Commission) som styr arbetet   

  inom konventionen för skydd av den marina miljön i Östersjön. 

HVMFS  Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter 

IBTS  Internationell fiskerioberoende undersökning med bottentrål  

 (International Bottom Trawl Survey) 

ICES  Internationella Havsforskningsrådet (International Council for the    

  Exploration of the Sea) för samordnande och främjande av 

 havsforskning i Nordatlanten. 

IMO FN:s internationella sjöfartsorganisation 

LFI  Index som anger andelen stor fisk (större än 40 cm) i fisksamhället (Large Fish  

Index) 

MKN  Miljökvalitetsnorm 

MSY  Maximal hållbar avkastning (Maximum Sustainable Yield) 

Ospar  Konventionen för skydd av den marina miljön i Nordostatlanten 

 (sammanslagning av Oslokonventionen och Pariskonventionen 1992).   

  Arbetet styrs av Ospar-kommissionen.  

PAH Polycykliska aromatiska kolväten  

PCB  Polyklorerade bifenyler (Polychlorinated Biphenyl) 

PBDE  Polybromerade difenyletrar 

PFAS Polyfluorerade alkylsubstanser 

PFOS  Perfluoroktansulfonat 

STECF EU-kommissionens vetenskapliga, tekniska och ekonomiska kommitté  

  för fiskerinäringen  

TBT  Tributyltenn  
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13 Bilaga 1 

Metodbeskrivning gap-analys 

Syftet med gap-analysen är att utifrån miljökvalitetsnormerna göra en kvantitativ bedömning och 

identifiera var det krävs ytterligare åtgärder för att miljökvalitetsnormerna ska kunna följas. För att 

genomföra gap-analysen används en semikvantitativ-metodik som innebär att kvalitativt underlag 

och expertbedömningar används för att göra kvantitativa skattningar. Den här typen av metodik 

är vanlig inom havsmiljödirektivet för områden där det finns brist på kvantitativ data110,111,112.  

Det finns få studier som beskriver existerande åtgärders effekt, större delen av analysen vilar 

därför på expertbedömningar. Resultaten ska följaktligen inte ses som en fullständig beskrivning 

av nuvarande åtgärders effekt, utan syftar till att på ett övergripande sätt illustrera vilka 

belastningar som behöver adresseras och ge vägledning i att identifiera var ytterligare åtgärder 

behövs för att miljökvalitetsnormerna ska kunna följas. I analysen identifieras exempelvis källor, 

aktiviteter, spridningsvägar som inte är tillräckligt adresserade med existerande åtgärder. 

Analysen kan också visa om genomförandet av existerande åtgärder kan behöva stärkas för att 

miljökvalitetsnormerna ska kunna följas.  

Urval av existerande åtgärder för gap-analysen 

I ett första steg görs en sammanställning av samtliga åtgärder som bidrar till att följa de olika 

miljökvalitetsnormerna. Med åtgärd avses alla typer av åtgärder på nationell, regional, europeisk 

eller internationell nivå. Åtgärderna kan variera i omfattning, från omfattande EU-direktiv eller 

förordningar, till mindre omfattande så som projekt eller kampanjer. En åtgärd kan definieras som 

teknisk, lagstiftning, ekonomisk, policy etc.113. Forskning och övervakning klassificeras 

exempelvis inte som åtgärder.  

Den långa listan av existerande åtgärder som bidrar till att miljökvalitetsnormerna ska kunna 

följas, utgör underlag för ett urval av de mest relevanta åtgärderna per miljökvalitetsnormerna. 

Detta urval görs med stöd av experter på Havs- och vattenmyndigheten. 

Skattning av åtgärdsbehov per miljökvalitetsnormerna 

För att identifiera åtgärdsbehovet per miljökvalitetsnormerna används tre kriterier: 

• Belastningens betydelse för miljökvalitetsnormen, vilket bygger på en källfördelningsanalys 

som finns i faktablad för miljökvalitetsnormernas indikatorer. I de fall det saknas en 

källfördelningsanalys, görs bedömningen med expertstöd och/eller med stöd av tidigare 

studier genom att 100 poäng fördelas ut på de olika typerna av belastningar utifrån deras 

uppskattade relativa betydelse.  

• Hur väl existerande åtgärder täcker de belastningar som har identifierats. Kriteriet bedöms på 

en skala 1-5 utifrån åtgärdernas potential att minska dessa belastningar.  

                                                   
110 EU-kommissionen (2020) Programmes of measures and Exceptions under the Marine Strategy Framework Directive - 

Recommendations for implementation and reporting for the updates in the 2nd cycle. DG Environment, Brussels. pp 54 
(MSFD Guidance Document 10 - update) 

111 Reinhard, A. J., de Blaeij, A. T., Bogaardt, M. J., Gaaff, A., Leopold, M. F., Scholl, M. M., Slijkerman, D. M. E., Strietman, W. 
J., & van der Wielen, P. (2012). Cost-effectiveness and cost-benefit analysis for the MSFD. (Report / LEI, Wageningen UR : 
Research area Regional economy & land use). LEI, part of Wageningen UR. https://edepot.wur.nl/199888  

112 Börger T., Broszeit S., Ahtiainen H., Atkins J.P., Burdon D., Luisetti T., Murillas A., OinonenS., Paltriguera L., Roberts L., 
Uyarra M.C., Austen M.C. (2016) Assessing Costs and Benefits of Measures to Achieve Good Environmental Status in 
European Regional Seas: Challenges, Opportunities, and Lessons Learnt. Front. Mar. Sci., 07 October 2016 

113 EU-kommissionen (2020) Programmes of measures and Exceptions under the Marine Strategy Framework Directive - 
Recommendations for implementation and reporting for the updates in the 2nd cycle. DG Environment, Brussels. pp 54 
(MSFD Guidance Document 10 - update) 
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• I vilken utsträckning nuvarande genomförande når de existerande åtgärdernas potential 

bedöms utifrån en skala 1-5. Genomförandet värderas med en samlad bedömning med stöd 

av tidigare studier och annat underlag som beskriver nuvarande genomförande.  

Analyserna resulterar i två typer av gap:  

• Genomförande-gap: Effekten av nuvarande åtgärder kan öka med ett förbättrat 

genomförande av dessa. Det kan då vara aktuellt med nya åtgärder som syftar till att stärka 

genomförandet för att miljökvalitetsnormerna ska kunna följas. 

• Åtgärds-gap: Nuvarande åtgärder är inte tillräckliga, utan det behövs nya åtgärder för att 

miljökvalitetsnormerna ska kunna följas.  
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14 Bilaga 2 

Samråd och samverkan 

Uppdatering av åtgärdsprogrammet för havsmiljön påbörjades 2019. Arbetet och delar i 

processen samt förslagen på nya åtgärder har samverkats och förankrats på olika sätt.  

En referensgrupp har bildats bestående av kontaktpersoner vid centrala myndigheter och 

länsstyrelser, för att underlätta samverkan i arbetet med åtgärdsprogrammets uppdatering114. Ett 

informationsmöte hölls i juni 2019 där referensgruppen informerades om det uppstartade arbetet 

samt planeringen av processen. I januari 2020 fick referensgruppen delar av gap-analysen för 

påseende och med möjlighet att komma med skriftlig input och synpunkter. En workshop 

genomfördes i mars 2020 där förslag till åtgärder diskuterades. Under 2020 och inför samrådet 

har också flera av åtgärdsförslagen diskuterats separat med möjlig ansvarig och/eller berörd 

myndighet.  

Information om åtgärdsprogrammets uppdatering har gått ut till Sveriges kommuner och till 

Sveriges kommuner och Regioner (SKR) per mail samt i form av ett webbaserat 

informationsmöte i oktober 2019. Åtgärdsförslag har diskuterats med ett antal referenskommuner 

i april 2020.  

Ett webbformulär har varit tillgängligt via Havs- och vattenmyndighetens hemsida under hösten 

2019, öppet för vem som helst att skicka in förslag på åtgärder för det uppdaterade programmet. 

Ett 50-tal åtgärdsförslag skickades in till Havs- och vattenmyndigheten via webbformuläret.  

Under arbetets gång har löpande avstämningar hållits med vattenmyndigheterna för koordinering 

och synkning i processen av att uppdatera åtgärdsprogrammet för havsmiljön och 

åtgärdsprogrammen inom vattenförvaltningen. 

Havs- och vattenmyndigheten har även spridit information och tagit in synpunkter under 

åtgärdsprogrammets uppdatering genom arrangemang och via ett antal existerande dialog-

/samverkansgrupper och -forum. Exempelvis kan nämnas: Information vid Havs- och Vattenforum 

(4 – 5 juni 2019), öppet för yrkesverksamma och intresserade. En dialogkonferens om åtgärder 

för havsmiljön arrangerades av Havs- och vattenmyndigheten (december 2019) där forskare 

bjöds in att presentera förslag på åtgärder för att förbättra tillståndet för havsmiljön115. 

Båtmiljörådet (april 2020), där frilufts- miljö- och fritidsbåtsorganisationer finns representerade. 

Ytterligare informationsinsatser om åtgärdsprogrammet har genomförts, bl.a. till sjöfartens 

branschorganisation, miljö,- fritidsfiske- och friluftsorganisationer, fiskeorganisationer. 

Samråd av förslag till uppdaterat åtgärdsprogram genomförs under perioden november 2020 – 

april 2021. Samrådet sker parallellt med vattenmyndigheternas samråd om ”Planer och åtgärder 

                                                   
114 Referensgruppen har bestått av kontaktpersoner från de centrala myndigheterna: Boverket, Energimyndigheten, 

Försvarsmakten, Jordbruksverket, Kemikalieinspektionen, Kustbevakningen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 
Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet, Sjöfartsverket, Skogsstyrelsen, SMHI, Statens geotekniska institut, Sveriges 
geologiska undersökning, Trafikverket och Transportstyrelsen, samt vid länsstyrelserna i följande län: Blekinge, Dalarna, 
Gotland, Gävleborg, Halland, Kalmar, Norrbotten, Skåne, Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västerbotten, Västernorrland, 
Västra Götaland och Örebro.  

115 Mer information om konferensen finns på Havs- och vattenmyndighetens hemsida: https://www.havochvatten.se/planering-
forvaltning-och-samverkan/program-projekt-och-andra-uppdrag/uppdatering-av-atgardsprogram-for-havsmiljon/forskar--och-
forvaltningskonferens-om-atgarder-for-havsmiljon.html  

https://www.havochvatten.se/planering-forvaltning-och-samverkan/program-projekt-och-andra-uppdrag/uppdatering-av-atgardsprogram-for-havsmiljon/forskar--och-forvaltningskonferens-om-atgarder-for-havsmiljon.html
https://www.havochvatten.se/planering-forvaltning-och-samverkan/program-projekt-och-andra-uppdrag/uppdatering-av-atgardsprogram-for-havsmiljon/forskar--och-forvaltningskonferens-om-atgarder-for-havsmiljon.html
https://www.havochvatten.se/planering-forvaltning-och-samverkan/program-projekt-och-andra-uppdrag/uppdatering-av-atgardsprogram-for-havsmiljon/forskar--och-forvaltningskonferens-om-atgarder-for-havsmiljon.html
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för vattenarbetet 2022–2027”. Myndigheterna går ut med en gemensam kungörelse och håller två 

gemensamma nationella samrådsmöten (februari 2021).  

Information om åtgärdsprogrammets uppdatering publiceras löpande på Havs- och 

vattenmyndighetens hemsida: www.havochvatten.se/atgardsprogram-uppdateras 

  

http://www.havochvatten.se/atgardsprogram-uppdateras
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15 Bilaga 3 

Åtgärdsfaktablad 10 

Åtgärd  

Åtgärder mot internbelastning av fosfor i Östersjön 

 

ÅPH 10 - modifierad 

Åtgärd 10 i Havs- och vattenmyndighetens åtgärdsprogram från 2015116 föreslås modifieras.  

Modifiering av åtgärden innebär: 

 Fokus på genomförande av pilotprojekt för att begränsa internbelastning av fosfor i 

Östersjön; med förankring i resultat från tidigare utförda undersökningar samt relevanta 

nationella och internationella vägledningar.   

Motivering 

Åtgärden vidtas för att minska den betydande interna näringsbelastningen av fosfor, som i 

nuläget har lika stor påverkan på Östersjön som den externa belastningen från land117, och som 

leder till övergödning. Den interna belastningen innebär att den positiva effekten av minskad 

belastning av fosfor och kväve till Östersjön fördröjs118.  

Syftet med åtgärden är att i enlighet med försiktighetsprincipen försäkra att samtliga möjliga 

åtgärder för att minska övergödningen i havsmiljön vidtas.   

Koppling till miljökvalitetsnorm med indikator eller deskriptor för god miljöstatus 

Åtgärden bidrar till att den övergripande normen god miljöstatus119 ska kunna följas med 

avseende på deskriptor 5 Övergödning.  

Åtgärdens koppling till komponent som beskriver god miljöstatus 

Åtgärden avser förbättra följande delar av ekosystemet och/eller minska följande belastningar: 

näringsämnen, livsmiljöer (bentiska och pelagiska), löst syre, näringsvävar och övergödning. 

Genomförande  

Havs- och vattenmyndigheten har det övergripande ansvaret för åtgärdens genomförande.   

Åtgärden påbörjades under 2016. En vägledning för att hjälpa tillsynsmyndigheter bedöma när, 

var och med vilken teknik åtgärder bör vidtas, samt vilka skyddsåtgärder och övervakning som 

bör användas beräknas vara färdigställd under 2021. 

                                                   
116 Havs- och vattenmyndigheten (2015) God havsmiljö 2020 Marin strategi för Nordsjön och Östersjön Del 4: Åtgärdsprogram 

för havsmiljön. Havs- och vattenmyndighetens rapport 2015:30 
117 Eilola K., Almroth-Rosell E, Meier H.E.M. (2014) Impact of saltwater inflows on phosphorus cycling and eutrophication in the 

Baltic Sea: a 3D model study. Tellus A 66(0) 
118 Helcom (2014) Eutrophication status of the Baltic Sea 2007-2011 – A concise thematic assessment, Balt. Sea Environ. Proc. 

No. 143, ISSN 0357-2994, accessed online 20140729 at http://www.helcom.fi/Lists/Publications/BSEP143.pdf  
119 17 § havsmiljöförordningen. 

http://www.helcom.fi/Lists/Publications/BSEP143.pdf
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Utifrån tillgängligt underlag och fortsatt kunskapsinhämtande avseende möjligheten att påverka 

den interna näringsbelastningen, lokalt i övergödda vikar och fjärdar samt i Egentliga Östersjön, 

ska Havs- och vattenmyndigheten genomföra pilotprojekt för att motverka internbelastning. 

I samband med att åtgärden modifieras för det uppdaterade åtgärdsprogrammet ska en 

genomförandeplan för åtgärdens utarbetas. 

Förväntad effekt av åtgärden 

Pilotprojekt bör leda till lokalt minskade övergödningseffekter i havsmiljön; med direkt effekt på 

siktdjup, fosfor- och syrehalt i vattenmassan, algblomning, bottenvegetation och djurliv.  

Lagstiftning/regelverk 

Vid genomförande av åtgärden kan nedan regelverk aktualiseras:  

Miljöbalken (1998:808) och relaterade förordningar.  

Beroende på projektutformning och teknikval för internbelastningsprojekt kan krav på tillstånd 

eller anmälan enligt reglering för antingen vattenverksamhet eller miljöfarlig verksamhet 

aktualiseras.  

Miljökvalitetsmål 

Ingen övergödning 

Bakgrund och nuläge 

Syrefria bottnar uppstår ofta på grund av övergödning, och drabbar Östersjön både i utsjön och i 

kustnära vikar. Syrefria bottnar frigör näringsämnen som tidigare har varit lagrade i sedimentet, 

så kallad internbelastning. Dessa näringsämnen kommer ofta från historisk belastning. 

Syrefattiga förhållanden förhindrar även att fosfor som tillförs från land begravs i sedimenten, och 

gör att den fortfarande är tillgänglig för växtplankton. 

För att komma tillrätta med övergödningen i havet krävs först och främst åtgärder på land för att 

begränsa extern näringstillförsel. Att dessa åtgärder är genomförda är en viktig förutsättning 

innan åtgärder mot internbelastning genomförs. 

Internbelastningen innebär att oavsett åtgärder som vidtas på land, så dröjer effekten i utsjön och 

det tar sannolikt mer än 50 år innan god miljöstatus nås. Ett liknande problem, men i mindre 

skala, finns i flera havsvikar. I vissa vikar i Stockholms skärgård har åtgärdsarbetet på land gjort 

att den externa näringsbelastningen är liten, men utsläpp av näringsämnen lagrade i 

bottensediment gör att dessa vikar, och även avgränsande vikar, fortfarande drabbas av 

övergödning. Exempel på redan genomförda projekt: I Byfjorden, Lännerstasundet och 

Sandöfjärden (Finska viken) har försök gjorts med syresättningspump, så kallad haloklin 

ventilation. Vid Östhammar och i Björnöfjärden har man blandat aluminium med bottensediment 

för att förhindra internbelastning av fosfor. I vissa sjöar har lågflödesmuddring testats som ska 

suga upp organiskt material från sjö- eller havsbottnen.  

Geografisk omfattning 

Östersjön 

Koordinering med EU:s regelverk I kustzonen:  

Vattendirektivet (2000/60/EG)120 

                                                   
120 Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om upprättande av en ram för gemenskapens 

åtgärder på vattenpolitikens område 
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Regional koordinering 

Övergödningsproblematiken i Östersjön hanteras inom Helcom (med belastningstak definierade 

genom Helcoms aktionsplan, BSAP). Förslag till åtgärder förankras inom Helcoms arbetsgrupp 

”Pressure”.   

Kostnad och finansiering 

Administrativa kostnader för att genomföra åtgärden finansieras inom Havs- och 

vattenmyndighetens löpande arbete. Kostnad för genomförande av pilotprojekt uppskattas först 

efter omfattningsstudie då denna är osäker och beror på skala och teknikval.   

Uppföljning av åtgärdens effekter 

Åtgärdens effekt bedöms med miljöövervakning: ett kontrollprogram innefattande 

basundersökningar innan projekt påbörjas; ett riktat övervakningsprogram under pågående 

projekt samt långvarig övervakning för att försäkra att åtgärdens positiva miljöeffekt är bestående.   

Uppföljning kommer närmare specificeras i åtgärdens genomförandeplan. 
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Åtgärdsfaktablad 15 

Åtgärd 

Ta fram vägledning riktad till myndigheter och verksamheter för omhändertagande av farliga 

ämnen och påväxt på fartygsskrov. 

 

ÅPH 15 –modifierad 

Åtgärd 15 i Havs- och vattenmyndighetens åtgärdsprogram från 2015121 föreslås modifieras.  

Modifiering av åtgärden innebär: 

 Åtgärden fokuserar enbart på omhändertagande av farliga ämnen och påväxt på 

fartygsskrov.  

 Skrov på fritidsbåtar flyttas till ÅPH17 och fundament och bryggor utesluts från åtgärden. 

 Det förtydligas vad som ska ingå i den vägledning som ska tas fram.  

Motivering 

Trots utförliga existerande regelverk122, så bidrar sjöfarten fortfarande till negativ miljöpåverkan, 

t.ex. tillförsel av farliga ämnen och spridande av främmande arter123. Intensiv sjöfart sker inom 

svenskt territorialvatten och ekonomisk zon. Till exempel så sker det årligen ca 28 000 

fartygspassager i Öresund, och ca 44 500 passager mellan Bornholm och svenska fastlandet124. 

Dessutom väntas sjöfarten öka i framtiden125. Enligt bedömning av miljötillståndet för Nordsjön 

och Östersjön från 2018 så uppnås inte god miljöstatus för främmande arter eller farliga 

ämnen126. Denna åtgärd syftar till att motverka införsel och begränsa spridning av främmande 

arter samt tillförsel av farliga ämnen från sjöfart genom att ta fram vägledning hur man ska 

omhänderta farliga ämnen och påväxt från fartygsskrov.  

Koppling till miljökvalitetsnorm med indikator eller deskriptor för god miljöstatus  

Åtgärd 15 syftar till att miljökvalitetsnormerna nedan ska kunna följas127. 

Miljökvalitetsnorm B.1 Tillförsel av farliga ämnen från mänsklig verksamhet ska minska tills den 

inte orsakar halter av farliga ämnen som förhindrar att god miljöstatus uppnås. 

Indikator B.1.1 Farliga ämnen i biota 

                                                   
121 Havs- och vattenmyndigheten (2015) God havsmiljö 2020 Marin strategi för Nordsjön och Östersjön Del 4: Åtgärdsprogram 

för havsmiljön. Havs- och vattenmyndighetens rapport 2015:30 
122 Sjöfartens miljöpåverkan regleras via internationella sjöfartsorganisationens (IMO) internationella konventioner, t.ex. 

International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL), International Convention on the Control of 
Harmful Anti-fouling Systems on Ships (AFS konventionen) och International Convention for the Control and Management of 
Ships' Ballast Water and Sediments (barlastvattenkonventionen). Konventionerna är ratificerade av ett stort antal länder. 
Sverige har genomfört en stor del av IMO-konventionerna i nationell lagstiftning inte minst föreskrifter från Transportstyrelsen.  

123 Andersson K., Brynolf S., Lindgren J.F., Wilewska-Bien M. (2016) Shipping and the environment – Improving environmental 
performance in Marine Transportation. Springer Verlag 

124 Helcom, map and data service. 
125 UNCTAD (2019) Review of maritime transport. ISBN 978-92-1-112958-8 

126 Havs- och vattenmyndigheten (2018) Marin strategi för Nordsjön och Östersjön 2018-2023- Bedömning av miljötillstånd och 

socioekonomisk analys. Havs- och vattenmyndighetens rapport 2018:27 
127 För alla miljökvalitetsnormer med indikatorer och deskriptorer för god miljöstatus se Havs- och vattenmyndighetens 

föreskrifter (HVMFS 2012:18) om vad som kännetecknar god miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för 
Nordsjön och Östersjön.  
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Miljökvalitetsnorm C.1 Havsmiljön ska vara fri från avsiktligt nyutsatta eller flyttade främmande 

arter och stammar, samt främmande arter spridda på annat sätt genom mänsklig verksamhet, 

som riskerar att negativt påverka den genetiska eller biologiska mångfalden eller ekosystemets 

funktion. 

Indikator C.1.1 Trend för introduktioner av nya främmande arter 

Åtgärdens koppling till komponent som beskriver god miljöstatus 

Åtgärden avser förbättra följande delar av ekosystemet och/eller minska följande belastningar: 

fisk, livsmiljöer (bentiska och pelagiska), farliga ämnen, negativa effekter på arter och livsmiljöer, 

nya introducerade främmande arter.  

Genomförande  

Åtgärden genomförs av Naturvårdsverket genom arbete för att ta fram en tillsynsvägledning riktad 

till myndigheter (kommun, länsstyrelse) för rengöring av fartygsskrov. Vägledningen beskriver hur 

tillsynsmyndigheter ska bedriva tillsyn och inkluderar riktlinjer om vilka krav som ska ställas på 

filtrering och omhändertagande av biologisk påväxt, och krav på teknik för minimering av 

spridning av farliga ämnen vid aktiviteten. Åtgärden genomförs i samverkan med Havs- och 

vattenmyndigheten och Transportstyrelsen och består dessutom av ett antal delmoment som 

syftar till att begränsa spridningen av främmande arter och farliga ämnen vid rengöring av 

fartygsskrov.  

Åtgärden genomförs i samverkan med Havs- och vattenmyndigheten och Transportstyrelsen 

enligt följande:  

 Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för att utreda betydelsen av skrovpåväxt för 

introduktion och spridning av (invasiva) främmande arter. 

 Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten och Transportstyrelsen genomför en 

kunskapssammanställning om tillgängliga tekniker för rengöring av fartygsskrov, 

inkluderande filtrering och destruktion av biologisk påväxt, och minimering av spridning av 

farliga ämnen.  

 Transportstyrelsen verkar i sitt internationella arbete, inom IMO och Helcom, för att 

vägledningar för fartyg/rederier angående skrovtvätt av fartyg ska uppdateras med 

beskrivningar för hur biologiskt material ska filtreras, omhändertas och hur aktiviteten 

motverkar överdrivet frisättande av biocider, enligt bästa möjliga tekniker.  

Åtgärden genomförs löpande under 2022-2027. Under 2022 ska en genomförandeplan för 

åtgärden utarbetas. Under 2022-2024 ska underlagsmaterial tas fram eller sammanställas som 

beskriver betydelsen av skrovpåväxt för introduktion av främmande arter, tillgängliga tekniker för 

rengöring av skrovpåväxt och framtagande av en nationell ståndpunkt för att verka på en 

internationell nivå. 

Förväntad effekt av åtgärden 

Om rengöring av fartygsskrov genomförs enligt en framtagen vägledning, som beaktar tekniker 

och metoder som minimerar sannolikheten för att borttagen påväxt på fartygsskrovet hamnar i 

den marina miljön, då minskar spridningen av främmande arter. Detta medför förbättrade 

möjligheter att nå målvärdet för indikator C.1.1 och ökad förutsättning för att miljökvalitetsnorm 

C.1 kan följas. Dessutom så minimeras tillförseln av farliga ämnen, vilket ökar möjligheten att 

klara målvärdet för miljökvalitetsnorm B.1.  
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Lagstiftning/regelverk 

Vid genomförande av åtgärden kan nedan regelverk och vägledningar aktualiseras: 

Miljöbalken (1998:808) 

Miljötillsynsförordning (2011:13) 

I miljötillsynsförordningen framgår vilken myndighet som har tillsynsvägledningsansvar.  

Förordning (2018:1939) om invasiva främmande arter 

IMO. 2011. RESOLUTION MEPC.207 (62) - Guidelines for the control and management of ship´s 

biofouling to minimize the transfer of invasive aquatic species. 

Miljökvalitetsmål 

Hav i balans samt levande kust och skärgård 

Giftfri miljö 

Ett rikt växt- och djurliv 

Bakgrund och nuläge 

Invasiva främmande arter pekas ut som en utav de fem skäl till förlusten av biologisk mångfald på 

jorden128. Det finns flertalet exempel då invasiva främmande arter har medfört stora ekonomiska 

och ekologiska konsekvenser i de områden som drabbas. Det är därför av stort intresse att 

motverka spridning av invasiva främmande arter. En stor källa till spridning, ballastvatten, har i 

och med införandet av krav från IMO på rening av detta motverkats129. Emellertid pekas biologisk 

påväxt på fartygsskrov också ofta ut som en stor källa till spridning av främmande arter. Denna 

påväxt uppskattas orsaka lika många spridningar av främmande arter som ballastvatten (innan 

reglering infördes)130. Ett fartygsskrov utan antifoulingteknik eller antifouling som är i slutet av sin 

livslängd får snabbt ett lager av biologisk påväxt131.  

Skrovrengöring av fartyg i vatten är en aktivitet som sker av flera skäl. Dels för att ta bort påväxt 

på fartygsskrov, men också för att förlänga livslängden hos en båtbottenfärg som innehåller 

biocider. Genom att undvika påväxt på skrovet så drar fartyget mindre bränsle och motverkar 

spridning av främmande arter, men rengöringen kan också påverka vattenmiljön där den utförs. 

Skrovrengöring är en ökande trend internationellt och även i Sverige, framför allt då 

bränslepriserna är höga. I dagsläget finns det inte ett nationellt regelverk för hur rengöringen ska 

ske, t.ex. avseende uppsamling av restprodukter och intensitet i rengöringen. Frågan hanteras 

idag på kommunal nivå, där utförare av aktiviteten får olika direktiv om skrovrengöring är tillåtet 

och under vilka förutsättningar. Idag tillämpas flera olika metoder av skrovrengöring, t.ex. med 

hjälp av borstar eller vattenjet. Uppsamling av det organiska materialet efter en rengöring är 

oftast inte i fokus i tillståndsprocessen utan snarare problematiken med att rengöringen kan bidra 

till en temporär ökad frisättning av biocider, t.ex. koppar. Användandet av biocider innebär att det 

sker en spridning av farliga ämnen till den kustnära vattenmiljön. Kunskapen kring vilka metoder 

som fungerar bättre eller sämre ur perspektivet spridning av främmande arter, finns inte samlad. 

                                                   
128 IPBES (2019) Global assessment report on biodiversity and ecosystem services of the Intergovernmental Science-Policy 

Platform on Biodiversity and Ecosystem Services 
129 IMO (2004) International Convention for the Control and Management of Ships' Ballast Water and Sediments (BWM) 

http://www.imo.org/en/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/International-Convention-for-the-Control-and-
Management-of-Ships'-Ballast-Water-and-Sediments-(BWM).aspx  

130 Gollasch S. (2002) The Importance of Ship Hull Fouling as a Vector of Species Introductions into the North Sea. Biofouling, 
2002. 18(2): p. 105-121. 

131 Oliviera D.S.R. (2019) Roughest hour – approaches to ship hull fouling management. Diss. Chalmers University of 
Technology, 2019 

http://www.imo.org/en/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/International-Convention-for-the-Control-and-Management-of-Ships'-Ballast-Water-and-Sediments-(BWM).aspx
http://www.imo.org/en/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/International-Convention-for-the-Control-and-Management-of-Ships'-Ballast-Water-and-Sediments-(BWM).aspx
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Geografisk omfattning 

Nordsjön, Östersjön. Kust och utsjön. 

Koordinering med EU:s regelverk  

Kemikalielagstiftning, inkluderat Reachförordningen (Förordning nr 1907/2006)132 och 

Biocidförordningen (Förordning nr 528/2012)133 

Direktivet om prioriterade ämnen (2008/105/EG)134 

Regional koordinering 

Helcom BSAP.  

Kostnad och finansiering 

Kostnader för att ta fram en vägledning bekostas av Naturvårdsverket. Underlag som beskriver 

betydelsen av skrovpåväxt för introduktion av (invasiva) främmande arter bekostas av Havs- och 

vattenmyndigheten. Kostnader för att ta fram underlag och informationspapper till IMO:s grupp 

Marine Environmental Protection Committee (MEPC) bekostas av Transportstyrelsen. Kostnader 

för att ta fram en kunskapssammanställning om tillgängliga tekniker för rengöring av fartygsskrov, 

inkluderande filtrering och destruktion av biologisk påväxt, och minimering av spridning av farliga 

ämnen bekostas tillsammans av Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten och 

Transportstyrelsen. 

Uppföljning av åtgärdens effekt 

Antalet introduktioner av invasiva främmande arter som kan härledas till fartygsskrov, alternativt 

nedåtgående trend i antalet nyintroducerade främmande arter genom mänskliga aktiviteter. 

Uppföljning kommer närmare specificeras i åtgärdens genomförandeplan. 

  

                                                   
132 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, 

godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 
1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt 
rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG 

133 Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) nr 528/2012 av den 22 maj 2012 om tillhandahållande på marknaden och 
användning av biocidprodukter 

134 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/105/EG av den 16 december 2008 om miljökvalitetsnormer inom 
vattenpolitikens område och ändring och senare upphävande av rådets direktiv 82/176/EEG, 83/513/EEG, 84/156/EEG, 
84/491/EEG och 86/280/EEG, samt om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG 
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Åtgärdsfaktablad 17 

Åtgärd 

Att utreda orsak och behov av ytterligare reglering för att förhindra spridning av TBT till 

havsmiljön från mark och sediment.  

Att ta fram vägledning eller riktlinjer med avseende på skrovrengöring av fritidsbåtar för att 

förhindra spridning av TBT, övriga biocider och främmande arter till havsmiljön.  

 

ÅPH 17 – Modifierad 

Åtgärd 17 i Havs- och vattenmyndighetens åtgärdsprogram från 2015135 föreslås modifieras.  

Modifiering av åtgärden innebär: 

 Fokus på utredning av orsak och möjlig ytterligare reglering till fortsatt tillförsel av TBT 

flyttas från fritidsbåtsskrov till mark och sediment i anslutning till fritidsbåtsanvändning.  

 Till åtgärden läggs till att ta fram vägledning eller riktlinjer för skrovrengöring av 

fritidsbåtar för att förhindra spridning av TBT, övriga biocider och främmande arter. 

Motivering 

Även om det finns regelverk som förbjuder användandet av TBT som biocid på båtskrov uppnås 

inte gränsvärdet i havsmiljön avseende TBT. Gränsvärdet avseende TBT bedöms inte kunna 

uppnås 2020 varken i utsjön för halter i sediment och kustnära när det gäller effekter från TBT-

förorenade sediment. Fritidsbåtar och anläggningar förknippade med fritidsbåtar, t.ex. 

fritidsbåtshamnar, har identifierats som fortsatta källor till spridning av TBT till havsmiljön. 

Fritidsbåtar kan även bidra till ytterligare spridning av främmande arter.  

Åtgärden syftar till att möjliggöra en ökad åtgärdstakt för att förhindra fortsatt indirekt spridning av 

TBT och andra farliga ämnen från båtbottenfärger och andra relevanta källor till havsmiljön men 

även till att begränsa spridning av främmande arter via påväxt på fritidsbåtar. 

Koppling till miljökvalitetsnorm med indikator eller deskriptor för god miljöstatus  

Åtgärd 17 syftar till att miljökvalitetsnormerna nedan ska kunna följas136. 

Miljökvalitetsnorm B.1 Tillförsel av farliga ämnen från mänsklig verksamhet ska minska tills den 

inte orsakar halter av farliga ämnen som förhindrar att god miljöstatus uppnås. 

Indikator  

B.1.1 Farliga ämnen i biota 

                                                   
135 Havs och vattenmyndigheten (2015) God havsmiljö 2020 Marin strategi för Nordsjön och Östersjön Del 4: Åtgärdsprogram 

för havsmiljön. Havs och vattenmyndighetens rapport 2015:30 
136 För alla miljökvalitetsnormer med indikatorer och deskriptorer för god miljöstatus se Havs- och vattenmyndighetens 

föreskrifter (HVMFS 2012:18) om vad som kännetecknar god miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för 
Nordsjön och Östersjön.  
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Miljökvalitetsnormen B.1 tillämpas inte i kustvatten enligt 8 § i Havs- och vattenmyndighetens 

föreskrifter (HVMFS 2012:18) om vad som kännetecknar god miljöstatus samt 

miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön eftersom motsvarande ämnen 

hanteras inom vattenförvaltningens miljökvalitetsnormer för kemisk ytvattenstatus i 

kustvattenförekomster. 

Genom att bidra till en minskad mängd och minskade koncentrationer av farliga ämnen även i 

Östersjöns och Västerhavets kustvatten kommer åtgärden även påverka möjligheten att kunna 

följa vattenförvaltningens miljökvalitetsnormer. D.v.s. god kemisk ytvattenstatus i kustvatten och 

därmed även ha en effekt på möjligheten att nå god miljöstatus avseende koncentrationer och 

effekter av farliga ämnen.  

Miljökvalitetsnorm B.2 Farliga ämnen i havsmiljön som tillförs genom mänsklig verksamhet får 

inte orsaka negativa effekter på biologisk mångfald och ekosystem. 

Indikator 

B.2.3 Effekter av organiska tennföreningar på snäckor (imposex) 

Miljökvalitetsnorm C.1 Havsmiljön ska vara fri från avsiktligt nyutsatta eller flyttade främmande 

arter och stammar, samt främmande arter spridda på annat sätt genom mänsklig verksamhet, 

som riskerar att negativt påverka den genetiska eller biologiska mångfalden eller ekosystemets 

funktion. 

Indikator 

C.1.1 Trend för introduktioner av nya främmande arter 

Åtgärdens koppling till komponent som beskriver god miljöstatus 

Åtgärden avser förbättra följande delar av ekosystemet och/eller minska följande belastningar: 

Bentiska livsmiljöer, etablerade främmande arter, farliga ämnen, UPBT-ämnen och negativa 

effekter på arter och livsmiljöer. 

Genomförande  

Åtgärden genomförs av Naturvårdsverket och Transportstyrelsen i samråd med 

Kemikalieinspektionen, Sjöfartsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Försvarsinspektören för 

hälsa och miljö (FIHM), länsstyrelser och kommuner. Åtgärden består av flera delmoment:  

- Utreda behov av ytterligare reglering för att förhindra spridning av TBT till havsmiljön från 

mark (t.ex. uppställningsplatser) och sediment samt verka för att den reglering 

utredningen förespråkar tas fram. För denna del ansvarar Naturvårdsverket. 

- Ta fram vägledning eller riktlinjer med avseende på skrovrengöring av fritidsbåtar 

(förberedande arbete inför målning, underhåll, skrovtvätt) för att förhindra spridning av 

TBT och övriga biocider till havsmiljön. Denna del genomförs av Transportstyrelsen med 

stöd av Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten. I det vägledningsmaterial 

som tas fram ska även spridning av främmande arter ingå och beaktas, detta för att 

vägledningen ska bli heltäckande och sammanhållen. Havs- och vattenmyndigheten 

bidrar även med expertstöd för att utreda betydelsen av skrovpåväxt för introduktion och 

spridning av (invasiva) främmande arter. Utifrån detta ska Naturvårdsverket upprätta 

vägledning för tillsyn av skrovrengöring samt användning av biocidinnehållande 

båtbottenfärger på fritidsbåtar med stöd av Kemikalieinspektionen och Havs- och 

vattenmyndigheten.  

De utredningar och kartläggningar som genomförs ska vara representativa för svenska 

förhållanden i Östersjön och Nordsjön.  
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Åtgärden påbörjades 2016. I samband med att åtgärden modifieras för det uppdaterade 

åtgärdsprogrammet ska en genomförandeplan för åtgärdens utarbetas. Åtgärden genomförs 

löpande under 2022-2027.  

Förväntad effekt av åtgärden 

Studier visar att nytillskott av TBT fortfarande är ett problem i områden som har aktiviteter 

kopplade till fritidsbåtsanvändning eller historisk användning av fritidsbåtar. Därför kommer ett 

genomförande av åtgärden som minskar spridning av TBT från fritidsbåtsrelaterade 

underhållsaktiviteter leda till en positiv effekt för miljökvalitetsnorm B.2. Storleksordningen på 

effekten beror på verkningsgraden i åtgärden för att motverka nytillskott av TBT till den marina 

miljön. 

På samma sätt kommer framtagande av en vägledning eller riktlinjer med avseende på 

skrovrengöring och tillsyn av denna ha en positiv effekt för miljökvalitetsnormerna B.1, B.2 och 

C.1.  

Lagstiftning/regelverk 

Vid genomförande av åtgärden kan nedan regelverk aktualiseras: 

Miljöbalken (1998:808)  

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 782/2003 av den 14 april 2003 om förbud mot 

tennorganiska föreningar på fartyg. 

Förordning (1980:789) om åtgärder mot förorening från fartyg.  

Miljömål 

Giftfri miljö 

Hav i balans samt levande kust och skärgård 

Bakgrund och nuläge 

Halter av TBT i sediment och observerade effekter i havsmiljön (imposex hos snäckor, 

gastropoder) visar på att TBT fortfarande medför negativa effekter i den marina miljön. Dessutom 

indikerar kvoten mellan TBT och dess nedbrytningsprodukter i sediment att tillförseln många 

gånger överskrider nedbrytningshastigheten137. Även om TBT varit förbjudet att använda som 

biocid i båtbottenfärg (antifouling) på fritidsbåtar en längre tid, påträffas det fortfarande frekvent 

på båtskrov138. Studier visar att TBT fortfarande återfinns i gamla övermålade färglager som 

släpper från skroven vid högtryckstvätt, borsttvätt, skrapning, slipning etc. Höga halter av ämnet 

har också återfunnits i jord på båtuppställningsplatser, i dagvatten och i ytsediment i 

småbåtshamnar139,140, förhållanden som också förekommer i varvsmiljö.   

Ytterligare åtgärdsinsatser för att förhindra indirekt spridning av TBT till havsmiljön bedöms 

därmed nödvändiga. På detta sätt kan även utsläpp av andra farliga ämnen i båtbottenfärger, 

såsom koppar och zink minska.  

                                                   
137 Moksnes P-O., Eriander L., Hansen J., Albertsson J., Andersson M., Bergström U., Carlström J., Egardt J., Fredriksson R., 

Granhag L., Lindgren F., Nordberg K., Wendt I., Wikström S., Ytreberg E. (2019) Fritidsbåtars påverkan på grunda 
kustekosystem i Sverige. Havsmiljöinstitutets Rapport nr 2019:3 

138 Ibid. 

139 Bengtsson H., Wernersson A. (2012) TBT, koppar, zink och irgarol i dagvatten, slam och mark i småbåtshamnar, Västra 

Götalands län 2011. 2012:16 
140 Magnusson M. (2017) Effekter av tennorganiska föreningar i småbåtshamnar. R2018:06, Göteborgs stad, miljöförvaltningen, 

ISBN 1401-2448 
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Fritidsbåtar som har en båtbottenfärg som är i slutet av sin livslängd eller båtägare som har valt 

att inte måla sitt skrov med biocidinnehållande färg kan använda sig av borsttvätt eller andra 

alternativ till att kemiskt bekämpa biologisk påväxt. Då båtborsttvättar tar bort biologiskt material 

ska detta samlas upp i en bassäng under båten och slutligen samlas upp och destrueras, 

eftersom materialet både kan innehålla färgpartiklar innehållande farliga ämnen och levande 

biologiskt material. Om fritidsbåtar som enbart använder borsttvätt som antifoulingmetod rör sig 

över större geografiska områden kan aktiviteten leda till en spridning av främmande arter. 

Undersökningar har visat att om bassängen som omsluter borsttvätten inte har en fullgod funktion 

eller om bassäng saknas, bidrar aktiviteten spridning av partiklar från färg och organiskt 

material141. Därav är det av intresse att detta beaktas inom åtgärden.  

I dagsläget är det Transportstyrelsen som bedriver tillsyn avseende TBT och kommuner som 

tillsynar aktiviteter kopplade till fritidsbåtar som kan sprida farliga ämnen och främmande arter. På 

grund av detta behöver tillämpningen av gällande lagstiftning ses över och kraven eventuellt 

kompletteras för att bättre hantera ovanstående problematik.  Vägledningsinsatser som bedöms 

nödvändiga för att på ett effektivt sätt driva på arbetet med att motverka spridning av TBT och 

främmande arter till havsmiljön bör genomföras. Det kan gälla metoder för identifiering av 

båtskrov målade med färg innehållande tenn, riktlinjer för hantering av båtskrov, efterbehandling 

av förorenade sediment- och markområden, nationella tillsynkampanjer. Genom t.ex. 

informationskampanjer riktade till allmänheten och båtägare etc. kan även utsläpp av tillåtna 

aktiva substanser i båtbottenfärger, såsom koppar och zink minska. 

Geografisk omfattning 

Nordsjön och Östersjön, kust och utsjö. 

Koordinering med EU:s regelverk  

Vattendirektivet (2000/60/EG)142.  

Åtgärden bidrar till att miljökvalitetsnormerna för vatten enligt HVMFS 2019:25 kan följas. 

Regional koordinering 

Helcom BSAP. 

Kostnad och finansiering 

Administrativa kostnader för respektive myndighet för att genomföra åtgärden finansieras inom 

myndighetens löpande arbete. 

Uppföljning av åtgärdens effekter  

Åtgärden följs upp genom att koncentrationer av TBT och imposex undersöks i det nationella 

övervakningsprogrammet, där flertalet fritidsbåtshamnar ingår. Minskad tillförsel av TBT kommer 

på sikt minska TBT-halten i sediment och då framförallt ytsediment (0-2 cm) i representativa 

ackumulationsbottnar. En lägre kvot mellan TBT och dess nedbrytningsprodukter och lägre 

värden på Vas Deferens Sequence Index (VDSI) kan också användas för att följa upp att 

tillförseln av TBT till den marina miljön minskar. I närområden till fritidsbåtshamnar där insatser 

genomförs för att minska spridningen av invasiva arter, TBT och andra farliga ämnen i 

båtbottenfärger bör mätningar av förekomst av invasiva arter respektive halter utföras innan och 

över tid efter genomförandet av åtgärden. Uppföljning kommer närmare specificeras i åtgärdens 

genomförandeplan.  

                                                   
141 Hassellöv (2018) Läckage av mikroskopiska båtbottenfärgspartiklar från båtborsttvättar – en förstudie. Göteborgs universitet. 
142 Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om upprättande av en ram för gemenskapens 

åtgärder på vattenpolitikens område 



- 163 - 

 

Åtgärdsfaktablad 19 

Åtgärd 

Främja en effektiv och hållbar insamling och mottagning av förlorade fiskeredskap samt 

förebygga förlusten av nya. 

 

ÅPH 19 -Modifierad 

Åtgärd 19 i Havs- och vattenmyndighetens åtgärdsprogram från 2015143 föreslås modifieras.  

Modifiering av åtgärden innebär: 

 Havs- och vattenmyndigheten och Jordbruksverket ska gemensamt utforma en 

vägledning för handläggning av stöd för upptagsinsatser inom EHFF. 

 Havs- och vattenmyndigheten ska ge riktad information till yrkes- och fritidsfisket gällande 

framförallt hanteringen av avfall på båtar för att minimera att detta hamnar i havet. 

Motivering 

Förlorade fiskeredskap kan snärja in och fånga fåglar, fiskar och marina däggdjur. Därför syftar 

åtgärden till att bygga upp ett effektivt och långsiktigt arbete med att samla in förlorade 

fiskeredskap samt förebygga uppkomsten av nya förluster. Detta behövs för att miljökvalitetsnorm 

E.1 ska kunna följas 

Koppling till miljökvalitetsnorm med indikator eller deskriptor för god miljöstatus 

Åtgärd 19 syftar till att miljökvalitetsnormen nedan ska kunna följas144. 

Miljökvalitetsnorm E.1 Havsmiljön ska så långt som möjligt vara fri från skräp.  

Indikatorer: 

E.1.1 Mängd skräp på stränder 

E.1.2 Mängd skräp på havsbotten 

Åtgärdens koppling till komponent som beskriver god miljöstatus 

Åtgärden avser förbättra följande delar av ekosystemet och/eller minska följande belastningar: 

fisk, livsmiljöer, näringsvävar, skräp i miljön och mikroskräp i miljön. 

Genomförande  

Åtgärden bygger på genomförande av flera delmoment där olika aktörer involveras. Havs- och 

vattenmyndigheten (HaV) har det övergripande ansvaret och ska verka pådrivande, stödjande 

och samlande för att de olika delarna tillsammans bidrar till att åtgärden genomförs effektivt.  

Havs- och vattenmyndigheten ska samverka med Jordbruksverket. Genom Jordbruksverkets 

Havs- och fiskeriprogram kan enskilda aktörer söka ekonomiskt stöd bland annat för: att avlägsna 

och samla in förlorade fiskeredskap; inköp och installation av utrustning ombord eller i 

fiskehamnar för insamling och lagring av avfall; informationskampanjer samt utbildning för fiskare 

                                                   
143 Havs- och vattenmyndigheten (2015a) God havsmiljö 2020. Marin strategi för Nordsjön och Östersjön Del 4:Åtgärdsprogram 

för havsmiljön. Havs- och vattenmyndighetens rapport 2015:30 
144 För alla miljökvalitetsnormer med indikatorer och deskriptorer för god miljöstatus se Havs- och vattenmyndighetens 

föreskrifter (HVMFS 2012:18) om vad som kännetecknar god miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för 
Nordsjön och Östersjön. 
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och hamnanställda. Stödmöjligheten och uppbyggda informationskanaler mellan myndigheterna 

är viktig för åtgärdens genomförande.  

Därtill ska Havs- och vattenmyndigheten och Jordbruksverket gemensamt utforma en vägledning 

för handläggning av stöd för upptagsinsatser inom Europeiska havs- och fiskerifonden, EHFF, för 

att få till stånd ett så effektivt arbete som möjligt med avseende på lokalisering och bästa metod 

för upptag av förlorade fiskeredskap. Havs-och vattenmyndigheten behöver samverka med 

aktörer som Kustbevakningen, kommuner och fiskehamnar. Detta för att utreda, tydliggöra och 

effektivisera (genom överenskommelser eller genom att verka för författningsändringar) ansvaret 

för bärgning och mottagning av förlorade fiskeredskap.  

Vidare behöver samverkan ske med fiskerinäringen för att tydliggöra deras ansvar och hur 

förluster av nya fiskeredskap bäst undviks. För att höja kunskapen inom både yrkesfiskekåren 

och gruppen fritidsfiskare gällande problematiken med marint skräp, om förlorade fiskeredskap 

samt fiskerelaterat skräp (innefattar framförallt rep, snören och även nät i varierande storlekar) 

ska Havs- och vattenmyndigheten ge riktad information till yrkes- och fritidsfisket. Denna gäller 

framförallt hanteringen av avfall på båtar för att minimera att detta hamnar i havet. För att nå ut till 

så många fiskare som möjligt kan exempelvis sociala medier nyttjas. Genom att nyttja sådana 

kanaler skulle även fiskare i andra länder kunna få tillgång till informationen. 

För att åtgärden ska bli verkningsfull behöver resurser avsättas och rätt aktörer integreras i 

arbetet. För detta ansvarar Havs- och vattenmyndigheten. 

Åtgärden påbörjades under 2016. Då insamling och mottagning av förlorade fiskeredskap samt 

förebygga förlusten av nya, är ett långsiktigt arbete väntas åtgärden pågå längre än till 2027. I 

samband med att åtgärden modifieras för det uppdaterade åtgärdsprogrammet ska en 

genomförandeplan för åtgärdens utarbetas.  

Förväntad effekt av åtgärden 

Minimering eller borttagande av förlorade fiskeredskap innebär minskat fisketryck. Förlorade 

fiskeredskap kan fortsätta att fiska i flera år efter att ha gått förlorade. Detta innebär en belastning 

på fiskebestånd och andra arter även om inget aktivt fiske genomförs. Reducering av denna risk 

kan alltså innebära förbättrade förutsättningar för fiskebestånd och ökad biologisk mångfald. 

Även en högre grad av medvetande hos yrkesfiskare gällande hantering ombord av fiskerelaterat 

skräp är en viktig preventiv åtgärd som på sikt väntas bidra till att en mindre mängd fiskerelaterat 

skräp så som rep, snören och nätdelar tillförs haven. 

Lagstiftning/regelverk 

Vid genomförande av åtgärden kan nedan regelverk aktualiseras: 

Förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen 

Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 1994:14)  om märkning och utmärkning av fiskeredskap  

Ovan förordning och föreskrifter innehåller regler om märkning och utmärkning av fiskeredskap 

m.m.  

Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets område  

Föreskrifterna reglerar rapporteringsskyldighet för förlorade fiskeredskap.  

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:96) om åtgärder mot förorening 

från fartyg 

Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd (SJÖFS 2001:12) om mottagning av avfall från 

fartyg. 
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I ovan föreskrifter finns reglering avseende mottagning av fartygsgenererat avfall och marint 

skräp 

Miljökvalitetsmål 

Hav i balans samt levande kust och skärgård 

Levande Sjöar och Vattendrag 

Ett rikt växt och djurliv 

Bakgrund och nuläge 

Moderna svårnedbrytbara konstfibermaterial i fiskeredskapen har medfört att problemen med 

spökgarn blivit mer omfattande. Spökgarn kan också medföra skador och kostnader för fiskare 

vars redskap fastnar i näten.  

Det förloras dock idag färre garn jämfört med för 15–20 år sedan, bland annat till följd av att 

antalet båtar har minskat, konfliktzonerna mellan trålare och garnfiskare har minskat och garnen 

har blivit dyrare vilket ökar motiven att bärga förlorade redskap145. 

De speciella förhållanden som finns i Östersjön medför att dessa garn fortsätter att fiska under 

lång tid. Enligt grova uppskattningar som gjordes som en del av ett EU-projekt (FANTARED) i 

slutet av 1990-talet så tappades årligen 167 kilometer garn i den svenska delen av Östersjön.  

Sedan åtgärden påbörjades 2016 har flera avslutade projekt slutrapporterats vilka har bidragit 

med värdefulla erfarenheter och information gällande fortsatt arbete med förlorade fiskeredskap 

och för genomförandet av åtgärd 19.  

Geografisk omfattning 

Nationellt, inklusive kust och utsjö.  

Främst Östersjön men även Nordsjön. Garn/-nätfisket är vanligare i Östersjön och Öresund än i 

Västerhavet, vilket (tillsammans med Östersjöns säregenskaper) förklarar varför så kallat 

spökgarn är ett större problem i dessa områden. Men också förlorade fiskeredskap i form av 

burar och ryssjor, redskap som är vanliga på västkusten, fortsätter att fånga både småfisk och 

skaldjur, varför det finns ett behov av att också utreda hur stort problemet är på västkusten och 

vad som kan göras för att förebygga problemet där. 

Koordinering med EU:s regelverk  

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/904 av den 5 juni 2019 om minskning av vissa 

plastprodukters inverkan på miljön (engångsplastdirektivet) 

EU:s Havs- och fiskerifond (EHFF) 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014 av den 15 maj 2014 om Europeiska 

havs- och fiskerifonden146  

Regional koordinering 

Ospar (Nordostatlanten) har i juni 2014 beslutat om en regional aktionsplan mot marint skräp i 

Nordostatlanten. I denna plan beskrivs i åtgärd 56 och 57 behovet av att identifiera och kartlägga 

områden där förlorade fiskeredskap ansamlats eller dumpats samt utveckla riskbedömningar för 

                                                   
145 KIMO Baltic Sea och Håll Sverige Rent (2012) Varför spökar det i Östersjön? En studie av förekomsten av spökgarn i 

Östersjön baserat på draggningar i Sydkustens och Gotlands fiskeområden sommaren 2012 
146 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014 av den 15 maj 2014 om Europeiska havs- och fiskerifonden och 

om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2328/2003, (EG) nr 861/2006, (EG) nr 1198/2006 och (EG) nr 791/2007 och 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1255/2011 
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var de förlorade fiskeredskapen utgör hot mot miljön och vilka områden som därmed bör 

prioriteras vid avlägsnande av förlorade fiskeredskap. 

Även Helcom (Östersjön) har under 2015 antagit en regional aktionsplan mot marint skräp som 

innehåller flera åtgärder för att förebygga och avlägsna förlorade fiskeredskap från den marina 

miljön. 

Kostnad och finansiering 

Administrativa kostnader för respektive myndighet för att genomföra åtgärden finansieras inom 

myndighetens löpande arbete. 

Finansiering för att genomföra delar av den samlade åtgärden kan bestå exempelvis av stöd från 

Havs- och vattenmiljöanslaget eller stöd från EU;s Havs- och fiskerifond. Även andra aktörer 

såsom fiskerinäringen, kommuner och fiskehamnar har ett ansvar att bidra till lösningar som 

motverkar uppkomsten av nya förluster.  

Uppföljning av åtgärdens effekter 

Uppföljning av åtgärden kan göras genom att se hur många upptagsinsatser som utförts samt 

mängd inrapporterad data till Ghost Guard. Gällande informationsinsatsen kan uppföljning göras 

genom att se hur många som har nåtts av informationen för att sedan även följa upp hur många 

som gjort beteendeförändring. 

Den långsiktiga uppföljningen gällande samtliga insatser inom ÅPH 19 är  en minskad mängd 

fiskerelaterat skräp samt förlorade fiskeredskap på botten och på stränder. Uppföljning kommer 

närmare specificeras i åtgärdens genomförandeplan. 
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Åtgärdsfaktablad 27 

Åtgärd 

Inrätta nya marina skyddade områden och andra rumsliga förvaltningsåtgärder i tillräcklig 

omfattning med lämpliga förvaltningsåtgärder för att de nya områdena ska kunna hjälpa till att nå 

god miljöstatus enligt havsmiljöförordningen 

 

ÅPH 27 –Modifierad.  

Åtgärd 27 i Havs- och vattenmyndighetens åtgärdsprogram från 2015147 föreslås modifieras.  

Modifiering av åtgärden innebär: 

 Åtgärden har vidgats för att inkludera arbete med grön infrastruktur och 

ekosystembaserad havsförvaltning samt inkluderar ytterligare aktiviteter för att uppnå ett 

högre arealmål om detta beslutas i en snar framtid. 

 Ytterligare rumsliga förvaltningsåtgärder föreslås under genomförande för att inkludera 

andra förvaltningsprocesser (t.ex. fiskförvaltning och havsplanering): 

o Biotopskyddsområden 

o Fredningsområden eller liknande fiskvårdsområden 

o Lilla n-områden enligt havsplanering 

 Uppföljningen av åtgärden kopplas tydligare till bedömning av god miljöstatus enligt 

havsmiljöförordningen. 

Motivering 

Bedömningen av miljötillståndet 2018 visar att god miljöstatus fortfarande inte uppnås för en rad 

olika ekosystemkomponenter, t.ex. marina däggdjur, fåglar, fisk och bentiska habitat148. Marina 

skyddade områden och andra rumsliga förvaltningsåtgärder kan fungera som en bas för arter och 

habitat, en ytterligare förstärkning av områdesskydd kan därmed bidra till att god miljöstatus nås i 

havsmiljö. Denna förstärkning innebär att både utöka arealen av skyddade områden men även att 

intensifiera arbete med att införa effektiva områdesspecifika förvaltningsåtgärder i de skyddade 

områdena och rumsliga förvaltningsåtgärder utanför. Åtgärden ska dessutom bidra till ett 

sammanhängande nätverk av skyddade områden och målsättningar inom grön infrastruktur. 

Detta kräver nationell och internationell samordning i svenska havsområden. 

Koppling till miljökvalitetsnorm med indikator eller deskriptor för god miljöstatus 

Geografiska skyddsåtgärder och rumsliga förvaltningsåtgärder syftar till att miljökvalitetsnormerna 

nedan ska kunna följas149. 

Miljökvalitetsnorm C.3 Populationerna av alla naturligt förekommande fiskarter och skaldjur som 

påverkas av fiske har en ålders- och storleksstruktur samt beståndsstorlek som garanterar deras 

långsiktiga hållbarhet 

                                                   
147 Havs- och vattenmyndigheten (2015a) God havsmiljö 2020. Marin strategi för Nordsjön och Östersjön Del 4:Åtgärdsprogram 

för havsmiljön. Havs- och vattenmyndighetens rapport 2015:30 
148 Havs- och vattenmyndigheten (2018) Marin strategi för Nordsjön och Östersjön 2018-2023- Bedömning av miljötillstånd och 

socioekonomisk analys. Havs- och vattenmyndighetens rapport 2018:27 
149 För alla miljökvalitetsnormer med indikatorer och deskriptorer för god miljöstatus se Havs- och vattenmyndighetens 

föreskrifter (HVMFS 2012:18) om vad som kännetecknar god miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för 
Nordsjön och Östersjön. 
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Indikatorer 

C.3.1 Fiskeridödlighet (F) 

C.3.2 Lekbiomassa (SSB) för alla kommersiellt nyttjade bestånd 

C.3.3 Hållbart nyttjande av nationellt förvaltade arter 

 

Miljökvalitetsnorm C.4 Förekomst, artsammansättning och storleksfördelning hos fisksamhället 

ska möjliggöra att viktiga funktioner i näringsväven upprätthålls.  

Indikatorer 

C.4.1 Storleksstruktur i fisksamhället i utsjövatten 

C.4.2 Storleksstruktur hos nyckelart i kustvatten – torsk 

C.4.3 Storleksstruktur hos nyckelart av fisk i kustvatten – abborre 

 

Miljökvalitetsnorm D.1 Den av mänsklig verksamhet opåverkade havsbottenarealen ska ha en 

omfattning som ger förutsättningar för att upprätthålla bottnarnas struktur och funktion för 

respektive livsmiljötyp. 

Indikatorer 

D.1.1 Trend för fysisk störning på havsbotten från bottentrålning 

D.1.2 Fysisk förlust av sandbankar och rev 

 

Miljökvalitetsnorm D.2 Arealen av biogena substrat ska bibehållas eller öka. 

Indikatorer saknas. 

Åtgärden bidrar också till att den övergripande normen god miljöstatus150 ska kunna följas med 

avseende på deskriptor 1 Biologisk mångfald och delvis för deskriptor 4 Marina näringsvävar, för 

främst marina däggdjur, fåglar, fisk och bentiska habitat. 

Åtgärdens koppling till komponent som beskriver god miljöstatus 

Åtgärden avser förbättra följande delar av ekosystemet och/eller minska följande belastningar: 

Fåglar, fisk, däggdjur, livsmiljöer och näringsvävar. 

Genomförande  

Länsstyrelserna och Havs- och vattenmyndigheten har det övergripande ansvaret för åtgärden. 

Vägledning från Havs- och vattenmyndigheten behövs för vissa delmoment, som t.ex. specifika 

förvaltningsåtgärder. Länsstyrelserna samarbetar med kommunerna, som också har möjlighet att 

inrätta marint områdesskydd.  

Länsstyrelsernas och kommunernas inrättande av nya marina skyddade områden ska göras med 

stöd av den nationella handlingsplanen för marint områdesskydd, detta för att säkerställa att nya 

områden kompletterar befintliga, samt bidrar till ett sammanhängande nätverk av områdesskydd. 

Länsstyrelser och kommuner kommer därmed att inrätta marina skyddade områden med stöd av 

den nationella handlingsplanen för marint områdesskydd. För andra rumsliga förvaltningsåtgärder 

som fiskevårdsområden eller havsplanering, ansvarar Havs- och vattenmyndigheten. 

                                                   
150 17 § havsmiljöförordningen (2010:1341) 
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I åtgärden ingår följande aktiviteter: 

- Att inrätta nya skyddade områden enligt nationella handlingsplanen för områdesskydd 

och i ett internationellt perspektiv Helcom/Ospar Marine Protected areas151. 

- Där det anses nödvändigt ska biotopskyddsområden inrättas i marin miljö. Vid behov ska 

Havs- och vattenmyndigheten ta fram en vägledning för att underlätta inrättande av 

biotopskyddsområden.  

- Förstärkning av aktiv förvaltning av belastningar utanför skyddade områden där det anses 

nödvändigt. Till exempel inom fiskförvaltning med frednings- och fiskefria områden (ÅPH 

4-6), inom havsplanering och relevant vägledning för tillsyn och prövning i områden där 

särskild hänsyn ska tas vid nyetablering av verksamheter (lilla-n-områden), möjligt 

utökning av strandskyddet.   

Införande av zonering av skyddade områden, så att strikt skyddade områden bildas som är fria 

från direkt mänskligt påverkan (fysiskt störning och förlust, buller osv.).  

Åtgärden påbörjades under 2016. Då inrättande av nya skyddsområden är ett långsiktigt arbete 

väntas åtgärden pågå längre än till 2027. I samband med att åtgärden modifieras för det 

uppdaterade åtgärdsprogrammet ska en genomförandeplan för åtgärden utarbetas. 

Förväntad effekt av åtgärden 

Ett sammanhängande nätverk av skyddade områden kommer att säkerställa att viktiga 

ekosystemtjänster, arter och livsmiljöer bevaras och därmed bidra till att ovannämnda 

miljökvalitetsnormer följs samt slutligen att god miljöstatus kan nås. Dessa områden kan även 

fungera som refugier för att öka ekosystemets motståndskraft mot storskaliga förändringar som 

klimatförändringar och övergödning. Till exempel kan områdesskydd bidra till att uppväxtområden 

för fisk bevaras som i sin tur bidrar till att lekbiomassan ökar eller bibehålls för kommersiellt 

nyttjande och andra fiskarter (C.3). Dock ska skyddade områden inte kopplas bara till fiskarter 

utan ska bidra till att bevara livsmiljöer för hotade djur- och växtarter i allmänhet. 

Lagstiftning/regelverk 

Vid genomförande av åtgärden kan nedan regelverk aktualiseras: 

Miljöbalken (1998:808), främst 7 kap.  

Förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. 

Arbetet med införande av skyddade områden sker med stöd av ovan reglering 

Förvaltningslag (2017:900)  

Förvaltningslagen fastställer att myndigheter ska samverka inom sina ansvarsområden.  

Enligt artikel 13.4 havsmiljödirektivet ska åtgärdsprogrammet omfatta geografiska 

skyddsåtgärder. Motsvarande saknas i det svenska genomförandet, men åtgärden kan komma 

att rapporteras under art. 13.4. 

Miljökvalitetsmål 

Hav i balans samt levande kust och skärgård  

Rikt växt- och djurliv 

 

                                                   
151 Havs- och vattenmyndigheten (2016) Handlingsplan för marint områdesskydd.  

Myllrande mångfald och unika naturvärden i ett ekologiskt nätverk under ytan. Slutredovisning av regeringsuppdrag 
M2015/771/Nm. Havs- och vattenmyndighetens rapport 2016 
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Bakgrund och nuläge 

Genom arbete inom den nationella handlingsplanen för regionalt områdesskydd har Sverige 

intensifierat arbetet med områdesskydd. Detta resulterade i att nuvarande arealmål på 10% (som 

kan komma uppdateras baserad på nya EU biodiversitetsstrategi eller post 2020 CBD process) 

uppnås både i Västerhavet (31,2%) och Östersjön (15,9%). I Bottniska viken återstår däremot 

fortfarande behovet att skydda ytterligare områden för att uppnå arealmålen.  

Havs- och vattenmyndigheten samordnar och utvecklar arbetet med områdesskydd av marina 

miljöer genom att utveckla vägledning för marina skyddade områden inklusive områdesskyddets 

betydelse för samhällets motståndskraft i ett förändrat klimat. Dessutom bedriver Sverige ett 

aktivt arbete med att inrätta fiskereglering i skyddade områden och att uppdatera 

förvaltningsplaner för skyddade områden för att öka effekten av marint områdesskydd med 

avseende på bevarande av marina naturvärden. Under 2019 har det lett till att länsstyrelserna 

bildat åtta nya marina naturreservat. Arbete pågår hos länsstyrelserna för att skydda ytterligare 

cirka 50 områden.  

I samarbete med SLU Aqua har en kunskapssammanställning om konnektivitet kopplat till marint 

områdesskydd i svenska vatten slutförts och redovisats under 2019152. Rapporten kommer 

fungera som värdefullt underlag till utformning av en guide med riktlinjer för hur ett 

sammanhängande nätverk av skyddade områden kan utformas. För att kunna inrätta nya 

skyddade områden behövs noggrann kartering av havsbotten samt verktyg för att identifiera 

naturvärden. Genom en intensifierad kartering de senaste åren och utveckling av metoder för 

rumslig, anpassningsbar och integrerande ekosystembaserad naturvärdesbedömning (MOSAIC) 

har förutsättningar för planering av nya områden avsevärt förbättrats. Dessutom arbetar 

Artdatabanken med att ta fram ett system för att följa upp effekten av inrättandet av, och 

tillståndet i, skyddade områden på ett samordnat sätt inom Sverige. 

Geografisk omfattning 

Västerhavet och Östersjön.   

Koordinering med EU:s regelverk   

Art- och habitatdirektivet (92/43/EEG153)  

Fågeldirektivet ( 2009/147/EG154)  

Vattendirektivet (2000/60/EG)155 

Den gemensamma fiskeripolitiken (GFP)  

Havsplaneringsdirektivet (2014/89/EU)156 

Regional koordinering 

Det finns kopplingar till såväl Ospar som Helcom eftersom flera av de nya marina skyddade 

områdena skulle kunna ingå i de regionala havskonventionernas nätverk av marina skyddade 

områden. Om ett fungerade nätverk av skyddade områden ska etableras och underhållas i både 

Östersjön och Nordsjön måste ett samarbete kring dessa frågor ske internationellt. Inom Ospar 

                                                   
152 https://www.slu.se/globalassets/ew/org/inst/aqua/externwebb/sidan-publikationer/aqua-reports-

xxxx_xx/aquarapporter/2019/aqua-reports-2019_15.pdf  
153 Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter  
154 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG av den 30 november 2009 om bevarande av vilda fåglar 
155 Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om upprättande av en ram för gemenskapens 

åtgärder på vattenpolitikens område 
156 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/89/EU av den 23 juli 2014 om upprättandet av en ram för havsplanering 

https://www.slu.se/globalassets/ew/org/inst/aqua/externwebb/sidan-publikationer/aqua-reports-xxxx_xx/aquarapporter/2019/aqua-reports-2019_15.pdf
https://www.slu.se/globalassets/ew/org/inst/aqua/externwebb/sidan-publikationer/aqua-reports-xxxx_xx/aquarapporter/2019/aqua-reports-2019_15.pdf
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och Helcom är Sverige aktiv bland annat i de arbetsgrupper som arbetar med områdesskydd och 

ska fortsätta att ha en hög ambitionsnivå i dessa frågor internationellt. 

Åtgärden kopplar direkt till Helcom rekommendation 35/1157 för marina skyddade områden samt 

Ospars arbete med listan över hotade arter och habitat158. 

Kostnad och finansiering 

Åtgärden bedöms kunna bekostas av åtgärdsanslaget för havs- och vattenmiljö. Administrativa 

kostnader för respektive myndighet för att genomföra åtgärden finansieras inom myndighetens 

löpande arbete.  

Uppföljning av åtgärdens effekter 

Åtgärden kommer att följas upp utifrån nationellt antagna arealmål för skyddade områden samt 

genom statusbedömning enligt havsmiljöförordningen. Uppföljning mot arealmål kan ske årligen. 

Dessutom måste effekten av nätverket av skyddade områden utvärderas regelbundet på lämpligt 

geografiskt skala. Detta ska ske med hjälp av bevarandemålen och lämpliga målindikatorer som 

möjliggör att bedöma effekten på ekosystemkomponenter som ingår i kommande bedömningar 

av miljötillståndet enligt havsmiljöförordningen. Uppföljning kommer närmare specificeras i 

åtgärdens genomförandeplan. 

 

 

  

                                                   
157 HELCOM RECOMMENDATION 35/1. Adopted 1 April 2014. System of coastal and marine Baltic Sea Protected Areas 

(HELCOM MPAs). https://www.helcom.fi/wp-content/uploads/2019/06/Rec-35-1.pdf  
158 Ospar. Agreement 2008-6 Ospar List of Threatened and/or Declining Species & Habitats. https://www.ospar.org/work-

areas/bdc/species-habitats/list-of-threatened-declining-species-habitats  

https://www.helcom.fi/wp-content/uploads/2019/06/Rec-35-1.pdf
https://www.ospar.org/work-areas/bdc/species-habitats/list-of-threatened-declining-species-habitats
https://www.ospar.org/work-areas/bdc/species-habitats/list-of-threatened-declining-species-habitats
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Åtgärd 

Att med bistånd från länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Boverket samt Riksantikvarieämbetet 

ta fram en samordnad åtgärdsstrategi mot fysisk påverkan och för biologisk återställning i 

kustvattenmiljön 

 

 

Åtgärdsfaktablad 29 

 

 

 

 

 

ÅPH 29 –modifierad 

Åtgärd 29 i Havs- och vattenmyndighetens åtgärdsprogram från 2015159 föreslås modifieras.  

Modifiering av åtgärden innebär: 

 Att samverkan även ska ske med Boverket som har ansvar för fysisk planering. 

 Tanken är att Havs- och vattenmyndigheten tar fram strategin och 

vattenmyndigheterna/länsstyrelserna samordnade handlingsplaner havsområdesvis enligt 

planerade åtgärd 12 i vattenmyndigheternas åtgärdsprogram. 

 Regional koordinering: att strategin ska presenteras för relevanta expertgrupper inom 

både Helcom och Ospar (regionala havskonventioner) med målsättningen att föra in 

principer och metoder i relaterade processer på internationell nivå i framförallt Östersjön. 

 Tydligare skrivningar kring att strategin är tvådelad, med en del som hanterar drivkrafter 

och aktiviteter (påverkanstryck/belastning) d.v.s. passiv återställning och en del som 

hanterar aktiv återställning. 

 Implementering: text har lagts till hur implementeringen bör ske när väl strategin är 

framtagen.  

Motivering 

För att kunna förbättra förutsättningarna för biologisk mångfald och ekosystemtjänster är det 

viktigt att naturtyper restaureras, nyskapas och återskapas.  

Havsmiljöförordningen och vattenförvaltningsförordningen överlappar varandra i kustvattnet, och 

åtgärdsarbete kräver samordning särskilt vad gäller fysisk påverkan och biologisk återställning i 

kustvattenmiljön. För att också få synergier med arbetet inom art- och habitatdirektivet är det 

viktigt att även beakta åtgärder som görs för hotade arter och livsmiljöer för att nå en gynnsam 

bevarandestatus. I dagsläget saknas ett helhetsgrepp om åtgärdsarbetet i kustmiljöerna. Detta 

trots att kustnära grundområden är mycket betydelsefulla för att god miljöstatus ska kunna nås, 

samtidigt som de är utsatta för ett stor påverkan från mänskliga aktiviteter. 

Syftet med åtgärden är därför att ta fram en samordnad åtgärdsstrategi för att hantera fysisk 

påverkan och återskapa biologiska värden och ekosystemtjänster i kustvattenmiljön. Målet är att 

arbetet ska skapa samordning och samsyn inom förvaltningen kring hur vi gemensamt ska arbeta 

och prioritera för att bevara biologisk mångfald, ekosystemtjänster och en funktionell grön 

infrastruktur. Åtgärdsstrategin skapar förutsättningar för fler fysiska restaureringsåtgärder av olika 

                                                   
159 Havs- och vattenmyndigheten (2015a) God havsmiljö 2020. Marin strategi för Nordsjön och Östersjön Del 4:Åtgärdsprogram 

för havsmiljön. Havs- och vattenmyndighetens rapport 2015:30 
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typer av kustvattenmiljöer och är därmed ett viktigt steg för att nå god miljöstatus och därmed ett 

steg närmare fastställda nationella miljökvalitetsmål. 

Koppling till miljökvalitetsnorm med indikator eller deskriptor för god miljöstatus  

Åtgärd 29 syftar till att miljökvalitetsnormerna nedan ska kunna följas160.  

C.3 Populationerna av alla naturligt förekommande fiskarter och skaldjur som påverkas av fiske 

har en ålders- och storleksstruktur samt beståndsstorlek som garanterar deras långsiktiga 

hållbarhet.  

Indikator 

C.3.2 Lekbiomassa (SSB) för alla kommersiellt nyttjade bestånd   

 

C.4 Förekomst, artsammansättning och storleksfördelning hos fisksamhället ska möjliggöra att 

viktiga funktioner i näringsväven upprätthålls. 

Indikatorer 

C.4.2 Storleksstruktur hos nyckelart i kustvatten  

C.4.3 Storleksstruktur hos nyckelart av fisk i kustvatten – abborre 

  

Åtgärden bidrar också till att den övergripande normen god miljöstatus161 ska kunna följas med 

avseende på deskriptor 6 Havsbottnens integritet och deskriptor 7 hydrografiska förhållanden. 

Eftersom åtgärden syftar till förbättrade kustvattenmiljöer bidrar den även till att 

miljökvalitetsnormerna för vatten som fastställts enligt vattenförvaltningen kan följas.  

Åtgärdens koppling till komponent som beskriver god miljöstatus 

Åtgärden avser förbättra följande delar av ekosystemet och/eller minska följande belastningar: 

Fåglar, fisk, livsmiljöer, näringsvävar, fysisk störning av havsbotten, fysisk förlust av havsbotten 

och hydrografiska förhållanden 

Genomförande 

Havs- och vattenmyndigheten har det övergripande ansvaret för åtgärden genom att ta fram en 

samordnad åtgärdsstrategi enligt DAPSIR-modellen162 med avseende på fysisk påverkan och 

biologisk återställning i kustvatten. Arbetet ska ske i samverkan/i avstämning med framför allt 

länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Boverket och Riksantikvarieämbetet.  

I framtagandet av strategin ska även ansvarsområden klargöras, kopplat till berörda regelverk 

och EU-direktiv. Det kan bland annat gälla tydligare samverkan kring kustvattenmiljön vad gäller 

statusklassningar, miljökvalitetsnormer, och att tydliggöra kopplingar till tillsyns- och fysisk 

planering.   

Åtgärden kräver även ökad kunskap om framför allt belastningar och tillstånd i kustvattenmiljön, 

men även interaktionen mellan hydromorfologi och ekologi. Kunskapen behöver även öka om 

kulturmiljöer och kulturvärden i kustvattenmiljön för att kunna effektivisera och kvalitetssäkra 

                                                   
160 För alla miljökvalitetsnormer med indikatorer och deskriptorer för god miljöstatus se Havs- och vattenmyndighetens 

föreskrifter (HVMFS 2012:18) om vad som kännetecknar god miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för 
Nordsjön och Östersjön. 

161 17 § havsmiljöförordningen (2010:1341) 
162 DAPSIR-modellen är ett ramverk som avser beskriva de olika delarna/händelsekedjan i ett system: Drivers (drivkrafter i 

samhället), Activities (mänskliga aktiviteter som kan orsaka en belastning på havsmiljön), Pressures (belastning), State 
(aktuellt miljötillstånd), Impact (miljöförändringar) och Response (effekter av åtgärder).  
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åtgärdsarbetet gentemot ett kulturmiljöperspektiv. Med bättre kunskaps- och planeringsunderlag 

är det lättare att prioritera och göra avvägningar mellan intressen.  

Förutom att enligt ovan förbättra förutsättningarna för konkreta restaureringsåtgärder och 

biologisk återställning ingår i strategin att utvärdera behovet av strategiska åtgärder för främst 

grunda kustområden/ havsvikar som:   

• Öka kunskapen hos allmänheten om kustfiskens och grunda kustvattenmiljöers/ 

havsvikars betydelse för ekosystemet. Genom att ta fram och sprida information om hur 

exempelvis grunda havsvikar kan påverkas negativt av mänskliga aktiviteter, möjliggörs 

ökat hänsynstagande exempelvis i planeringsprocesser (kommunala detalj- eller 

översiktsplaner).  

• Ta fram underlag för anpassat, ekologiskt byggande i vatten, särskilt grunda 

kustområden/havsvikar, exempelvis hur bryggor bör utformas för att ge minsta möjliga 

inverkan på omgivningen. Eventuellt kan detta bygga vidare på arbetet inom MARBIPP, 

en webbplats med samlad kunskap om fem marina biotoper, se 

www.marbipp.tmbl.gu.se/. Ett anpassat byggande vad gäller lokalisering och 

konstruktioners utformning skulle kunna minska påverkan särskilt på utsatta arter, 

nyckelarter eller viktiga funktionella grupper.  

• Utvärdera behovet av ett större (eventuellt EU-baserat) kunskapsprojekt för kust och hav i 

syfte att förbättra framgången för – och samordna – restaureringsarbete för kust och 

hav163.  

• Verka för kunskapsuppbyggnad och informationsspridning till tillståndsmyndigheter. Detta 

för att säkerställa bevarande av grunda kustområden/havsvikar för populationer och 

samhällen av kustfisk, som stöd i handläggning av strandskyddsärenden och 

tillståndsärenden för vattenverksamhet.  

Åtgärden kräver en kunskapsinhämtning som kan komma att behöva involvera ett flertal aktörer: 

Naturvårdsverket, kommuner, Sveriges geotekniska institut, Sveriges geologiska undersökningar, 

SMHI, Sjöfartsverket, Trafikverket, Kammarkollegiet, Riksantikvarieämbetet.  

För att implementera strategin ska en arbetsgrupp inrättas som följer och strukturerar arbete 

enligt strategin. Gruppen ska ledas av Havs- och vattenmyndigheten och samla länsstyrelser och 

andra berörda myndigheter för att planera och följa upp åtgärder enligt strategin samt revidera 

strategin vid behov. Arbetsgruppen ska säkerställa att åtgärder i kusten samordnas mellan de 

olika direktiven som gäller i kusten: vattendirektivet, havsmiljödirektivet samt art- och 

habitatdirektivet. 

Åtgärden påbörjades under 2016. I samband med att åtgärden modifieras för det uppdaterade 

åtgärdsprogrammet ska en genomförandeplan för åtgärdens utarbetas. Utgångspunkten är att 

under 2021 och 2022 arbeta fram ett slutligt förslag till strategi. När strategin är beslutad ska en 

arbetsgrupp för dess implementering inrättas.  

Förväntad effekt av åtgärden 

Genom ett samordnat arbete mot fysisk påverkan och för biologisk återställning i kustvattenmiljön 

ska förbättringar ske som kan mätas inom arbetet med havsmiljödirektivet, art- habitatdirektivet 

samt vattendirektivet.  

Grunda kustekosystem utgör viktiga livsmiljöer i form av barnkammare (lek- och uppväxtmiljöer) 

och skafferi för såväl fisk som många olika typer av bottenlevande djur liksom för flera fågelarter. 

                                                   
163 Inspiration fås från REFORM projektet om vattendrag: http://www.reformrivers.eu/home  

 

http://www.reformrivers.eu/home
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Ekosystemen längs Sveriges kuster tillhandahåller ett stort antal varor och tjänster för människan, 

så kallade ekosystemtjänster164. En fragmentering av de grunda kustekosystemen (och deras 

struktur) påverkar deras funktion165, och därmed produktionen av varor och tjänster.  

För flera fiskarter finns det exempelvis ett nära samband mellan rekrytering, beståndets storlek 

(abundans och biomassa) och tillgängliga lämpliga uppväxtområden, det vill säga 

uppväxtmiljöernas yta. Det positiva sambandet mellan beståndets storlek och uppväxtmiljöernas 

yta innebär att varje lek- och uppväxtmiljö, och förhållandena däri, potentiellt har betydelse för 

beståndens storlek166.  

Genom ett samordnat arbete skapas även en grund för en funktionell grön infrastruktur, till stöd 

för biologisk mångfald och ekosystemtjänster. 

Lagstiftning/regelverk 

Vid genomförande av åtgärden kan nedan regelverk aktualiseras: 

Miljöbalken (1998:808) (främst 5 kap. om miljökvalitetsnormer, 11 kap. om vattenverksamhet 

samt 7 kap. om områdesskydd)  

Artskyddsförordningen (2007:845)  

Miljökvalitetsmål 

Hav i balans samt levande kust och skärgård  

Ett rikt växt- och djurliv 

Bakgrund och nuläge 

I kustzonen överlappar havsmiljöförordningen med vattenförvaltningsförordningen. Art- och 

habitatdirektivet omfattar båda direktivens vattenområden. En samordnad strategi är därför av 

stor vikt. 

Kustnära/strandnära exploatering utgör en stor och tilltagande påverkan. Havs- och 

vattenmyndigheten har under perioden 2017-2018 i detalj kartlagt både nuvarande status, men 

även hur exploateringstrycket förändrats geografiskt och tidsmässigt sedan 1960-talet (Havs- och 

vattenmyndigheten, under publicering). Några slutsatser från detta arbete är att: 

• Exploateringstakten inom vissa kustområden är för hög. Vi förbrukar våra möjligheter att 

nyttja ekosystemtjänster från kusten i allt för snabb takt. 

• Grunda områden som är skyddade från vågor är mer utsatta än övriga områden. 

• Kunskapen om de fysiska processerna och dess effekter på biologin behöver stärkas. 

• Klimatförändringar eller strandskyddet verkar inte vara begränsande faktorer för 

exploatering. 

• Restaureringstakten understiger kraftigt förlusten av habitat/år. 

                                                   
164 Rönnbäck P., Kautsky N., Pihl L., Söderqvist T., Troell M., Wennhage H. (2007) Ecosystem goods and services from 

temperate coastal habitats – Identification, valuation and implications of ecosystems shifts. AMBIO 36: 1-11 

165 Hovell K.A. Lipcius R.N. (2001) Habitat fragmentation in a seagrass landscape: patch size and 

complexity control blue crab survival. Ecology 82:1814-1829 

166 Sundblad G., Bergström U., Sandström A., Eklöv P. (2013) Nursery habitat availability limits adult 

stock sizes of predatory coastal fish. ICES Journal of Marine Science, doi:10.1093/icesjms/fst056 
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• Fysisk påverkan ger även effekter på övergödningssituationen. Detta då ett skadat 

ekosystem har sämre motståndskraft mot annan påverkan och är mer känsligt än ett friskt 

ekosystem. 

För att ett återställningsarbete ska få effekt och vara meningsfullt är det viktigt att 

vattenmiljöernas status i andra områden inte samtidigt försämras. Ur detta perspektiv ska 

åtgärdsstrategin bestå av två delar, för att skapa en planerad balans mellan uttag av 

geosystemtjänster på ena sidan och biologisk mångfald och produktion av ekosystemtjänster på 

andra. Uttag av geosystemtjänster (abiotiska tjänster) leder oftast till försämring av 

ekosystemtjänster. Dels måste strategin hantera påverkanstrycket, minska förlusten och skapa 

utrymme och potential för ett aktivt arbete med att återställa biologiska värden (passiv 

återställning). Dels måste den hantera hur vi inom förvaltningen ska jobba med aktiv återställning 

för att bygga upp biologisk mångfald och naturvärden. 

Förebyggande åtgärder i form av förstärkt hänsyn (restriktivitet vid prövning samt tillsyn av 

vattenverksamheter och strandskyddsdispenser), skydd och bevarande av värdefulla 

vattenmiljöer är mest kostnadseffektiva åtgärder för att uppnå mål om vattenmiljöer och dess 

arter. Miljöbalken definierar vilka former av skydd som kan vara aktuella och när och hur 

skyddsformer kan användas.  

En förutsättning för åtgärdsarbete är relevanta statusklassningar av kustvatten inom 

vattenförvaltningen, som inkluderar både påverkan, hydromorfologiska förhållanden och 

livsmiljöns tillstånd (berörda naturvärden). DHI har på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten 

under 2017-2018 tagit fram ett flertal underlag (rapporter/förslag till vägledningar) till stöd för 

klassning och statusbedömning av hydromorfologiska förhållanden i kustvattenmiljön. Bland 

annat ett förslag till vägledning för statusklassning av hydromorfologiska förhållanden.  

Geografisk omfattning 

Åtgärden genomförs nationellt för Västerhavet och Östersjön, med fokus på kustvatten.  

Koordinering med EU:s regelverk  

Vattendirektivet (2000/60/EG)167  

Art- och habitatdirektivet (92/43/EEG)168 

Arbetet ska ge synergier vad gäller att nå de olika direktivens ambitionsnivåer (god ekologisk 

status, god miljöstatus, samt gynnsam bevarande status). Åtgärden bidrar till att 

miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas. Stora satsningar vad gäller åtgärder och restaurering 

sker även internationellt. IPBES rapport om biodiversitet och ekosystemtjänster pekar på behovet 

av restaurering till skydd för biologisk mångfald. EU:s nya biodiversitetsstrategi lyfter fram att 

återställda marina ekosystem med fullgott skydd ger väsentliga hälsomässiga, sociala och 

ekonomiska fördelar. Den lyfter även behovet av att stärkta åtgärder är akut och FN har utsett 

åren 2021–2030 till årtiondet för restaurering av ekosystem 

(https://www.decadeonrestoration.org/).  

Regional koordinering 

Strategin tar hänsyn till och kopplar Helcoms och Ospars listor över arter och habitat och 

rekommendationer. Dessutom ska strategin presenteras för relevanta expertgrupper inom både 

                                                   
167 Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om upprättande av en ram för gemenskapens 

åtgärder på vattenpolitikens område 

 
168 Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter 

https://www.decadeonrestoration.org/
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regionala havskonventioner med målsättning att föra in principer och metoder i relaterade 

processer på internationell nivå i framförallt Östersjön. 

Kostnad och finansiering 

Framtagandet av strategin kommer att bekostas av Havs- och vattenmyndighetens 

förvaltningsanslag samt via överenskommelser med externa medverkande i arbetsgruppen. 

Uppföljning av åtgärdens effekter 

Storskaligt resultat av åtgärderna följs upp som en del inom den nationella miljöövervakningen 

vad gäller fysisk störning och vegetationsklädda bottnar (undersökningstyper under beredning), 

regionala miljöövervakningen (länsstyrelsen), samt genom att restaureringsåtgärderna redovisas i 

den nationella databasen för fysiska och biologiska åtgärder i vatten (ÅiV). Detta ger 

förutsättningar för samlade nationella utvärderingar. Uppföljning kommer närmare specificeras i 

åtgärdens genomförandeplan. 
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Åtgärdsfaktablad 32 

 

Åtgärd 

Att myndigheter och kommuner som arbetar med åtgärdsprogrammet för havsmiljön behöver 

rapportera vilka åtgärder som genomförts och hur dessa påverkar miljökvalitetsnormerna för 

havsmiljön. 

 

ÅPH 32- modifierad. 

Åtgärd 32 i Havs- och vattenmyndighetens åtgärdsprogram från 2015169 föreslås modifieras.  

Modifiering av åtgärden innebär: 

 förtydligande kring uppgifter om rapportering 

 att en genomförandeplan ska tas fram för respektive åtgärd 

Motivering 

Åtgärden vidtas för att kunna följa upp åtgärdsarbetet. Uppföljning behöver ske både inför 

rapportering till EU och för att följa det nationella arbetet för att följa miljökvalitetsnormerna och på 

sikt nå god miljöstatus i havet. 

Koppling till miljökvalitetsnorm med indikator eller deskriptor för god miljöstatus  

Åtgärden är relevant för samtliga miljökvalitetsnormer.  

Åtgärdens koppling till komponent som beskriver god miljöstatus 

Åtgärden är relevant för samtliga komponenter som beskriver god miljöstatus.  

Genomförande  

Alla myndigheter och kommuner som omfattas av åtgärdsprogrammet ska senast i februari varje 

år, med början 2023, rapportera till Havs- och vattenmyndigheten. Rapporteringen utförs genom 

besvarande av rapporteringsfrågor som huvudsakligen avser status för åtgärdernas 

genomförande (aktivitetsuppföljning), kostnadsuppföljning samt åtgärdens effekt där så är 

relevant. Utvecklingen av rapporteringen görs i samverkan med Havs- och vattenmyndigheten. 

Kopplat till den årliga återrapporteringen håller Havs- och vattenmyndigheten också 

uppföljningsdialoger med berörda myndigheter.  

En genomförandeplan ska upprättas för respektive åtgärd som ingår i åtgärdsprogrammet för 

havsmiljön. Genomförandeplanen ska innehålla en mer detaljerad plan som närmare specificerar 

hur åtgärden ska genomföras (tydliggöra samt där så är möjligt tidsätta delmoment, aktiviteter 

och arbetsprocesser) samt följas upp (kriterier för genomförandetakt och när olika moment i 

åtgärden kan anses genomförda samt där så är möjligt, effekter och miljöpåverkan). Planen 

upprättas av ansvarig åtgärds myndighet(er) i samråd med Havs- och vattenmyndigheten för 

varje åtgärd med syftet att underlätta för åtgärdernas genomförande och uppföljning.  

Genomförandeplanerna ska upprättas under 2022 samt uppdateras vid behov.  

                                                   
169 Havs- och vattenmyndigheten (2015) God havsmiljö 2020 Marin strategi för Nordsjön och Östersjön Del 4: Åtgärdsprogram 

för havsmiljön. Havs- och vattenmyndighetens rapport 2015:30 
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Förväntad effekt av åtgärden 

- 

Lagstiftning/regelverk 

- 

Miljökvalitetsmål 

Genomförande av åtgärdsprogrammet för havsmiljön bidrar till att uppnå god miljöstatus och är 

därmed av stor vikt för miljökvalitetsmålet Hav i balans samt levande kust och skärgård. Främst 

genom dess precisering: Kust- och havsvatten har god miljöstatus med avseende på fysikaliska, 

kemiska och biologiska förhållanden i enlighet med havsmiljöförordningen (2010:1341).  

Bakgrund och nuläge 

Uppföljningen av det uppdaterade åtgärdsprogrammet för havsmiljön 2021 ger information om 

genomförandetakten av åtgärderna. Det möjliggör även en utvärdering av åtgärdernas effekt, 

miljöpåverkan, och om huruvida åtgärdsarbetet som helhet nått tillfredställande nivåer. Det ger 

Havs- och vattenmyndigheten möjlighet att göra lämpliga prioriteringar i fortsatt åtgärdsarbete 

samt justera åtgärder i nästkommande åtgärdsprogram för havsmiljön. Ett generellt problem är 

bristen på data över åtgärders miljömässiga och samhällsekonomiska kostnader och effekter, 

avsedd effekt både på kort och lång sikt. Uppgifter om detta behöver samlas in och de åtgärder 

som görs behöver följas upp i högre grad än vad som görs idag för att få bättre kunskap om vilka 

åtgärder som är kostnadseffektiva.  

Rapportering utgör underlag som görs till EU gällande havsmiljödirektivets genomförande i 

Sverige. Detta sker dels vid interrimsrapporteringen 2025, dels i slutet av åtgärdsprogrammets 

period (2027). 

Geografisk omfattning 

Östersjön och Nordsjön 

Koordinering med EU:s regelverk  

Samordning med uppföljning inom ramen för vattenförvaltningen där så är möjligt och relevant. 

Regional koordinering 

Nationellt åtgärdsarbete kommuniceras i de regionala havskonventionerna. 

Kostnad och finansiering 

Åtgärden har ej kostnads-nyttoanalyserats.   

Administrativa kostnader för respektive myndighet för att rapportera genomförda åtgärder 

finansieras inom myndighetens löpande arbete. 

Uppföljning av åtgärdens effekter 

Åtgärden syftar till att följa upp åtgärdsprogrammets genomförande och effekter.  
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Åtgärdsfaktablad 46 

Åtgärd  

Vägledning för att beakta och hantera risken med invasiva främmande arter i 

beslut/skötselplaner/bevarandeplaner för marina skyddade områden  

 

ÅPH 46 

Motivering 

Åtgärdens syfte är att genom en vägledning minska nyintroduktion och spridning av invasiva 

främmande arter (IAS) i marina skyddade områden som sker genom mänsklig verksamhet. Detta 

bidrar också till att begränsa spridning av IAS till intilliggande områden och havsbassänger. I 

dagsläget ingår sällan hantering av invasiva främmande arter i beslut, skötsel/-och 

bevarandeplaner avseende marina skyddade områden.  

Det finns ett behov att uppmärksamma och inkludera åtgärder som motverkar spridning av 

invasiva främmande arter där detta behövs för att bidra till eller uppnå syftet med ett skyddat 

område. Åtgärder som minskar risken för introduktion eller syftar till utrotning, 

populationsbegränsning eller inneslutning, förväntas därmed succesivt bli en integrerad del av 

skötseln i dessa områden. 

Detta gynnar havsmiljön exempelvis genom att: 

- biologisk mångfald bevaras, samt naturmiljöer och friluftslivet skyddas i själva det 

skyddade området, 

- risken för att skyddade områden blir en källa varifrån invasiva främmande arter sprids till 

intilliggande havsmiljö minskas, och 

- de skyddade områden kan utgöra refugier för inhemska arter som annars trängs undan.  

Koppling till miljökvalitetsnorm med indikator eller deskriptor för god miljöstatus 

Åtgärd 46 syftar till att miljökvalitetsnormen nedan ska kunna följas170. 

Miljökvalitetsnorm C.1 Havsmiljön ska vara fri från avsiktligt nyutsatta eller flyttade främmande 

arter och stammar, samt främmande arter spridda på annat sätt genom mänsklig verksamhet, 

som riskerar att negativt påverka den genetiska eller biologiska mångfalden eller ekosystemets 

funktion. 

Indikator 

 C.1.1 Trend för introduktioner av nya främmande arter.  

Åtgärdens koppling till komponent som beskriver god miljöstatus 

Åtgärden avser förbättra följande delar av ekosystemet och/eller minska följande belastningar: 

Bentiska huvudsakliga livsmiljöer, andra bentiska livsmiljöer, nya introducerade främmande arter 

och etablerade främmande arter.  

Genomförande  

Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för att ta fram en vägledning för att inkludera åtgärder 

                                                   
170 För alla miljökvalitetsnormer med indikatorer och deskriptorer för god miljöstatus se Havs- och vattenmyndighetens 

föreskrifter (HVMFS 2012:18) om vad som kännetecknar god miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för 
Nordsjön och Östersjön. 



- 181 - 

riktade mot invasiva främmande arter i beslut/skötselplaner/bevarandeplaner för marina 

skyddade områden.  

I vägledningen kan bland annat beskrivas: 

 hur och när invasiva främmande arter kan utgöra ett hot mot skyddsvärden, 

 metoder för att förhindra att invasiva främmande arter, inom ett skyddat område, negativt 

påverkar de aktuella skyddsvärdena,  

 metoder för att begränsa spridning av invasiva främmande arter till intilliggande områden 

och havsbassänger, och 

 metoder för övervakning av invasiva främmande arter.  

Vägledningen riktar sig till myndigheter och kommuner för användning vid beslut samt revidering 

av skötsel- och bevarandeplaner.  

Åtgärden ska starta under 2022. I samband med detta ska också en genomförandeplan för 

åtgärden utarbetas. Vägledningen bör vara beslutad senast 2027. 

Förväntad effekt av åtgärden 

En vägledning tas fram för hur och när invasiva främmande arter (IAS) kan utgöra ett hot mot 

skyddsvärden. Den innefattar även hur beslut/skötsel-/bevarande-planer för marina skyddade 

områden kan inkludera åtgärder mot IAS för att uppnå skyddsvärden för området och minimera 

introduktion och spridning genom mänsklig verksamhet. Genom att använda vägledningen vid 

beslut samt vid revidering av skötsel-/bevarandeplaner skrivs åtgärder mot IAS och övervakning 

in. Detta ger incitament för att IAS övervakas, för att spridningsvektor identifieras och om möjligt 

åtgärdas, vilket i sin tur bidrar till att IAS utrotas eller populationsbegränsas genom skötselåtgärd. 

Med minskad belastning av IAS i det skyddade området samt skyddade områden som ett 

reträttområde för inhemska arter minskar introduktion och ger bättre möjlighet till återhämtning av 

IAS i kringliggande vattenområden, som på sikt medför minskad trend av nyintroduktion till nya 

havsbassänger vilket ger förutsättningar för att miljökvalitetsnorm C.1 ska kunna följas.  

Lagstiftning/regelverk 

Vid genomförande av åtgärden kan nedan regelverk aktualiseras: 

EU:s IAS- förordning ((EU) nr 1143/2014)171 

Förordningen (2018:1939) om invasiva främmande arter 

Havs- och vattenmyndigheten är ansvarig myndighet för genomförandet av EU:s förordning om 

invasiva och främmande arter (1143/2014) med avseende på arter som lever i vatten.  

Miljötillsynsförordningen (2011:13) 

Havs- och vattenmyndigheten har tillsynsvägledningsansvar för vattenlevande invasiva 

främmande arter. 

Förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken 

Havs- och vattenmyndigheten har det centrala vägledningsansvaret för områdesskydd som syftar 

till bevarandet av bl a havsmiljöer. 

Miljöbalken 7 kap.  (1998:808) 

                                                   
171 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1143/2014 av den 22 oktober 2014 om förebyggande och hantering av 
introduktion och spridning av invasiva främmande arter  



- 182 - 

Förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken Nationalparksförordningen 

(1987:938) 

I ovan författningar regleras graden av skydd och krav på förvaltning för respektive skyddat 

område. De typer av skyddade områden som denna åtgärd främst riktar sig mot är 

nationalparker, naturreservat, Natura 2000-områden och biotopskyddsområden. 

Miljökvalitetsmål 

Hav i balans samt levande kust och skärgård 

Ett rikt växt- och djurliv 

Bakgrund och nuläge 

Marint områdesskydd värnar om särskilt skyddsvärda livsmiljöer och arter och ska bidra till att nå 

god miljöstatus samtidigt som det gör våra havsmiljöer bättre rustade för att stå emot yttre 

påverkan. 

Invasiva främmande arter pekas ut som en av fem stora orsakerna till förlust av biologisk 

mångfald på jorden172 och kan vara ett hot mot bevarandevärden i och omkring ett skyddat 

område. I arbetet med områdesskydd behöver därför förekomst, introduktionsrisker och 

spridningsmöjligheter för främmande arter uppmärksammas. Så även möjligheter att kunna 

övervaka och hantera dessa arter. En nationell vägledning underlättar för beslutsfattare att vid 

nyinrättande eller översyn av marina skyddade områden  

- beakta problematik med invasiva främmande arter i analys av skyddsbehov, och vid 

behov 

- inkludera åtgärder mot invasiva främmande arter i beslut/skötselplaner/bevarandeplaner.  

Det kan till exempel handla om åtgärder för att förebygga introduktion respektive minskning av 

introduktionstrycket, övervakning samt åtgärder för populationsbegränsning. 

Detta ger goda förutsättningar för en samordnad och jämförbar nationell hantering av främmande 

invasiva arter med tydliga processer, definitioner och begrepp. Vägledningen bidrar därmed till att 

ett effektivt områdesskydd uppnås. Som en bieffekt kan även hanteringsåtgärder testas, 

etableras och förbättras genom tillämpning i skyddade områden.  

Åtgärden är ett led i en nationell strategi för att minska påverkan av invasiva främmande arter på 

biologisk mångfald och relaterade ekosystemtjänster.  

Geografisk omfattning 

Åtgärden genomförs i båda förvaltningsområdena, Nordsjön och Östersjön.  

Koordinering med EU:s regelverk  

Art- och habitatdirektivet (92/43/EEG)173.  

Enligt EU:s förordning om invasiva främmande arter (1143/2014) ska medlemsstaterna införa 

effektiva åtgärder mot påverkan av invasiva främmande arter på biologisk mångfald och 

relaterade ekosystemtjänster.  

Regional koordinering 

Motsvarande åtgärd har inte föreslagits inom det regionala åtgärdsarbetet i Östersjön eller 

Nordsjön.  

                                                   
172 IPBES (2019) Global assessment report on biodiversity and ecosystem services of the Intergovernmental Science-Policy 

Platform on Biodiversity and Ecosystem Services: https://ipbes.net/global-assessment  
173 Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter.  



- 183 - 

Samordning med andra länder i relevant havsregion genom de regionala havskonventioner, 

Ospar och Helcom, kan dock bidra till att både utveckla metoder genom informationsutbyte men 

även höja graden av åtgärdens effektivitet om det görs på samma sätt i respektive havsområde. 

Vi bedömer att detta i framtiden kan tas upp i de expertgrupper som hanterar områdesskydd 

(t.ex. Helcom TG MPA). 

Kostnad och finansiering 

För uppgifter om kostnader, se Underlagsrapport: Konsekvensanalys av åtgärdsprogram för 

havsmiljön i Nordsjön och Östersjön 2022-2027 enligt havsmiljöförordningen. I kapitlet 

Samhällsekonomiska konsekvenser av åtgärdsprogrammet redovisas också kostnads-

nyttoanalys av åtgärden. 

Framtagande av vägledningen finansieras genom Havs- och vattenmyndigheten 

förvaltningsanslag. 

Uppföljning av åtgärdens effekter 

Uppföljning av tillämpning av vägledningen görs inför att åtgärdsprogrammet ska uppdateras 

(2027). Då ska också en bedömning göras om hur vägledningen har påverkat utformningen av 

beslut/skötselplaner/bevarandeplaner för marina skyddade områden. På längre sikt (efter 2027) 

kan den generella uppföljningen av skyddade områden utifrån områdesskyddets syfte visa på 

åtgärdens effekter. Uppföljningen kan vid behov kompletteras genom riktade inventeringar.  

Uppföljning kommer närmare specificeras i åtgärdens genomförandeplan. 
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Åtgärdsfaktablad 47 

Åtgärd 

Stärkt tillsyn och förbättrad hantering av redskap inom fritidsfisket 

 

ÅPH 47 

Motivering 

Åtgärden syftar till att inom fritidsfisket säkerställa regelefterlevnad genom förstärkt tillsyn samt att 

minimera risken för förlust av passiva redskap, det vill säga redskap som utövaren lämnar kvar i 

vattnet för att fiska. Detta genomförs genom förbättrad märkning/utmärkning av redskap vilket 

också möjliggör effektivare omhändertagande av förlorade redskap. 

Åtgärden syftar även till att minska tillförsel och påverkan av marint skräp och spökfiskande 

redskap från fritidsfiske, samt förbättra statusen för fiskbestånd i både Västerhavet och Östersjön. 

I bedömningen av miljötillståndet 2018 är det endast Bottenhavet som når god miljöstatus för 

marint skräp. Förlorade fiskeredskap utgör 27 % av det marina skräpet174. Fritidsfisket är 

omfattande i Sverige (1,4 miljoner utövare)175 men det går i nuläget inte att svara på hur stor del 

av det marina skräpet som kommer från fritidsfisket med passiva redskap. En bättre märkning 

kan ge en bättre bild om fördelningen av förlorade redskap mellan yrkes- och fritidsfisket samt 

svenskt och utländskt fiske. 

Vidare är fiskbestånden påverkade av både kommersiellt fiske och fritidsfiske.  

Ingen artgrupp (kustarter, demersala eller pelagiska arter) bedöms uppnå god status i vare sig 

Östersjön eller Västerhavet176. Det är viktigt att även fritidsfisket bedrivs enligt regelverken vad 

avser omfattning och redskapsanvändning. Det innebär exempelvis att redskapen används under 

rätt tid, i rätt geografiskt område och inom redskapsbegränsningarna. Användning av korrekta 

redskap ger ett ökat skydd för hotade arter och känsliga bestånd såsom t.ex. ål, mal och vildlax.  

Koppling till miljökvalitetsnorm med indikator eller deskriptor för god miljöstatus 

Åtgärd 47 syftar till att miljökvalitetsnormerna nedan ska kunna följas177. 

Miljökvalitetsnorm E.1 Havsmiljön ska så långt som möjligt vara fri från skräp. 

Indikatorer  

E.1.1  Mängd skräp på stränder 

E.1.2 Mängd skräp på havsbotten 

 

                                                   
174 EU-kommissionen (2020) Report from the commission to the European parliament and the council on the implementation of 

the Marine Strategy Framework Directive https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0097&from=EN 

175 Havs- och vattenmyndigheten (2018) Fritidsfisket i Sverige (hämtad: 2020-08-21) https://www.havochvatten.se/hav/fiske--
fritid/sport--och-fritidsfiske/fakta-om-fritidsfiske/statistik-for-fritidsfiske.html 

176 Havs- och vattenmyndigheten (2018) Marin strategi för Nordsjön och Östersjön 2018-2023, Bedömning av miljötillstånd och 
socioekonomisk analys. Havs- och vattenmyndighetens rapport 2018:27 

177 För alla miljökvalitetsnormer med indikatorer och deskriptorer för god miljöstatus se Havs- och vattenmyndighetens 
föreskrifter (HVMFS 2012:18) om vad som kännetecknar god miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för 
Nordsjön och Östersjön. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0097&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0097&from=EN
https://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/sport--och-fritidsfiske/fakta-om-fritidsfiske/statistik-for-fritidsfiske.html
https://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/sport--och-fritidsfiske/fakta-om-fritidsfiske/statistik-for-fritidsfiske.html
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Miljökvalitetsnorm C.3 Populationerna av alla naturligt förekommande fiskarter och skaldjur som 

påverkas av fiske har en ålders- och storleksstruktur samt beståndsstorlek som garanterar deras 

långsiktiga hållbarhet. 

Indikator C.3.3 Hållbart nyttjande av nationellt förvaltade arter  

 

Miljökvalitetsnorm C.4 Förekomst, artsammansättning och storleksfördelning hos fisksamhället 

ska möjliggöra att viktiga funktioner i näringsväven upprätthålls. 

Indikatorer 

C.4.2 Storleksstruktur hos nyckelart i kustvatten - torsk,  

C.4.3 Storleksstruktur hos nyckelart av fisk i kustvatten – abborre 

 

Åtgärdens koppling till komponent som beskriver god miljöstatus 

Åtgärden avser förbättra följande delar av ekosystemet och/eller minska följande belastningar: 

kustfisk, näringsvävar, skräp i miljön, mikroskräp i miljön.  

Genomförande  

Märkning/utmärkning och anmälningsplikt för passiva redskap som används inom fritidsfisket 

Havs- och vattenmyndigheten ska: 

1. Vidareutveckla inrapporteringssystem för förlorade redskap, arbeta för 

medvetandehöjande åtgärder samt verka för förbättrad utformning av redskap för 

minskning av förlust och för lokalisering av redskap. 

2. Se över gällande föreskrifter för märkning och utmärkning av redskap i syfte att 

modernisera kraven, uppdatera föreskrifterna med beaktande av utvecklingen av 

utformning och möjlig lokalisering av redskap samt för att minska uppkomsten av 

förlorade redskap. 

3. I arbetet med att ta fram föreskrifter beakta möjligheten att utforma föreskrifterna på ett 

sådant sätt som möjliggör att förlust av redskap minimeras och att förekomsten av nya 

spökfiskande redskap minskar.  

Med personliga märken på varje redskap kan man härleda redskapen om utmärkningen går 

förlorad och att man inte använder fler redskap än tillåtet, korrekt antal leder till mindre förluster.  

Vägledning, kompetensförsörjning, rapportering och samordning inom fisketillsyn på allmänt 

vatten 

Havs- och vattenmyndigheten ska:  

1. Tillsammans med länsstyrelsen för att ta fram och driftsätta ett rapporterings- och 

inspektionsverktyg för fisketillsyn. 

2. Inom relevanta fiskerier sammanställa data från inspektionsverktyget och analysera 

resultatet tillsammans med de inspektioner som utförs inom Havs- och 

vattenmyndighetens fiskerikontroll och KBV:s sjökontroll. 

3. Verka för tydligare regional operativ samordning inom kontroll av fritidsfisket mellan Havs- 

och vattenmyndigheten, Polisen och Kustbevakningen. 

4. I samverkan med andra berörda myndigheter inom fisketillsyn ta fram väglednings- och 

informationsmaterial för harmonisering och kvalitetssäkring av fisketillsynen. 
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För att förhindra förlust av redskap inom fritidsfisket med passiva redskap behövs även 

regelefterlevnad av märknings- och utmärkningsföreskrifter.  

Åtgärden ska starta under 2022. I samband med detta ska också en genomförandeplan för 

åtgärden utarbetas. 

Möjlig vidare delåtgärd 

Frågan om behov av någon form av registrering har lyfts över tid med olika perspektiv, men det 

behövs en mer övergripande diskussion för att se över helhetsbehovet av anmälningsplikt och 

rapportering från fritidsfisket. Vid upprepad förlust av sina redskap kan man exempelvis begränsa 

hur många märken per säsong man är berättigad till. Havs- och vattenmyndigheten saknar idag 

uppdrag och mandat för att hantera anmälningar och rapportering för fritidsfiskare.  

Havs- och vattenmyndigheten har i tidigare regeringsuppdrag178 framhållit betydelsen av att 

myndigheten får föreskriva om anmälningsplikt och registerskyldighet av särskilda skäl, där 

fritidsfisket bedöms stå för en betydande påverkan eller där arten omfattas av förvaltningsplaner, 

t.ex. hummer och torsk. Om Havs- och vattenmyndigheten får uppdrag och möjlighet att hantera 

anmälningsplikt och rapportering från fritidsfisket inkluderas även följande aktiviteter i åtgärden: 

1. Se över föreskrifter för att implementera anmälningsplikt och rapportering för fritidsfisket 

med passiva redskap. 

2. Ta fram ett märkningssystem med fysiska märken för märkning av redskap. 

3. Ta fram IT-stöd för fritidsfiskare för att anmäla sig och få tillgång till sina märken samt få 

information om hur märken ska användas och hur redskapen påverkar miljön. 

4. Skapa förutsättningar för distribution och hantering av märken. 

5. Ta fram IT-stöd till tillsynsmyndigheter för att kontrollera märkning och utmärkning av 

redskap. 

6. Informationskampanjer riktade till fritidsfiskare och utbildningsinsatser för kontrollerande 

tillsynsmyndigheter. 

Förväntad effekt av åtgärden 

Bättre märkning, en eventuell anmälningsplikt och rapportering för fritidsfiskare som använder 

passiva redskap leder till minskat antal förlorade redskap, ökat medvetande, ökade kunskaper 

och därmed möjliggörs minskad mängd marint skräp och spökfiskande redskap. Detta förväntas 

leda till mindre marint skräp både på stränder och på botten vilket gör att miljökvalitetsnorm E.1 

kan följas.  

Effektivare fisketillsyn ger högre regelefterlevnad samt förbättrat genomförande och uppföljning 

av förvaltningsåtgärder. Exempelvis kan detta motverka felaktigt utformade redskap och felaktigt 

redskapsanvändande i kustnära marint skyddade områden och fredningsområden. Bättre 

regelefterlevnad gällande redskap gör att det minskar dessas påverkan på bestånden. Detta bör 

bidra till minskat oavsiktligt uttag av arter och bättre status för bestånd som bedöms under 

miljökvalitetsnorm C.3 och C.4. Dessutom kan bättre rapportering och uppföljning av tillsynen 

möjliggöra ett mer riskbaserat arbetssätt som också innebär effektiv användning av resurser. 

Detta underlättar för koordinering med andra myndigheter. En bättre regional och nationell 

                                                   
178 Havs- och vattenmyndigheten (2018) Förslag om utformning av rapporteringsskyldighet och fördelning av den tillgängliga 

fiskeresursen för andra fiskare än yrkesfiskare. Redovisning av regeringsuppdrag  N2017/06266/FJR och N2015/03577/FJR 
https://www.havochvatten.se/download/18.4ae795ce163493d481d5574a/1526378889367/slutrapport-rapporteringsskyldighet-
och-fordelning-av-fiskeresurs.pdf  

 

https://www.havochvatten.se/download/18.4ae795ce163493d481d5574a/1526378889367/slutrapport-rapporteringsskyldighet-och-fordelning-av-fiskeresurs.pdf
https://www.havochvatten.se/download/18.4ae795ce163493d481d5574a/1526378889367/slutrapport-rapporteringsskyldighet-och-fordelning-av-fiskeresurs.pdf
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operativ koordinering mellan myndigheter leder även till harmoniserad fisketillsyn mellan 

myndigheter, effektivisering av resurser och ökad rättssäkerhet. 

Lagstiftning/regelverk 

Vid genomförande av åtgärden kan nedan regelverk aktualiseras: 

Fiskelagen (1993:787) 

Fiskelagen är den grundläggande lagen för bedrivande av fiske. 

Förordning (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen (fiskeförordningen). 

I fiskeförordningen (1994:1716) ges Havs- och vattenmyndigheten rätt att meddela föreskrifter om 

bl a fiskereglering och fisketillsyn. 

Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön.  

FiFS 2004:36 reglerar bland annat vilka tider, vilka typer och mängder av redskap som man får 

använda. 

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2018:1) om fisketillsynsförordnande. 

HVMFS 2018:1 reglerar förordnande för fisketillsyn och vilka kunskapskrav som ställs på de som 

har förordnande för fisketillsyn. 

Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 1994:14) om märkning och utmärkning av fiskeredskap  

FIFS 1994:14 bestämmer på vilket sätt redskapen ska vara utmärka och hur de redskapen i sig 

ska märkas. 

Miljökvalitetsmål 

Hav i balans samt levande kust och skärgård 

Ett rikt växt och djurliv 

Bakgrund och nuläge 

Märkning/utmärkning och anmälningsplikt för passiva redskap som används inom fritidsfisket 

Det finns redan idag krav på märkning av fiskeredskap enligt Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 

1994:14) om märkning och utmärkning av fiskeredskap. Detta bedöms ha viss effekt men är inte 

tillräckligt för att märkningen också ska förhindra spridning av fritidsfiskeredskap i havsmiljön. Det 

finns dock inget nationellt övergripande register för fritidsfiskare och deras passiva redskap, inte 

heller några individuella märken eller ”tags” används. Detta gör att det med nuvarande regelverk 

är svårt att direkt koppla redskap till individ, vilket bland annat innebär att man kan fiska med för 

stor mängd redskap och eller i fel område. En förbättrad märkning av fritidsfiskets redskap med 

krav på ett begränsat antal individuella märken kompletterar andra preventiva åtgärder. 

Vid en eventuell anmälnings- och rapporteringsplikt för passiva redskap kommer hanteringen 

behöva skötas genom någon form av IT-stöd. I stödet ska information finnas om hur märken skall 

användas och hur redskapen påverkar miljön. Det bör ha en preventiv verkan och leda till att man 

blir medveten om den påverkan redskapet medför, vilket kan bidra till större ansvarskänsla för 

redskapen. Anmälningsplikten gör det även lättare att nå ut med information om nya regler och 

mer riktade enkäter. 

Sverige tillämpar inte anmälningsplikt med begränsat antal individuella märken som till exempel 

det system som finns i Norge, vilket gör det svårare att kontrollera begränsning av antal redskap 

som en person får använda samtidigt. Om varje fiskare har ett begränsat antal märken för sina 

redskap blir det svårare att använda fler redskap än vad som är tillåtet och möjligheten att 

kontrollera antalet redskap förbättras.  
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Anmälningsplikten som är föreslagen i åtgärden är främst riktad till att minska mängden förlorade 

redskap genom bättre märkning/utmärkning, rapportering och tillsyn av passiva redskap inom 

fritidsfisket. Tidigare arbete har främst belyst problematiken med redskapsanvändandet inom 

fritidsfisket ur förvaltning- och beståndsaspekt. Havs- och vattenmyndigheten har föreslagit att 

myndigheten bör få möjlighet att meddela föreskrifter om anmälnings- och 

rapporteringsskyldighet för den som bedriver fritidsfiske eller fisketurismverksamhet om det finns 

särskilda skäl.  

Sådana särskilda skäl kan vara att anmälnings- och rapporteringsskyldighet behövs för att 

genomföra EU:s datainsamling samt förbättra kunskapsunderlaget för den nationella 

förvaltningen. Genom en anmälningsskyldighet skapas ett register över de som fiskar i ett 

område eller efter en viss art. Rapporteringsskyldighet är inte alltid nödvändig, men kan 

komplettera anmälningsskyldigheten om det behövs.  

Vägledning, kompetensförsörjning och rapportering inom fisketillsyn på allmänt vatten 

Inom fisketillsynen av fritidsfisket sträcker sig idag Havs- och vattenmyndighetens mandat till att 

vägleda om förordnande för fisketillsyn.  

Tillsynen på allmänt vatten ställer mer krav på detaljerad kunskap än det som grundutbildningen 

för förordnande ger. Det är även viktigt med nationell harmonisering för tillsynen längs med hela 

kusten.  

Reglerna för fiske i havet styrs av EU:s regelverk och kompletteras av nationellt regelverk där de 

flesta regler finns i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter. Föreskrifterna uppdateras löpande 

och ställer krav på att tillsynare som har förordnande håller sig ajour. Dessa förändringar måste 

snabbare och tydligare nå ut till uppdragsgivare och till de som bedriver fisketillsyn.  

Fisketillsyn på allmänt vatten berör många myndigheter med flera olika uppdrag inom kontroll och 

tillsyn inom fiskets område. Kustbevakningen, Skatteverket, länsstyrelserna, Polisen och även i 

vissa fall Tullverket och Livsmedelsverket. För en effektiv fisketillsyn behövs det därför i många 

fall både nationell och regional koordinering och samordning av fisketillsynen.  

Geografisk omfattning 

Förvaltningsområdena Nordsjön, Östersjön. 

Koordinering med EU:s regelverk  

Ej aktuellt. 

Regional koordinering 

Ej aktuellt. Rör endast nationell märkning och fisketillsyn. 

Kostnad och finansiering 

För uppgifter om kostnader, se Underlagsrapport: Konsekvensanalys av åtgärdsprogram för 

havsmiljön i Nordsjön och Östersjön 2022-2027 enligt havsmiljöförordningen. I kapitlet 

Samhällsekonomiska konsekvenser av åtgärdsprogrammet redovisas också kostnads-

nyttoanalys av åtgärden. 

Åtgärden finansieras genom förvaltningsanslag och Havs- och vattenmiljöanslaget.  

Uppföljning av åtgärdens effekter 

Uppföljning kommer närmare specificeras i åtgärdens genomförandeplan. Effekterna av 

åtgärderna på förlorade fiskeredskap kommer att kunna mätas i: 



- 189 - 

 Strandstädsdata; vid strandstädning kan man med individuella märken fastslå 

totalmängden av fiskeredskap och om redskapen förlorats av yrkesfisket eller fritidsfisket 

samt svenskt och utländskt fiske 

 Regelefterlevnaden av fiskeregler inom fritidsfisket mäts genom uppföljning av den 

detaljerade rapportering som föreslagits som åtgärd  

 Effekterna på fiskbestånden följs upp genom SLU:s resursöversikt, Fisk- och 

skaldjursbestånd i hav och sötvatten 

 Åtgärden ska följas upp i hur många nya- eller reviderade föreskrifter för nationellt 

förvaltade fisk och skaldjurarter som tillkommit och som har beaktat åtgärder för att 

minska förlusten av redskap 
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Åtgärdsfaktablad 48 

Åtgärd  

Främja en storleksfördelning hos det kustnära fisksamhället som möjliggör att viktiga funktioner i 

näringsväven upprätthålls 

 

ÅPH 48 

Motivering 

Genom att främja en naturlig storleks- och åldersfördelning hos fisksamhällen möjliggörs att 

viktiga funktioner i näringsvävarna upprätthålls. Åtgärden syftar till att skydda både större och 

mindre storleksklasser för att främja lekbestånd och rekrytering, upprätthålla 

ekosystemfunktioner, samt motverka evolutionära förändringar av storlek och ålder vid 

könsmognad. 

I 2018-års bedömning av havsmiljöns tillstånd i Sveriges konstaterades att populationer av alla 

kommersiellt nyttjade fiskar och skaldjur (deskriptor 3) inte håller sig inom säkra biologiska 

gränser. Underlag från 2016 visar att bara 3 av 12 bedömda bestånd i Östersjön klarar 

tröskelvärdena i Östersjön. I Nordsjön klarar mindre än hälften av de bedömda bestånden 

tröskelvärdena. Därmed uppnås inte god miljöstatus för deskriptor 3, varken i Östersjön eller i 

Nordsjön179.  

Då kustfisk, särskilt större rovfisk, utgör en viktig del av näringsväven i ett fungerande ekosystem 

bedöms främjande av en naturlig storleksfördelning hos det kustnära fisksamhället som en viktig 

åtgärd för att möjliggöra att viktiga funktioner i näringsväven upprätthålls180,181.  

Koppling till miljökvalitetsnorm med indikator eller deskriptor för god miljöstatus 

Åtgärd 48 syftar till att miljökvalitetsnormerna nedan ska kunna följas182.  

Miljökvalitetsnorm C.3 Populationerna av alla naturligt förekommande fiskarter och skaldjur som 

påverkas av fiske har en ålders- och storleksstruktur samt beståndsstorlek som garanterar deras 

långsiktiga hållbarhet. 

Indikatorer 

C.3.2 Lekbiomassa (SSB) för alla kommersiellt nyttjade bestånd.  

C.3.3 Hållbart nyttjande av nationellt förvaltade fisk och skaldjurspopulationer.  

Miljökvalitetsnorm C.4 Förekomst, artsammansättning och storleksfördelning hos fisksamhället 

ska möjliggöra att viktiga funktioner i näringsväven upprätthålls. 

Indikatorer  

C.4.1 Storleksstruktur i fisksamhället i utsjövatten.  

                                                   
179 Havs- och vattenmyndigheten (2018) Marin strategi för Nordsjön och Östersjön 2018-2023, Bedömning av miljötillstånd och 

socioekonomisk analys. Rapport 2018:27 
180 Eriksson B.K., Ljunggren L., Sandström A., Johansson G., Mattila J., Rubach A., Råberg S., Snickars M. (2009) Declines in 

predatory fish promote bloom‐forming macroalgae. Ecol. Appl. 19: 1975– 1988 
181 Östman Ö, Olsson J., Dannewitz J., Palm S., Florin AB. (2017) Inferring spatial structure from population genetics and spatial 

synchrony in demography of Baltic Sea fishes: implications for management. Fish Fish. 18: 324-339 
182 För alla miljökvalitetsnormer med indikatorer och deskriptorer för god miljöstatus se Havs- och vattenmyndighetens 

föreskrifter (HVMFS 2012:18) om vad som kännetecknar god miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för 
Nordsjön och Östersjön. 
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C.4.2 Storleksstruktur hos nyckelart i kustvatten - torsk.  

C.4.3 Storleksstruktur hos nyckelart av fisk i kustvatten - abborre.  

Åtgärdens koppling till komponent som beskriver god miljöstatus 

Åtgärden avser förbättra följande delar av ekosystemet och/eller minska följande belastningar: 

kustfisk, näringsvävar och uttag av vilda arter.  

Genomförande 

Havs- och vattenmyndigheten ska, genom förankring i nationella beredningsgrupper183, bedöma 

vilka arter och fisksamhällen där storleksstrukturen gör att miljökvalitetsnorm C.3 och C.4 inte 

följs och ser över behovet av att införa direkta eller indirekta storleksrelaterade 

förvaltningsåtgärder. Åtgärden tillämpas för kustarter och kustfisksamhällen. Arbetet är adaptivt 

och genomförs inom ramen för en ekosystembaserad förvaltning varvid flera regleringsåtgärder 

beaktas för synergieffekter. Mycket av beredning och belysande av rådande situation styrs 

genom regionalt arbete och återkopplas till Havs- och vattenmyndigheten som inför relevanta 

åtgärder. Det är viktigt att beakta regionala skillnader för vilka typer av åtgärder som främjar en 

storleksstruktur som möjliggör att viktiga funktioner i näringsväven upprätthålls. 

Åtgärden syftar till att Havs- och vattenmyndigheten, i samtliga fall, vid förvaltningsåtgärder som 

syftar till resurstillträde, ska ha tänkt igenom och särskilt beaktat åtgärder som syftar till att främja 

en storleksfördelning hos fisksamhället som möjliggör att viktiga funktioner i näringsväven 

upprätthålls. 

Exempel på direkta förvaltningsåtgärder är minimimått, maximimått eller en kombination av dessa 

(s.k. fönsteruttag). Indirekta förvaltningsåtgärder för att stärka storleksstrukturen för nationellt 

förvaltade arter och bestånd är att reglera tillträde och beskattning. Detta genom exempelvis 

freda områden av betydelse för ansamlingar av stor fisk, exempelvis genom att freda områden, 

freda tidsperioder eller helt stänga ute möjligheten till uttag (fiskefria områden). Andra åtgärder 

kan vara att begränsa fångstbarhet i mängdfångande redskap genom begränsningar i 

maskstorlek och eller genom att begränsa ingångsöppningar eller öka utgångsöppningar.  

Specifika åtgärder som kan övervägas: Flyktöppningar för specifika arter som är i behov av 

specifikt skydd, som t.ex. ål och hummer. Se över bestämmelser vilken maskstorlek som får 

användas i vilket område (koppling till fredningsområden). Utveckling av nya skonsamma redskap 

i småskaligt fiske är just nu begränsat till fasta redskap. Införa incitament för ökad användning av 

redskap för levande fångst. 

Förvaltningsåtgärderna genomförs genom föreskriftsändringar som förankras hos intressenter via 

remissförfarande och införs i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, 

Kattegatt och Östersjön.   

Åtgärden påbörjas 2022 och genomförs löpande. I samband med att åtgärden påbörjas ska 

också en genomförandeplan utarbetas.  

Förväntad effekt av åtgärden 

Fiskeregler införs som begränsar fångsten av stora individer av fisk och skaldjur (t.ex. genom så 

kallat fönsteruttag, med både minimi- och maximimått angivet för tillåten fångst, kombinerat med 

regler för utformning av vissa redskapsbegränsningar, såsom maskstorleksbegränsningar, krav 

på flyktöppningar och begränsade ingångsöppningar. Biologiskt relevanta minimimått bidrar till att 

                                                   
183 För nationellt förvaltade arter sker mycket av återkoppling av ändrade behovsbilder (för förvaltningsåtgärder) genom regional 

förankring i så kallade nationella beredningsgrupper. Här lyfter länsstyrelserna, Sveriges lantbruksuniversitet och Statens 
Jordbruksverk tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten upp behov och problembilder. Gemensamt arbetas en plan 
fram för hur förvaltningsåtgärder ska komma att förbättra status och förändra rådande situation. 
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upprätthålla en reproduktiv biomassa). Sammantaget förväntas detta leda till att en större andel 

stora individer i bestånden överlever och därmed bidrar till reproduktionen, samt till att dessa 

individers ekosystemfunktioner upprätthålls och att selektionen för en minskad storlek och ålder 

vid könsmognad minskar.  

Åtgärden förväntas leda till ett mer hållbart nyttjande av nationellt förvaltade fisk och 

skaldjurspopulationer och att fisk- och kräftdjurssamhällena längs Sveriges kuster får en mer 

naturlig storlek- och åldersstruktur och därmed förutsättningarna för att miljökvalitetsnormerna 

C.3 och C.4 ska kunna följas. Åtgärden bidrar även till att arter och bestånd har förmågan att stå 

emot, och dessutom i vissa fall minska effekterna av övergödningsproblematik och effekter av 

invasiva eller främmande arter. Tyvärr kan effekten av storleksrelaterade förvaltningsåtgärder 

maskeras av att andra åtgärder (eller bristen på åtgärder) inte implementerats. Exempel på detta 

kan vara klimatrelaterade effekter eller predation från däggdjur och fågel som gör att effektbilden 

uteblir eller försvagas. Vikten av att begränsa fångster av stora individer som här föreslås blir 

därigenom inte desto mindre värdefull, snarare tvärt om, för att bromsa utvecklingen tills dess att 

andra åtgärder finns på plats.  

Lagstiftning/regelverk 

Vid genomförande av åtgärden kan nedan regelverk aktualiseras: 

Förordning (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen (fiskeförordningen) 

I fiskeförordningen ges Havs- och vattenmyndigheten rätt att meddela föreskrifter om bl.a. 

fiskereglering. 

Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön.   

Genom föreskrifterna som nu meddelas av Havs- och vattenmyndigheten regleras denna typ av 

fiskeregleringar för nationellt förvaltade arter för både yrkesfisket och fritidsfisket.  

Miljökvalitetsmål 

Hav i balans samt levande kust och skärgård 

Bakgrund och nuläge 

Havs- och vattenmyndigheten har under 2019 börjat se över behovet av att införa främst 

fönsteruttag men också ökade minimimått för arter som är föremål för ett ökat fritidsfiske med 

handredskap där återutsättningsöverlevnaden är stor. Under 2020-2021 kommer fönsteruttag för 

gös införas från norra Uppsala ner till Kalmarsund. Det sker en kontinuerlig dialog mellan Havs- 

och vattenmyndigheten och länsstyrelser om vilka förvaltningsåtgärder som är i särskilt behov av 

revidering. Abborren längs kusten är en art som lyfts som i stort behov av reviderade 

förvaltningsåtgärder just med koppling kring hur mängden stor abborre kan ökas i kustområdena.  

Geografisk omfattning 

Förvaltningsområdena Nordsjön och Östersjön.  

Koordinering med EU:s regelverk  

För åtgärd 48 är det främst nationella fiskeregleringar som åsyftas även om vissa arter som 

nyttjar kustområdena men som vandrar ut till internationellt vatten kan komma att påverkas av 

vad vi inom nationella handlingsutrymmet gör och vice versa.  

Art- och habitatdirektivet (92/43/EEG). 

Vissa arter inkluderas i reglering enligt art- och habitatdirektivet som kommer att beaktas i både 

bedömning och åtgärdsplanering enligt havsmiljöförordningen. 

Regional koordinering 

Inom Östersjön (Helcom) diskuteras förslag kring åtgärder för kustfisk inför uppdateringen av 
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Baltic Sea Action Plan. Där finns både arbete sedan tidigare och nya förslag som rör samma typ 

av åtgärder som tas upp i ÅPH 48. Frågor om kustfisk behandlas också inom Helcom 

expertgrupper där Sverige är aktiva.  

Inom Ospar finns inget aktivt arbete för att koordinera förvaltning av kustfiskarter.  

Kostnad och finansiering 

För uppgifter om kostnader, se Underlagsrapport: Konsekvensanalys av åtgärdsprogram för 

havsmiljön i Nordsjön och Östersjön 2022-2027 enligt havsmiljöförordningen. I kapitlet 

Samhällsekonomiska konsekvenser av åtgärdsprogrammet redovisas också kostnads-

nyttoanalys av åtgärden. 

Åtgärden bedöms i huvudsak kunna finansieras av Havs- och vattenmyndighetens 

förvaltningsanslag, samt finansiering inom Europeiska havs- och fiskerifonden. 

Uppföljning av åtgärdens effekter 

Åtgärden ska följas upp årligen i hur många nya- eller reviderade föreskrifter för nationellt 

förvaltade fisk och skaldjurarter som tillkommit under innevarande år och som har främjat att en 

storleksfördelning hos det kustnära fisksamhället som möjliggör att viktiga funktioner i 

näringsväven upprätthålls. 

Vad gäller uppföljning av åtgärdens/åtgärdernas effekt för biologin och miljön är detta en 

uppföljning som tar längre tid och en sådan uppföljning sker inom den löpande beställningen till 

Sveriges lantbruksuniversitet och den miljöövervakning av kustfisk som sker på årlig basis. Även 

länsstyrelserna på regional nivå gör utvärderingar som används för att följa upp effekter av 

förvaltningsåtgärder.  

Uppföljning kommer närmare specificeras i åtgärdens genomförande. 
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Åtgärdsfaktablad 49 

Åtgärd 

Minska arealen trålsvept yta och öka användningen av selektiva och skonsamma redskap samt 

genomföra en sammanställning av trålningens inverkan på kustnära fiskbestånd 

 

ÅPH 49  

Motivering 

Enligt bedömningen av miljötillståndet 2018 så uppnår inte mjukbottnar och framförallt 

sandbankar i kustnära områden och utsjön god miljöstatus184. Dessutom klarar ett flertal 

fiskbestånd inte målvärdet för indikatorerna C.3.1 och C.3.2 som används för bedömning av 

miljökvalitetsnorm C.3 i förvaltningsområdena Nordsjön och Östersjön.  

Bottentrålning kan utgöra en stor påverkan på ekosystemet, både genom direkt påverkan på 

bottensamhällen, uttag av ungfisk och bifångster av känsliga arter, men också genom 

sedimentspridning och förändring av kretsloppen till följd av omrörning i sedimenten.  

År 2004 infördes regler för att begränsa trålfisket i den svenska kustzonen. Det finns dock vissa 

undantag från regleringen på de så kallade inflyttningsområdena.  

Åtgärden syftar till att minska arealen trålsvept yta samt bidra till utveckling och ökad användning 

av selektiva och skonsamma redskap, vilket bidrar till förbättrad status av bottenhabitat och även 

enskilda fiskbestånd.  

Koppling till miljökvalitetsnorm med indikator eller deskriptor för god miljöstatus  

Åtgärd 49 syftar till att miljökvalitetsnormerna nedan ska kunna följas. 

Åtgärden bidrar också till att den övergripande normen god miljöstatus185 ska kunna följas 

avseende deskriptor 6186. 

Miljökvalitetsnorm C.3 Populationerna av alla naturligt förekommande fiskarter och skaldjur som 

påverkas av fiske har en ålders- och storleksstruktur samt beståndsstorlek som garanterar deras 

långsiktiga hållbarhet. 

Indikatorer  

C.3.1 Fiskeridödlighet (F)  

C.3.2 Lekbiomassa (SSB) för alla kommersiellt nyttjade bestånd och  

C.3.3 Hållbart nyttjande av nationellt förvaltade arter  

Miljökvalitetsnorm C.4 Förekomst, artsammansättning och storleksfördelning hos fisksamhället 

ska möjliggöra att viktiga funktioner i näringsväven upprätthålls. 

Indikatorer  

C.4.1 Storleksstruktur i fisksamhället i utsjövatten och  

                                                   
184 Havs- och vattenmyndigheten (2018) Marin strategi för Nordsjön och Östersjön 2018-2023- Bedömning av miljötillstånd och 

socioekonomisk analys. Havs- och vattenmyndighetens rapport 2018:27 
185 17 § havsmiljöförordningen 
186 För alla miljökvalitetsnormer med indikatorer och deskriptorer för god miljöstatus se Havs- och vattenmyndighetens 

föreskrifter (HVMFS 2012:18) om vad som kännetecknar god miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för 
Nordsjön och Östersjön.  
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C.4.2 Storleksstruktur hos nyckelart i kustvatten – torsk  

MiljökvalitetsnormD.1 Den av mänsklig verksamhet opåverkade havsbottenarealen ska ha en 

omfattning som ger förutsättningar för att upprätthålla bottnarnas struktur och funktion för 

respektive livsmiljötyp 

Indikatorer: 

D.1.1 Trend för fysisk störning på havsbotten från bottentrålning 

D.1.2 Fysisk förlust av sandbankar och rev 

MiljökvalitetsnormD.2 Arealen av biogena substrat ska bibehållas eller öka. 

Indikatorer saknas 

Åtgärdens koppling till komponent som beskriver god miljöstatus 

Åtgärden avser förbättra följande delar av ekosystemet och/eller minska följande belastningar: 

bentiska huvudsakliga livsmiljöer, kustfisk, demersal fisk och fysisk störning av havsbotten.  

Genomförande  

Åtgärden genomförs av Havs- och vattenmyndigheten som identifierar behov av, och utifrån detta 

inför fiskeregleringar genom bl.a. områdesbegränsningar, tidsbegränsningar och användning av 

selektiva och skonsamma redskap anpassade för att vara art- och storleksselektiva. Behoven 

kommer att identifieras bl.a. inom de nationella regionala beredningsgrupperna, åtgärder inom 

ramen för den gemensamma fiskeripolitiken, den löpande SLU rådgivningen och den senaste 

bedömningen av havsmiljöns tillstånd enligt havsmiljöförordningen. Därutöver initieras en 

sammanställning av trålfiskets påverkan på kustnära bestånd. Dessutom ska hänsyn tas till 

utvecklingen av nya kvantitativa tröskelvärden för påverkan på havsbotten, som ska tas fram för 

deskriptor 6 enligt Kommissionsbeslutet om god miljöstatus187.  

Utfallet av två, nu pågående, regeringsuppdrag kommer även att beaktas vid identifiering av 

behov av ytterligare redskapsbegränsning och fiskeregleringar för begränsningar av trålfisket. 

Regeringsuppdragen gäller förstärkt fiskereglering i skyddade områden samt införande av ett 

generellt stopp för bottentrålning i skyddade områden188,189. 

Myndigheten kommer att ta initiativ till en översyn/utredning om vilka eventuella behov som finns 

av att vidta åtgärder, utanför de skyddade områdena. 

Utifrån identifierade behov föreslår och remitterar Havs- och vattenmyndigheten förslag om 

regeländringar, som sedan förs in i myndighetens föreskrifter. Identifierade åtgärder som berör 

övriga medlemsländers fiskeverksamhet måste följa regionaliseringsförfarandet inom ramen för 

den gemensamma fiskeripolitiken (GFP).  

Åtgärden påbörjas 2022 och en genomförandeplan ska utarbetas. Arbetet med åtgärden kommer 

att sträcka sig över flera förvaltningscykler.  

                                                   
187 Kommissionens beslut (EU) 2017/848 av den 17 maj 2017 om fastställande av kriterier och metodstandarder för god 

miljöstatus i marina vatten, specifikationer och standardiserade metoder för övervakning och bedömning och om upphävande 
av beslut 2010/477/EU 

188 Havs- och vattenmyndigheten (2020) Uppdrag om generellt stopp för bottentrålning i skyddade områden. Redovisning av 
regeringsuppdrag N2020/00130/FJR 
https://www.havochvatten.se/download/18.3b63ec651740ce15990abb1a/1599031887537/ru-redovisning-325-2020-
bottentralning.pdf 

189 Havs- och vattenmyndigheten (2018) Uppdrag om bevarandeåtgärder vad avser fiske i marina skyddade områden. 
Redovisning av regeringsuppdrag M2017/02522/Nm 
https://www.havochvatten.se/download/18.47bf2cd7163855d85cab5ee0/1527688697823/ru-redovisning-fiske-i-marint-
skyddade-omraden.pdf  

https://www.havochvatten.se/download/18.3b63ec651740ce15990abb1a/1599031887537/ru-redovisning-325-2020-bottentralning.pdf
https://www.havochvatten.se/download/18.3b63ec651740ce15990abb1a/1599031887537/ru-redovisning-325-2020-bottentralning.pdf
https://www.havochvatten.se/download/18.47bf2cd7163855d85cab5ee0/1527688697823/ru-redovisning-fiske-i-marint-skyddade-omraden.pdf
https://www.havochvatten.se/download/18.47bf2cd7163855d85cab5ee0/1527688697823/ru-redovisning-fiske-i-marint-skyddade-omraden.pdf
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Förväntad effekt av åtgärden 

En minskad areal trålsvept i kombination med en fortsatt utveckling och användning av selektiva 

och skonsamma redskap kommer att bidra till att bottenhabitat skyddas mot fysisk störning. På så 

sätt bidrar åtgärden till att minska påverkan i viktiga lek-, uppväxt- och/eller födosöksområden för 

relevanta fiskbestånd, vilket leder till förbättrad status för bottenhabitat, näringsvävar och 

fiskbestånd.  

Lagstiftning/regelverk 

Vid genomförande av åtgärden kan nedan regelverk aktualiseras: 

Förordning (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen (fiskeförordningen) 

I fiskeförordningen ges Havs- och vattenmyndigheten rätt att meddela föreskrifter om bl a 

fiskereglering. 

Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön 

Föreskrifterna innehåller nuvarande reglering avseende bottentrålfiske innanför trålgränsen  

Grundförordningen ((EU) nr 1380/2013)190   

I grundförordningen anges hur regionalt samarbete om bevarandeåtgärder (regionalisering) ska 

genomföras. För tillämpning av åtgärder i områden där utländska fartyg har ett 

förvaltningsintresse krävs ett regionaliseringsförfarande inom ramen för grundförordningen. 

Miljökvalitetsmål 

Hav i balans samt en levande kust och skärgård  

Ett rikt växt- och djurliv 

Bakgrund och nuläge 

År 2004 infördes regler för att begränsa trålfisket i den svenska kustzonen. Syftet med förbudet 

mot trålning var att skydda den känsliga kustzonen och framförallt skydda viktiga lek- och 

uppväxtområden för ett flertal fiskarter. Det finns dock vissa undantag från regleringen, de så 

kallade inflyttningsområdena. För Västerhavet gäller undantagen framförallt bottentrålning efter 

kräfta med artsorterande rist och med en största diameter på underställets rullar, trålning efter 

räka på större djup än 60 meter, kustfiske (fiskefartyg mindre än 24 m eller har en motorstyrka 

över 450 kW) efter sill/strömming på ostkusten och trålning efter siklöja i Bottenviken. Motiven för 

fiske efter sill/strömming i inflyttningsområden har främst varit en lokal/regional försörjning till lokal 

beredningsindustri. 

Under 2020 har Havs- och vattenmyndigheten redovisat ett regeringsuppdrag som rör 

bottentrålfiske i skyddade områden191. 

Sedan 2014 bedriver Havs- och vattenmyndigheten även arbete med att utveckla fiskemetoder 

för selektivt och skonsamt fiske. Detta kommer bidra till och ligga till grund för den del av 

åtgärden som rör ökad användning av selektiva och skonsamma redskap såsom exempelvis 

specifika krav på hur redskapen ska vara utformade. 

                                                   
190 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 av den 11 december 2013 om den gemensamma 

fiskeripolitiken, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1954/2003 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets 
förordningar (EG) nr 2371/2002 och (EG) nr 639/2004 och rådets beslut 2004/585/EG 

191 Havs- och vattenmyndigheten (2020) Uppdrag om generellt stopp för bottentrålning i skyddade områden. Redovisning av 
regeringsuppdrag N2020/00130/FJR 
https://www.havochvatten.se/download/18.3b63ec651740ce15990abb1a/1599031887537/ru-redovisning-325-2020-
bottentralning.pdf  

https://www.havochvatten.se/download/18.3b63ec651740ce15990abb1a/1599031887537/ru-redovisning-325-2020-bottentralning.pdf
https://www.havochvatten.se/download/18.3b63ec651740ce15990abb1a/1599031887537/ru-redovisning-325-2020-bottentralning.pdf
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Geografisk omfattning 

Nordsjön och Östersjön. 

Koordinering med EU:s regelverk  

Art- och habitatdirektivet (92/43/EEG)  

Vissa arter inkluderas i reglering enligt art- och habitatdirektivet och beaktas i både bedömning och 

åtgärdsarbete enligt havsmiljöförordningen.  

Regional koordinering 

Innanför trålgränsen, i vatten där andra medlemsländers fartyg inte har tillträde till fiske, har 

Sverige befogenhet enligt EU-rätten att införa striktare regler.  

För att införa åtgärder för bevarande av fiskbestånden eller för att förbättra bevarandestatusen för 

de marina ekosystemen där utländska fiskefartyg har rätt att bedriva fiske krävs 

regionaliseringsförfarandet inom EU:s gemensamma fiskeripolitik.  

Kostnad och finansiering 

För uppgifter om kostnader, se Underlagsrapport: Konsekvensanalys av åtgärdsprogram för 

havsmiljön i Nordsjön och Östersjön 2022-2027 enligt havsmiljöförordningen. I kapitlet 

Samhällsekonomiska konsekvenser av åtgärdsprogrammet redovisas också kostnads-

nyttoanalys av åtgärden. 

Åtgärden finansieras i huvudsak genom Havs- och vattenmyndighetens förvaltningsanslag samt 

eventuell finansiering inom Europeiska havs- och fiskerifonden. 

Uppföljning av åtgärdens effekter 

De regleringar som införts förväntas bidra till minskad trålsvept yta, förbättrad status för 

bottenhabitat och enskilda fiskbestånd. Detta följs upp årligen inom den löpande beställningen till 

Sveriges lantbruksuniversitet och den miljöövervakning som sker på årlig basis. På nationell nivå 

gör länsstyrelserna utvärderingar som används för att följa upp effekter av förvaltningsåtgärder. 

Uppföljning kommer närmare specificeras i åtgärdens genomförandeplan. 
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Åtgärdsfaktablad 50 

Åtgärd 

Förbud mot bottentrålning i marina områden med dumpad ammunition och kemiska stridsmedel 

 

ÅPH 50 

Motivering 

Dumpad konventionell ammunition och kemiska stridsmedel återfinns på flera platser i Nordsjön 

och Östersjön. Inom svenskt territorialvatten och ekonomisk zon (EEZ), är det främst ett område 

väster om Måseskär på västkusten, och ett område söder om Gotland, det så kallade 

Gotlandsdjupet där restprodukter av kemiska stridsmedel detekterats i fisk och i sedimentet. I 

området väster om Måseskär sker ett intensivt yrkesfiske. Området ligger ca 8-22 nautiska mil 

från kusten, dvs. inom svenskt territorialvatten och resterande i svensk exklusiv ekonomisk zon.  

Läckage av kemiska stridsmedel från dumpat krigsmaterial har visat sig spridas till sediment och 

genom bottenströmmar in i marina näringsvävar. Mänskliga aktiviteter i närheten av dumpat 

krigsmateriel, som efter många år på havsbotten har brutits ner av framförallt korrosion, kan med 

stor sannolikhet leda till spridning av det toxiska materialet över större arealer. Yrkesfiske med 

bottentrål är en sådan aktivitet, där trålbord och trål river upp stora mängder sediment och efter 

ett tråldrag kan sediment vara suspenderat i vattenmassan i uppemot åtta timmar192,193. 

Enligt bedömningen av miljötillståndet 2018 konstateras att god miljöstatus inte uppnås för farliga 

ämnen194. Denna åtgärd, som syftar till att begränsa bottentrålning i främst vrakområdet väster 

om Måseskär, är ett led i arbetet för att uppnå god miljöstatus avseende farliga ämnen. 

Koppling till miljökvalitetsnorm med indikator eller deskriptor för god miljöstatus 

Åtgärd 50 syftar till att miljökvalitetsnormen nedan ska kunna följas195.  

Miljökvalitetsnorm B.1 Tillförsel av farliga ämnen från mänsklig verksamhet ska minska tills den 

inte orsakar halter av farliga ämnen som förhindrar att god miljöstatus uppnås. 

Indikator  

B.1.1 Farliga ämnen i biota 

Åtgärdens koppling till komponent som beskriver god miljöstatus 

Åtgärden avser förbättra följande delar av ekosystemet och/eller minska följande belastningar: 

bentiska huvudsakliga livsmiljöer, demersal fisk, fysisk störning av havsbottnen, farliga ämnen 

och farliga ämnen i livsmedel.  

Genomförande  

Åtgärden genomförs av Havs- och vattenmyndigheten som nationellt och internationellt arbetar 

                                                   
192 Palanques A., Guillén J., Puig P. (2001) Impact of bottom trawling on water turbidity and muddy sediment of an unfished 

continental shelf. Limnol. Oceanogr. 46(5): 1100-1110 
193 Madron X., Ferré B., Le Corre B., Grenz C., Conan P., Pujo-Ray M., Biscail R., Bodiot O. (2005) Trawling-induced 

resuspension and dispersal of muddy sediments and dissolved elements in the Gulf of Lion (NW Mediterranean). Continental 
Shelf Research. 25 (19): 2387-2409 

194 Havs- och vattenmyndigheten (2018) Marin strategi för Nordsjön och Östersjön 2018-2023- Bedömning av miljötillstånd och 
socioekonomisk analys. Havs- och vattenmyndighetens rapport 2018:27 

195 För alla miljökvalitetsnormer med indikatorer och deskriptorer för god miljöstatus se Havs- och vattenmyndighetens 
föreskrifter (HVMFS 2012:18) om vad som kännetecknar god miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för 
Nordsjön och Östersjön. 



- 199 - 

för att motverka miljöpåverkan från ammunition och kemiska stridsmedel i marina områden där 

sådant material har dumpats.  

Åtgärden genomförs genom att Havs- och vattenmyndigheten arbetar för att införa restriktioner 

mot bottentrålning i vrakområdet väster om Måseskär genom arbete som bedrivs på EU-nivå 

inom den process som fastställs i förordning (EU) 2019/1241. Dvs. en regionalisering inom 

förordningen om bevarande av fiskeresurserna och skydd av marina ekosystem genom tekniska 

åtgärder. Havs- och vattenmyndigheten genomför diskussioner med berört departement och 

bedömer utifrån denna diskussion om det är relevant att ta upp frågan på teknisk nivå med övriga 

berörda medlemsstater för att diskutera hur dessa ser på möjligheten att införa en regionalisering 

inom den tekniska förordningen gällande restriktioner för bottentrålning, dvs. att undersöka den 

rättsliga möjligheten att använda ett sådant förfarande. Vid en sådan diskussion bör presenteras 

vilka mervärden ett trålningsförbud/redskapsrestriktion skulle innebära. 

Havs- och vattenmyndigheten ska ta fram en konsekvensanalys för att kunna bedöma på vilket 

sätt det svenska yrkesfisket påverkas av införandet av åtgärden. Om konsekvensanalysen 

innebär att yrkesfisket drabbas på sådant sätt att departementet bedömer att det inte är 

proportionerligt att föreslå regionalisering, kommer andra alternativ utvärderas för att minska 

miljöpåverkan från yrkesfisket i området. 

Inom åtgärden ingår också att Havs- och vattenmyndigheten genomför informationskampanjer för 

en förhöjd kunskapsnivå hos yrkes- och fritidsfiskare om problematiken med mänskliga aktiviteter 

i områden med dumpad ammunition och kemiska stridsmedel.  

Arbete med att genomföra åtgärden påbörjas 2022. I samband med detta ska också en plan för 

att genomföra åtgärden utarbetas. Konsekvensanalys tas fram under 2022-2023.  

Förväntad effekt av åtgärden 

Genom att införa restriktioner mot att fiska med bottentrål i området väster om Måseskär så 

minskas spridning av de farliga ämnena t.ex. bly och arsenik inom området och spridning inom ett 

större geografiskt område samt minskad spridning till biota. Detta medför ökad förutsättning för 

att miljökvalitetsnorm B.1 kan följas. Åtgärden ökar också möjligheten till framtida sanering, då de 

farliga ämnena från stridsmedlen återfinns inom en begränsad yta.  

Restriktioner mot yrkesfiske med bottentrål bedöms också medföra ökad biodiversitet, då 

bottentrålning har ett antal negativa effekter på bottenlevande organismer. Ett förbud medför 

också en minskad risk för mänsklig konsumtion av sjömat (havskräfta, räka, plattfisk) 

innehållande kemiska stridsmedel. 

Lagstiftning/regelverk 

Vid genomförande av åtgärden kan nedan regelverk aktualiseras: Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) 2019/1241 om bevarande av fiskeresurserna och skydd av marina ekosystem 

genom tekniska åtgärder (tekniska förordningen) - artikel 21 om naturskyddsåtgärder.  

I förordningen föreskrivs bl a om tekniska åtgärder vad gäller fångst och landning av marina 

biologiska resurser. För införande av tekniska åtgärder i områden där utländska fiskefartyg har ett 

direkt förvaltningsintresse krävs ett s.k. regionaliseringsförfarande196. 

 

                                                   
196 I artikel 15.2 i tekniska förordningen ges kommissionen befogenhet att anta delegerade akter på grundval av en gemensam 

rekommendation i enlighet med bl.a. artikel 29 i tekniska förordningen och artikel 18 i grundförordningen för att ändra, 
komplettera, upphäva eller göra undantag från de tekniska åtgärder som anges i bilagor till förordningen. 
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Miljökvalitetsmål 

Hav i balans och levande kust och skärgård 

Giftfri miljö 

Bakgrund och nuläge 

Dumpad konventionell ammunition och kemiska stridsmedel återfinns på flera platser i Nordsjön 

och Östersjön. För svenskt intresse gäller det främst ett område, delvis inom svenskt 

territorialvatten och inom svensk ekonomisk zon (EEZ), väster om Måseskär i Skagerrak, där det 

återfinns 28 fartygsvrak som sänktes efter andra världskriget (ca 27x 21 km, 259756, 6450499 

[SWEREF 99]). Ett andra område inom svensk EEZ återfinns söder om Gotland, det så kallade 

Gotlandsdjupet. På båda platserna har restprodukter av kemiska stridsmedel detekterats i fisk 

och i sedimentet. I området väster om Måseskär sker ett intensivt yrkesfiske.  

Efter andra världskriget fanns det enorma lager med överbliven konventionell och kemisk 

ammunition. Detta materiel utgjorde ett stort problem för de allierade i arbetet med att 

demilitarisera Tyskland och beslut togs att dumpa krigsmaterial i djupområden i Östersjön och 

Skagerrak. Vid dumpningarna i Skagerrak fylldes uttjänta fartyg med ammunition och gick för 

egen maskin eller bogserades ut till djupområdena, för att sedan sänkas. Vid dumpningar i 

Östersjön kastades enskilda objekt överbord från fartyg. Uppskattningsvis dumpades 65 000 ton 

kemiska stridsmedel (exklusive vikten på behållarna), t.ex. senapsgas, Clark I och II, Lewisit och 

Adamsit i Nordsjön och Östersjön mellan 1946-1948. Materialet var i form av granater, minor, 

bomber eller mindre oljetrummor. Ungefär hälften av materialet dumpades i Östersjön, stora delar 

i Bornholmsdjupet197,198.  

Till skillnad från kemiska stridsmedels påverkan på människor är effekter på organismer i miljön 

mindre utrett199,200. Det finns ett fåtal studier som har visat på toxiska effekter av senapsgas i ål 

och djurplankton201. Flera utav de stridsmedel som dumpades t.ex. Lewisit, Adamsit, Clark I and 

Clark II innehöll också oorganisk arsenik. Även senapsgas innehöll ofta arsenik då man tillsatte 

arsinolja till ämnet, för att sänka fryspunkten. Arsenik i sin oorganiska form är mycket toxisk, men 

även mutagent och cancerogent, både för människor och djurliv202,203. 

Läckage av kemiska stridsmedel från krigsmaterial har visat sig kunnat sprida sig till sediment 

och genom bottenströmmar in i marina näringsvävar. Undersökningar i vrakområdet väster om 

                                                   
197 Missiaen T., Söderström M., Popescu I., Vanninen P. (2010) Evaluation of a chemical munition dumpsite in the Baltic Sea 

based on geophysical and chemical investigations. Science of The Total Environment, 3536-2553. 
198 Sanderson H., Fauser P., Thomsen M., Sorensen P.B. (2008) Screening level fish community risk assessment of chemical 

warfare agents in the Baltic Sea. Journal of Hazardous materials. 154, 846-857. 
199 Sanderson H., Fauser P., Thomsen M., Vanninen P., Soderstrom M., Savin Y., Khalikov I., Hirvonen A., Niiranen S., 

Missiaen T., Gress A., Borodin P., Medvedeva N., Polyak Y., Paka V., Zhurbas V., Feller P. (2010) Environmental Hazards of 
Sea-Dumped Chemical Weapons. Environ. Sci. Technol. 44, 4389-4394 

200 Sanderson H., Fauser P., Thomsen M., Vanninen P., Soderstrom M., Savin Y., Khalikov I., Hirvonen A., Niiranen S., 
Missiaen T., Gress A., Borodin P., Medvedeva N., Polyak Y., Paka V., Zhurbas V., Feller P. (2010) Environmental Hazards of 
Sea-Dumped Chemical Weapons. Environ. Sci. Technol. 44, 4389-4394 

201 Camilla Della Torre C.T., Petochi T., Farchi C., Corsi I., Maddalena Dinardo D., 

Sammarini V., Alcaro L., Mechelli L., Focardi S., Tursi A., Marino G., Amato E. (2013) Environmental hazard of yperite released 
at sea: sublethal toxic effects on fish. Journal of Hazardous materials. 248-249, 246-253 

202 Sanderson H., Fauser P., Thomsen M., Vanninen P., Soderstrom M., Savin Y., Khalikov I., Hirvonen A., Niiranen S., 
Missiaen T., Gress A., Borodin P., Medvedeva N., Polyak Y., Paka V., Zhurbas V., Feller P. (2010) Environmental Hazards of 
Sea-Dumped Chemical Weapons. Environ. Sci. Technol. 44, 4389-4394 

203 Beldowski J., Been R., Turmis E.K. (2017) Towards the Monitoring of Dumped Munitions Threat (MODUM). NATO Science 

for Peace and Security Series - C: Environmental Security 
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Måseskär har påvisat nedbrytningsprodukter av kemiska stridsmedel i sediment och biota, t.ex. 

havskräfta, räka, rödtunga och pirål204,205,206,207,208,209.  

Mänskliga aktiviteter i närheten av dumpat krigsmateriel, materiel som efter många år på 

havsbotten har brutits ner av framförallt korrosion, kan med stor sannolikhet leda till spridning av 

det toxiska materialet över större arealer. Yrkesfiske med bottentrål är en sådan aktivitet, där 

trålbord och trål river upp stora mängder sediment. Sediment kan vara suspenderat i 

vattenmassan i uppemot åtta timmar efter ett tråldrag210,211. Analys av AIS data över området 

väster om Måseskär, visar på att ett stort antal tråldrag (fiskefartyg, <6 knop) sker i området 

under ett år. Data från ICES visar också på stor aktivitet av fiske i området, främst bottentrålning 

efter havskräfta, räka och torsk212. Aktiviteten kan även medföra att kemiska stridsmedel fastnar i 

eller på fiskeutrustningen och riskerar att överföras till människor. Detta har inträffat flertalet 

gånger, med ibland allvarliga konsekvenser på yrkesfiskare213. Därför är det av stort intresse att 

mänsklig aktivitet, primärt yrkesfiske med bottentrål, förbjuds eller kraftiga restriktioner införs i 

dumpningsområden för kemiska stridsmedel.  

Geografisk omfattning 

Bedömningsområde Nordsjön, havsbassäng Skagerrak. 27x 21 km, 259756, 6450499 (SWEREF 

99). 

Bedömningsområde Östersjön, havsbassäng Östra Gotlandshavet. 

Koordinering med EU:s regelverk  

Kommissionens förordning (EG) nr 1881/2006 av den 19 december 2006 om fastställande av 

gränsvärden för vissa främmande ämnen i livsmedel. 

Kommissionens förordning (EG) nr 333/2007 av den 28 mars 2007 om provtagnings- och 

analysmetoder för offentlig kontroll av halten av bly, kadmium, kvicksilver, oorganiskt tenn, 3-

MCPD och bens(a)pyren i livsmedel. 

Regional koordinering 

Motsvarande förslag finns ej för närvarande inom regionala åtgärdsarbetet. Inom Östersjön 

(Helcom) finns sedan tidigare planerad aktivitet kring datainsamling och kartläggning av vrak och 

dumpad ammunition. Förslag har tagits upp på ny åtgärd kring dumpad ammunition och kemiska 

stridsmedel inom uppdateringen av Baltic Sea Action Plan.  

Kostnad och finansiering 

För uppgifter om kostnader, se Underlagsrapport: Konsekvensanalys av åtgärdsprogram för 

                                                   
204 Sjöfartsverket (1992) Rapport om kartläggning av förekomst av dumpade kemiska stridsmedel på den svenska delen av 

kontinentalsockeln. Serie S 210-36 
205 Medvedeva N., Polyak Y., Kankaanpää H., Zaytseva T. (2009) Microbial responses to mustard gas dumped in the Baltic Sea. 

Marine Environmental Research. 68: 71-81 
206 Havs- och vattenmyndigheten (2018) Undersökning av biota i anslutning till dumpade fartyg med kemisk ammunition. Havs- 

och vattenmyndighetens rapport 2018:21 
207 Havs- och vattenmyndigheten (2018) Undersökning av biota i anslutning till dumpade fartyg med kemisk ammunition. Havs- 

och vattenmyndighetens rapport 2018:21 
208 Havs- och vattenmyndigheten (2020) Undersökning av biota och sediment i anslutning till dumpningsområden av kemisk 

ammunition på väst- och östkusten 2019. Havs- och vattenmyndighetens rapport 2020:15 
209 Dahllöf I., Lindgren J.F., Paka V., Hassellöv I-M., Tengberg A., Niemikoski H., Kotwicki L., Vanninen P. (2020) Skagerrak 

dump site, concentrations of chemical warfare agents and environmental effects. In prep. 
210 Palanques A., Guillén J., Puig P. (2001) Impact of bottom trawling on water turbidity and muddy sediment of an unfished 

continental shelf. Limnol. Oceanogr. 46(5): 1100-1110 
211 Schoellhamer D.H. (1996) Anthropogenic Sediment Resuspension Mechanisms in a Shallow Microtidal Estuary. Eustarine, 

Coastal and Shelf Science, 533-548. 
212 ICES (2017) ICES Technical Service, sr.2017.17 
213 CHEMSEA (2014) CHEMSEA Findings – Results from the CHEMSEA project (chemical munitions search and assessment) 
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havsmiljön i Nordsjön och Östersjön 2022-2027 enligt havsmiljöförordningen. I kapitlet 

Samhällsekonomiska konsekvenser av åtgärdsprogrammet redovisas också kostnads-

nyttoanalys av åtgärden. 

Åtgärden finansieras i huvudsak genom Havs- och vattenmyndighetens förvaltningsanslag. 

 

Uppföljning av åtgärdens effekt 

Sediment och organismer provtas regelbundet i området och halter i sediment och biota jämförs 

med referensområde. Ett minskat geografiskt område över tid, där kemiska stridsmedel, arsenik 

och bly detekteras i ytsediment och en minskad proportion av organismer över tid, som innehåller 

nedbrytningsprodukter av kemiska stridsmedel visar på att åtgärden har effekt. Uppföljning 

kommer närmare specificeras i åtgärdens genomförandeplan. 
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Åtgärdsfaktablad 51 

Åtgärd 

Minimera miljöpåverkan från sjöfart i den marina miljön 

 

ÅPH 51 

Motivering 

Trots utförliga existerande regelverk214, så bidrar sjöfarten fortfarande till negativ miljöpåverkan, 

t.ex. tillförsel av farliga och övergödande ämnen215. Intensiv sjöfart sker inom svenskt 

territorialvatten och ekonomisk zon, till exempel så sker det årligen ca 28 000 fartygspassager i 

Öresund, och ca 44 500 passager mellan Bornholm och svenska fastlandet216. Dessutom 

förutspås sjöfarten öka i framtiden. Enligt bedömningen av miljötillståndet 2018 så uppnås inte 

god miljöstatus för farliga ämnen eller övergödning217. Denna åtgärd syftar till att motverka 

påverkan i miljön från sjöfart inom fyra områden: 

i) Minimera läckage av mineralolja (som smörjmedel) från fartygs propellerhylsor. 

ii) Begränsa PFAS i brandskum samt minimera användningen vid tester och brandövningar 

till sjöss.  

iii) Begränsning för sjöfart att släppa ut farliga ämnen i skrubbervatten. 

iv) Begränsning av utsläpp av lastrester med negativ miljöpåverkan i Östersjön. 

Koppling till miljökvalitetsnorm med indikator eller deskriptor för god miljöstatus 

Åtgärd 51 syftar till att miljökvalitetsnormerna nedan ska kunna följas218. 

Miljökvalitetsnorm B.1 Tillförsel av farliga ämnen från mänsklig verksamhet ska minska tills den 

inte orsakar halter av farliga ämnen som förhindrar att god miljöstatus uppnås. 

Delåtgärd, se listan ovan, som adresserar miljökvalitetsnormen: (i), (ii), (iii) 

Indikator  

B.1.1 Farliga ämnen i biota 

 

Miljökvalitetsnormen B.1 tillämpas inte i kustvatten enligt 8 § i HVMFS 2012:18 eftersom 

motsvarande ämnen hanteras inom vattenförvaltningens miljökvalitetsnormer för kemisk 

ytvattenstatus i kustvattenförekomster. 

                                                   
214 Sjöfartens miljöpåverkan regleras via internationella sjöfartsorganisationens (IMO) internationella konventioner, t.ex. 

International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL), International Convention on the Control of 
Harmful Anti-fouling Systems on Ships (AFS konventionen) och International Convention for the Control and Management of 
Ships' Ballast Water and Sediments (barlastvattenkonventionen). Konventionerna är ratificerade av ett stort antal länder. 
Sverige har genomfört en stor del av IMO-konventionerna i nationell lagstiftning inte minst föreskrifter från Transportstyrelsen. 

215 Andersson K,. Brynolf S., Lindgren J. F., Wilewska-Bien M. (2016) Shipping and the environment – Improving environmental 
performance in Marine Transportation. Springer Verlag. 

216 Helcom, map and data service. 
217 Havs- och vattenmyndigheten (2018) Marin strategi för Nordsjön och Östersjön 2018-2023. Bedömning av miljötillstånd och 

socioekonomisk analys. Havs- och vattenmyndighetens rapport 2018:27. 
218 För alla miljökvalitetsnormer med indikatorer och deskriptorer för god miljöstatus se Havs- och vattenmyndighetens 

föreskrifter (HVMFS 2012:18) om vad som kännetecknar god miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för 
Nordsjön och Östersjön. 
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Genom att bidra till en minskad mängd och minskade koncentrationer av farliga ämnen även i 

Östersjöns och Västerhavets kustvatten kommer åtgärden även påverka möjligheten att kunna 

följa vattenförvaltningens miljökvalitetsnormer, det vill säga god kemisk ytvattenstatus i kustvatten 

och därmed även ha en effekt på möjligheten att nå god miljöstatus avseende koncentrationer 

och effekter av farliga ämnen.  

Miljökvalitetsnorm B.2 Farliga ämnen i havsmiljön som tillförs genom mänsklig verksamhet får 

inte orsaka negativa effekter på biologisk mångfald och ekosystem.  

Delåtgärd, se listan ovan, som adresserar miljökvalitetsnormen: (i), (iv)  

Indikator 

B.2.2 Antal och volymer av upptäckta olagliga eller olycksrelaterade utsläpp av olja och 

oljeliknande produkter  

Miljökvalitetsnorm A.1 Tillförsel av näringsämnen från mänsklig verksamhet ska minska tills den 

inte orsakar koncentrationer av kväve och fosfor i havsmiljön som förhindrar att god miljöstatus 

uppnås.  

Delåtgärd, se listan ovan, som adresserar miljökvalitetsnormen: (iii), (iv) 

Indikator  

A.1.1 Tillförsel av kväve och fosfor 

Åtgärden bidrar också till att den övergripande normen god miljöstatus219 ska kunna följas med 

avseende på deskriptor 1 Biologisk mångfald, kriterium D1C2 Populationer av arter av fåglar, 

däggdjur och fiskar är inte negativt påverkade av belastning från mänsklig verksamhet, och deras 

långsiktiga överlevnad är säkerställd. Detta med avseende på indikator 1.2B Abundans av 

övervintrande havsfåglar. Delåtgärd, se listan ovan, som adresserar god miljöstatus (iv). 

Åtgärdens koppling till komponent som beskriver god miljöstatus  

Åtgärden avser förbättra följande delar av ekosystemet och/eller minska följande belastningar: 

fåglar, fisk, livsmiljöer (bentiska och pelagiska), farliga ämnen, negativa effekter på arter och 

livsmiljöer, och akuta föroreningshändelser.  

Genomförande  

Åtgärden genomförs av Transportstyrelsen genom nationellt och internationellt (inom bl.a. IMO 

och Helcom) arbete för att motverka miljöpåverkan från kommersiell sjöfart. Åtgärden består av 

ett antal delmoment som syftar till att begränsa:  

i) utsläpp av mineralolja som används som smörjmedel i fartygs propellerhylsor,  

ii) PFAS som används som brandsläckningsmedel och  

iv) utsläpp av lastrester från fartygs tanktvättar i Östersjön.  

Åtgärden genomförs i samverkan med Havs- och vattenmyndigheten och Kemikalieinspektionen 

enligt följande:  

 Havs- och vattenmyndigheten bidrar med expertstöd för att utreda omfattningen och 

beskriva de negativa miljöeffekterna. 

 Kemikalieinspektionen bistår med expertstöd i arbetet med PFAS i brandskyddsmedel.  

                                                   
219 17 § havsmiljöförordningen 
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Åtgärden genomförs genom att införa regelverk eller styrmedel, utföra informationskampanjer för 

en förhöjd kunskapsnivå om problematiken och/eller införa miljödifferentierade avgifter som 

medför lägre kostnader för fartyg med mindre utsläpp av de ovan beskrivna miljöproblemen. 

(iii) Den del av åtgärden som adresserar möjligheter till att hantera och minska farliga ämnen i 

tvättvatten från fartygs rökgaskrubbers, utgjorde en del av ett regeringsuppdrag220 till Havs- och 

vattenmyndigheten och Transportstyrelsen. Regeringsuppdraget slutredovisades till regeringen 

den första oktober 2020. Transportstyrelsen och Havs- och vattenmyndigheten behöver 

samverka för att åtgärder vidtas för att hantera/minimera utsläpp av farliga ämnen relaterat till 

skrubbrar, från fartyg.  

Åtgärden genomförs löpande under 2022-2027. Under 2022 ska en genomförandeplan för 

åtgärden utarbetas. Under 2022-2023 ska underlagsmaterial tas fram eller sammanställas som 

beskriver uppskattade volymer av utsläppen, framtagande av en nationell ståndpunkt för att verka 

på en internationell nivå och utredning av möjliga och mest verkningsfulla nationella åtgärder. 

Förväntad effekt av åtgärden 

Om utsläpp av mineralolja från fartygs propellerhylsor minskas, genom ett minskat läckage 

och/eller användning av mer miljövänliga smörjoljor, minskar volymer av olycksrelaterade oljespill 

inkluderande farliga ämnen. Detta medför förbättrade möjligheter att nå målvärdet för indikator 

B.2.2 och ökad förutsättning för att miljökvalitetsnorm B.2 kan följas.  

Utsläppen av PFAS ämnen kan minska, eller hållas konstant, genom reglering av koncentrationer 

av PFAS i det brandskum som används på fartyg samt minimering av användning och läckage av 

PFAS innehållande brandskum till den marina miljön vid brandövningar, t.ex. genom metoder för 

uppsamling på däck. Detta medför ökad förutsättning för att miljökvalitetsnorm B.1 kan följas.  

Genom att minimera tillförsel av farliga och övergödande ämnen från skrubbervatten eller 

utsläppta volymer av skrubbervatten till den marina miljön kan halterna av bl. a. metaller, PAH:er 

och nitrater minska och förutsättningarna för att B.1 och A.1 kan följas öka.  

Ett minskat tillskott av lastrester till Östersjön kommer leda till minskad negativ påverkan på 

övervintrande sjöfågel och ett minskat tillskott av övergödande ämnen i Östersjön. Detta medför 

ökad förutsättning för att miljökvalitetsnorm A.1 kan följas.  

Lagstiftning/regelverk 

Vid genomförande av åtgärden kan nedan regelverk aktualiseras: 

i. Propellerhylsoljor:  

Förordningen (1980:789) om åtgärder mot förorening från fartyg. 

ii. PFAS i brandskum:  

Havs- och vattenmyndighetens förskrifter (HVMFS 2019:25) om klassificering och 
miljökvalitetsnormer avseende ytvatten. 

PFOS ingår som ett prioriterat ämne och ingår i fastställda miljökvalitetsnormer för 
kemisk ytvattenstatus i kustvatten.  

Lag (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg. 

Förordningen (1980:789) om åtgärder mot förorening från fartyg. 

                                                   
220 Regeringsuppdrag till Transportstyrelsen och Havs- och vattenmyndigheten att fram underlag om utsläpp av tvättvatten från 

skrubbrar på fartyg (2020)  

https://www.havochvatten.se/om-oss-kontakt-och-karriar/om-oss/regeringsuppdrag/regeringsuppdrag/uppdrag-att-ta-fram-
underlag-om-utslapp-av-tvattvatten-fran-skrubbrar-pa-fartyg-2020.html 

https://www.havochvatten.se/om-oss-kontakt-och-karriar/om-oss/regeringsuppdrag/regeringsuppdrag/uppdrag-att-ta-fram-underlag-om-utslapp-av-tvattvatten-fran-skrubbrar-pa-fartyg-2020.html
https://www.havochvatten.se/om-oss-kontakt-och-karriar/om-oss/regeringsuppdrag/regeringsuppdrag/uppdrag-att-ta-fram-underlag-om-utslapp-av-tvattvatten-fran-skrubbrar-pa-fartyg-2020.html
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Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:96) om åtgärder mot 
förorening från fartyg. 

iii. Skrubbervatten:  

Lag (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg. 

Förordningen (1980:789) om åtgärder mot förorening från fartyg. 

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:96) om åtgärder mot 
förorening från fartyg. 

Sjöfartens utsläpp och föroreningar reglerar av ovan speciallagstiftning och tillåter 
vissa utsläpp och nivåer men förbjuder andra. Detta grundar sig i konventioner 
beslutade av Internationella sjöfartsorganisationen (IMO). 

iv. Utsläpp av lastrester:  

Lag (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg. 

Förordningen (1980:789) om åtgärder mot förorening från fartyg. 

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd(TSFS 2010:96) om åtgärder mot 
förorening från fartyg. 

Miljökvalitetsmål 

Hav i balans samt levande kust och skärgård 

Ingen övergödning 

Giftfri miljö 

Bakgrund och nuläge 

Godstransportarbetet förväntas öka i framtiden och därmed risken för olycksrelaterade oljespill 

och tillförseln av farliga ämnen till den marina miljön. Därför behövs ett utvecklingsarbete vad 

gäller vissa typer av utsläpp, som enskilda är små volymmässigt eller medför en mindre påverkan 

men kan totalt sett vara betydande. Detta på grund av att omfattningen av fartygstrafiken och att 

utsläppen kan ske i känsliga marina områden. 

Läckage av mineralolja från fartygs propellerhylsor: läckage av mineralolja från propellerhylsor 

uppskattas globalt ske i storleksordningen 30 000 – 100 000 m3 årligen. Detta baseras på att 80-

90% av alla fartyg har läckage av olja från deras propellertunnlar, ett fartyg seglar mellan 300- 

330 dagar per år, släpper ut mellan 2-6 liter olja per dygn och med en världsflotta av 45 000 – 

70 000 fartyg221,222. I Östersjön återfinns vid varje tidpunkt ca 2000 fartyg223. Miljöpåverkan från 

denna typ av utsläpp kan därför vara substantiell (960- 3564 m3) även i detta område, under 

förutsättning att fartyg som seglar i Östersjön har samma sannolikhet för läckage av 

propellerhylsolja. Detta kan jämföras med volym av olja som årligen tillförs Östersjön från 

bekräftade olagliga oljespill - 22,6 m3 (2010-2017)224. 

Ett sätt att mäta den faktiska storleken på läckage av mineralolja från denna källa, är att ställa 

krav på att volymer av förbrukad smörjolja för propelleraxlar ska rapporteras i fartygs oljedagbok 

och att tankar för smörjolja redovisas i International Oil Pollution Prevention Certificate (IOPP) 

certifikatet. 

                                                   
221 Ahlbom J., Duus U. (2003) Rent skepp kommer lastat: med möjligheter till en miljöanpassad sjöfart. Göteborg: Länsstyrelsen 

i Västra Götalands län 
222 Sengottuvel P., Jagadale K. M. (2017) Review on the propeller shaft composite bearings used to reduce the stern tube oil 

pollution in ocean. International journal of Pure and Applied Mathematics, vol. 116: 471-477 
223 Vasab (2018) Exploring the future of shipping in the Baltic Sea. Baltic LINes, Coherent Linear Infrastructures in Baltic 

Maritime Spatial Plans. July 2018 
224 Larsson K. (2019) Oljeutsläpp från fartyg i Sveriges närområde - vad visar statistiken? Havsmiljöinstitutets rapport nr. 2019:4 
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Minskade utsläpp kan åstadkommas genom att mineraloljan i propellerhylsorna byts ut mot 

miljövänlig, nedbrytbar olja. Exempelvis finns i USA regleringar om miljömässigt acceptabla 

smörjmedel i fartygs propelleraxlar (Environmentally Approved Lubricants, EALs). Ett annat 

alternativ är att använda sig av vattensmorda system.  

Utsläpp av högfluorerade ämnen (per- och polyfluorerade alkylsubstanser, PFAS) via brandskum: 

PFAS är en grupp av högfluorerade ämnen med vatten-, fett-, och smutsavvisande egenskaper. I 

gruppen ingår även PFOS, som återfinns i indikator 8.1A för bedömning av god miljöstatus. På 

grund utav dessa egenskaper så används PFAS i brandskum, som används vid bränder av 

petroleumprodukter. Dock så har PFAS andra negativa egenskaper, då de är extremt 

svårnedbrytbara i miljön, flertalet anrikas i levande varelser och är toxiska för organismer225. 

Genom att begränsa högfluorerade ämnen (per- och polyfluorerade alkylsubstanser, PFAS) i 

brandskum samt minimera användningen vid tester och brandövningar till sjöss och läckage från 

fartyget ut i den marina miljön, så minskar tillförsel av perfluorerade ämnen till den marina miljön. 

Vid flertalet brandövningar kan andra skumvätskor användas, som inte innehåller PFAS. 

Brandskum som innehåller PFAS vars bäst före-datum har gått ut ska lämnas iland. Dock krävs 

underlagsmaterial för att uppskatta storleken på årliga utsläppsvolymer från denna källa. I nuläget 

så utförs bara mätningar av ca 20 av de flera tusen PFAS-ämnen som finns på marknaden. Det 

finns därför också ett generellt behov av att ta fram bättre analysmetoder för totalhalten PFAS. 

Farliga ämnen i skrubbervatten: Skrubbrar används till att rena fartygs rökgaser, för att uppfylla 

krav på minskat svavelinnehåll i marina bränslen, om fartyget vill fortsätta att använda tjockolja 

med högt svavelinnehåll. Alternativet till skrubbrar för att uppfylla kraven på svavelinnehåll i 

marint bränsle är att använda bränsletyper som har ett svavelinnehåll på <0,5 % globalt eller <0,1 

% i svavelkontrollområden, t.ex. Nordsjön och Östersjön. I en rökgasskrubber av modell öppet 

system, används havsvatten för att rena fartygets rökgaser. Vattnet som använts släpps sedan 

orenat tillbaka ut i havet. Utsläppsvattnet från skrubbern innehåller nitrater, som verkar 

övergödande, och farliga ämnen, t.ex. PAH:er, koppar och zink226. För ett medelstort fartyg (12 

MW) så kan uppemot 13 000 m3 skrubbervatten per dag släppas ut i havet227. Koncentrationerna 

av koppar och zink i utsläppsvattnet bedöms vida överstiga EUs gränsvärden för 

riskutvärderingar på 2,6 respektive 7,8 µg/l228 då medelkoncentrationerna för koppar och zink vid 

mätningar i skrubbervatten var 60 respektive 136 µg/l. Detta medför att ett fartyg kan släppa ut 

dagligen 780 g koppar och 1770 g zink229. I ett scenario där alla fartyg har öppna rökgasskrubbrar 

installerade och utsläppen av PAH:er ligger på gränsvärdet (50 µg PAHphe/l) skulle utsläppen av 

PAHer från sjöfarten vara 10 gånger högre än de totala globala utsläppen av PAH:er från alla 

källor. Vilket visar på att gränsvärdet för PAH:er är verkningslöst. Förutom ovan exempel på 

tungmetaller som skrubbervattnet kan innehålla är det också starkt försurat (pH 3) av 

svaveloxiderna som renas ut ur rökgaserna230.  

                                                   
225 Blom C. Hansen L. (2015) Analysis of per- and polyfluorinated substances in articles. Nordic Working Papers. 2015:911. 

Kemikalieinspektionen (2015) Förekomst och användning av högfluorerade ämnen och alternativ. Rapport från ett 
regeringsuppdrag, Rapport 6/15 

226 Endres S,. Maes F,. Hopkins F,. Houghton K,. Mårtensson E M., Oeffner J., Quack B., Singh P,. Turner D. (2018) A New 
Perspective at the Ship-Air-Sea-Interface: The Environmental Impacts of Exhaust Gas Scrubber Discharge. Front. Mar. Sci. 
5:139 

227 Ytreberg E., Hassellöv I-M., Nylund A.T., Hedblom M., Al-Handal A.Y., Wulff A. (2019) Effects of scrubber washwater 
discharge on microplankton in the Baltic Sea. Marine Pollution Bulletin, 145: 316-324 

228 EU (2008) Voluntary risk assessment of copper, copper II, sulphate pentahydrate, copper(I)oxide, copper(II)oxide, dicopper 
chloride trihydroxide. Luxembourg: European Copper Institute, 179 

229 Turner DR., Hassellöv I-M., Ytreberg E., Rutgersson A. (2017) Shipping and the environment: Smokestack emissions, 
scrubbers and unregulated oceanic consequences. Elem Sci Anth, 5:45 

230 GESAMP (2020) Evaluation and harmonization of rules and guidance of the discharge of liquid effluents from EGCS into 
waters, including conditions and areas. PPR7/INF23, IMO 
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Utsläpp av lastrester med negativ miljöpåverkan: Enligt MARPOL regelverket (International 

Convention for the Prevention of Pollution from Ships)231, Annex II, är det godkänt för fartyg som 

har transporterat bulklast att efter att ha lossat sitt gods, tvätta lasttankarna och släppa ur dessa 

lastrester i havet. Det förutsätter att man har fraktat en flytande last som inte klassificeras som 

mineralolja och som inte innehöll farliga ämnen, enligt International Bulk Chemical Code (IBC 

koden)232. Aktiviteten måste utföras under gång mer än 12 nautiska mil från land där vattendjupet 

överstiger 25 meter. Lastrester från tvättvatten från last av torrbulk får också släppas ut under 

gång, >12 nm land och om lasten inte är klassad som skadlig för den marina miljön, enligt 

MARPOL, Annex V. Exempel på lastrester som inte är klassade som farliga ämnen men 

fortfarande bidrar till miljöproblematik i det känsliga innanhavet Östersjön är vegetabiliska oljor 

och i vissa fall konstgödsel. Utsläpp av vegetabiliska oljor kan ha samma negativa effekt på fåglar 

som mineralolja233 och konstgödsel eller råmaterial inför produktion av konstgödsel, t.ex. 

fosfatmineral, kan bidra till de övergödande effekterna som Östersjön är utsatt för234. Åtgärden 

förutsätter att tillräckliga mottagningsanläggningar finns i hamnar i Östersjöområdet.  

Geografisk omfattning 

i. Nordsjön, Östersjön. Kust och utsjö. 

ii. Nordsjön, Östersjön. Kust och utsjö.  

iii. Nordsjön, Östersjön. Kust och utsjö. 

iv. Östersjön. Utsjö. 

Koordinering med EU:s regelverk Koordinering EU-direktiv och -förordningar 

Kemikalielagstiftning, inkluderat Reachförordningen (Förordning nr 1907/2006) and 

Biocidförordningen (Förordning nr 528/2012) 

Direktiv (2008/105/EC) om miljökvalitetsnormer inom vattenpolitikens område (ändrat genom 

direktiv 2013/39/EU) 

Direktiv 2016/802/EU om att minska svavelhalten i vissa flytande bränslen 

Svavelförordning (2014:509) 

Direktiv 2005/35/EG om föroreningar förorsakade av fartyg och införandet av sanktioner för 

överträdelser (ändrat genom direktiv 2009/123/EG)  

Regional koordinering 

Östersjön: Flera förslag på nya actions som diskuteras i uppdateringen av Helcom Baltic Sea 

Action Plan ligger i linje med aktiviteterna i denna åtgärd, varav vissa har föreslagits av Sverige.  

Kostnad och finansiering 

För uppgifter om kostnader, se Underlagsrapport: Konsekvensanalys av åtgärdsprogram för 

havsmiljön i Nordsjön och Östersjön 2022-2027 enligt havsmiljöförordningen. I kapitlet 

Samhällsekonomiska konsekvenser av åtgärdsprogrammet redovisas också kostnads-

nyttoanalys av åtgärden. 

                                                   
231 IMO (2020) International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL) (hämtad: 2020-08-21): 

www.imo.org/en/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/International-Convention-for-the-Prevention-of-Pollution-from-
Ships-(MARPOL).aspx 

232 IMO (2020) IBC Code (hämtad: 2020-08-21): http://www.imo.org/en/OurWork/Safety/Cargoes/CargoesInBulk/Pages/IBC-
Code.aspx 

233 Larsson K. (2019) Oljeutsläpp från fartyg i Sveriges närområde - vad visar statistiken? Havsmiljöinstitutets rapport nr. 2019:4 
234 Grote M., Mazureka N., Gräbscha C,. Zeilingerb J., Le Flochc S., Wahrendor D-S., Höfera T. (2016) Dry bulk cargo shipping 

— An overlooked threat to the marine environment? Marine Pollution Bulletin. 110: 511-519 

http://www.imo.org/en/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/International-Convention-for-the-Prevention-of-Pollution-from-Ships-(MARPOL).aspx
http://www.imo.org/en/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/International-Convention-for-the-Prevention-of-Pollution-from-Ships-(MARPOL).aspx
http://www.imo.org/en/OurWork/Safety/Cargoes/CargoesInBulk/Pages/IBC-Code.aspx
http://www.imo.org/en/OurWork/Safety/Cargoes/CargoesInBulk/Pages/IBC-Code.aspx
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Åtgärden finansieras genom: 

i) Kostnader för att ta fram underlag och informationspapper till IMO grupper, Pollution 

prevention and response (PPR) och Marine Environmental Protection Committee235 

bekostas av Transportstyrelsen genom ordinarie förvaltningsuppdrag eller av Havs- och 

vattenmyndigheten genom t.ex. åtgärdsanslaget för havs- och vattenmiljö. Kostnader för 

informationskampanjer bekostas av Havs- och vattenmyndigheten genom 

förvaltningsanslaget.  

ii) Kostnad för Transportstyrelsen och Kemikalieinspektionen för utredningar av nuläget vad 

gäller användning och läckage av PFAS vid brandövningar och arbetet med möjlig 

reglering av PFAS i brandskum, bör finansieras inom respektive myndighets löpande 

arbete.  

iii) Kostnader för Transportstyrelsen och Havs- och vattenmyndigheten för utredningar av 

effekter i miljön av skrubbervatten och arbetet med striktare regling internationellt och 

nationellt, bekostas av respektive myndighet. Åtgärden bedöms delvis kunna bekostas av 

åtgärdsanslaget för havs- och vattenmiljö.  

iv) Kostnader för att ta fram underlag bekostas av Transportstyrelsen eller av Havs- och 

vattenmyndigheten genom myndigheternas förvaltningsanslag.  

Uppföljning av åtgärdens effekt 

o Mineralolja från propellerhylsor – uppskattade volymer läckage, volymer miljövänliga 

smörjoljor, andelen vattensmorda propelleraxelsystem. 

o Koncentration av PFAS i brandskum och volymer brandskum som används vid 

brandövningar. Volymer som lämnas iland för destruering. 

o Mängd farliga ämnen, t.ex. PAH:er och tungmetaller, per kubikmeter tvättvatten från 

skrubbrar som används för att rena fartygs rökgaser.  

o Volymer av icke-reglerade lastrester med negativ miljöpåverkan, vegetabilisk olja eller 

konstgödsel, som tillförs till Östersjön. 

Åtgärden ska leda till en kontinuerlig minskning av dessa ämnen över tid. Effekt i miljön bedöms 

kunna visas genom:  

i) Minskade volymer av olycksrelaterade oljespill. Minskade koncentrationer av PAH:er 

musslor.  

ii) Minskade koncentrationer av PFAS och PFOS. 

iii) Minskade koncentrationer av tungmetaller (t.ex. Cu, Zn) och PAH:er. 

iv) Minskat antal av oljeskadad övervintrande havsfågel. Minskat tillskott av övergödande 

ämnen (P och N).  

Uppföljning kommer närmare specificeras i åtgärdens genomförandeplan. 

  

                                                   
235 MEPC (2008) Use of seawater lubricated tube bearings to eliminate stern tube oil pollution from ships. IMO 

https://thordonbearings.com/docs/default-source/marine/technical-papers/mepc58-inf-22_1_.pdf?sfvrsn=1af07c87_8 

https://thordonbearings.com/docs/default-source/marine/technical-papers/mepc58-inf-22_1_.pdf?sfvrsn=1af07c87_8
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Åtgärdsfaktablad 52 

Åtgärd 

Expertstöd för ett samordnat oljeskadeskydd 

 

ÅPH 52 

Motivering 

Idag finns ingen funktion för att med kort varsel tillhandahålla samordnat expertstöd för 

oljeskadeskydd. Expertis finns främst hos ett fåtal konsulter. Begränsad kunskap och erfarenhet 

av oljeolyckor finns hos kommuner och län. Kustbevakning och räddningstjänster har inom sina 

ansvarsområden god kunskap om själva upptagandet och saneringen efter en oljeolycka, men 

inte lika god kunskap om miljöprioriteringar och avvägningar. 

År 2014 beslutade generaldirektörerna för Havs- och vattenmyndigheten (HaV), Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap (MSB), Kustbevakningen (KBV), Sjöfartsverket (SjV) och 

Transportstyrelsen (TS) tillsammans med Länsstyrelserna och Sveriges Kommuner och 

Landsting Sveriges strategi för oljeskadeskydd. Myndigheterna gav arbetsgruppen Nationell 

samverkansgrupp för oljeskadeskydd (NSO) i uppdrag att ta fram en handlingsplan. I 

handlingsplanen understryks fokusområde 1, där det ingår att ta fram ”en nationell stödjande 

resurs”236,237. Någon sådan finns fortfarande inte på plats. 

Behovet av ett expertstöd för ett samordnat oljeskadeskydd ökar. Detta då sjöfarten från år 2020 

har krav på lägre svavelhalt i bränslet och använder nya typer av bränslen med andra kemiska 

egenskaper än konventionella bränslen, där nuvarande uppsamlings- och saneringsmetoder 

kanske inte fungerar med fullgod effekt. Risken ökar därmed att experimentella och potentiellt 

miljöskadliga metoder används. Detta kan leda till att insatsen riskerar att göra mer skada än 

nytta, och i värsta fall begås miljöbrott enligt miljöbalken. Antalet sjötransporter förväntas också 

öka i framtiden238.  

Genom åtgärdens införda expertstöd, samordnas och optimeras upptaget av olja till havs och vid 

kusten. Detta kommer att resultera i lägre miljöpåverkan från oljespill, samt ett mer ekonomiskt- 

och tidseffektivt upptag av olja. Detta jämfört med om varje myndighet och kommun ansvarar för 

”sitt” område, där resurser och metoder inte samordnas och felaktiga beslut baserat på okunskap 

leder till att delar av ersättningskraven underkänns. 

Koppling till miljökvalitetsnorm med indikator eller deskriptor för god miljöstatus 

Åtgärd 52 syftar till att miljökvalitetsnormen nedan ska kunna följas239. 

Miljökvalitetsnorm B.1 Tillförsel av farliga ämnen från mänsklig verksamhet ska minska tills den 

inte orsakar halter av farliga ämnen som förhindrar att god miljöstatus uppnås. 

Indikator  

B.1.1 Farliga ämnen i biota 

                                                   
236 Sveriges strategi för oljeskadeskydd (2014) Karlstad: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
237 Sveriges strategi för oljeskadeskydd handlingsplan. (2016). Karlstad: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
238 UNCTAD (2019) Review of maritime transport. ISBN 978-92-1-112958-8 
239 För alla miljökvalitetsnormer med indikatorer och deskriptorer för god miljöstatus se Havs- och vattenmyndighetens 

föreskrifter (HVMFS 2012:18) om vad som kännetecknar god miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för 
Nordsjön och Östersjön. 



- 211 - 

Miljökvalitetsnormen B.1 tillämpas inte i kustvatten enligt 8 § i HVMFS 2012:18 eftersom 

motsvarande ämnen hanteras inom vattenförvaltningens miljökvalitetsnormer för kemisk 

ytvattenstatus i kustvattenförekomster. 

Genom att bidra till en minskad mängd och minskade koncentrationer av farliga ämnen även i 

Östersjöns och Västerhavets kustvatten kommer åtgärden även påverka möjligheten att kunna 

följa vattenförvaltningens miljökvalitetsnormer. Dvs god kemisk ytvattenstatus i kustvatten och 

därmed även ha en effekt på möjligheten att nå god miljöstatus avseende koncentrationer och 

effekter av farliga ämnen.  

Åtgärdens koppling till komponent som beskriver god miljöstatus  

Åtgärden avser förbättra följande delar av ekosystemet och/eller minska följande belastningar: 

fåglar, fisk, livsmiljöer (bentiska och pelagiska), farliga ämnen, negativa effekter på arter och 

livsmiljöer, och akuta föroreningshändelser.  

Genomförande  

Åtgärden genomförs gemensamt i samarbete mellan Havs- och vattenmyndigheten (HaV), 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Naturvårdsverket (NV) och 

Kustbevakningen (KBV). Åtgärden genomförs genom att Havs- och vattenmyndigheten som ett 

första steg, leder myndigheterna i att gemensamt utreda hur ett expertstöd för oljeskadeskydd bör 

se ut. Vidare ha för expertkunskap och erfarenhet av sanering av olja och oljeprodukter och 

under vilka förutsättningar en sådan funktion ska kallas in som expertstöd. Myndigheterna ska 

inrätta en finansieringsmodell för expertstödet och komma överens om hur en upphandling av 

detta ska ske. 

Utredning genomförs under 2022. I samband med detta ska också en genomförandeplan för 

kommande steg för åtgärden utarbetas. Det samordnade expertstödet bör finnas på plats och 

gälla löpande åtminstone 2023-2027 för att kunna stötta vid oljespill eller -olyckor. 

Ett eventuellt expertstöd föreslås årligen rapportera aktiviteter, inklusive deltagande vid oljespill 

eller –olyckor och förberedande arbete (till exempel övningar). I rapporteringen ska det ingå 

vilken typ av stöd som har genomförts och uppskattningar om hur detta har motverkat de 

negativa miljöeffekterna av oljespillet. Återrapportering sker, förutom till kontaktperson på 

respektive ansvarig myndighet, till den Nationella Samordningsgruppen för Oljeskadeskydd 

(MSB, HaV, NV, KBV, TS, Sjöfartsverket, Sveriges kommuner och regioner samt 

länsstyrelserna). 

Förväntad effekt av åtgärden 

Genom åtgärdens införda expertstöd, samordnas och optimeras upptaget av olja till havs och vid 

kusten vilket resulterar i mindre miljöpåverkan från oljespill eller –olyckor, samt mer kostnads- 

och tidseffektiv insats och sanering. Genom att minimera tillförsel av olja och dess farliga ämnen 

kan halterna av dessa minska och förutsättningarna ökar att B.1 kan följas. Genom att förhindra 

felaktig oljesanering med olämpliga kemikalier kan även ytterligare belastningar i form av farliga 

ämnen i den marina miljön undvikas. Åtgärden bidrar således till mindre miljöpåverkan från 

oljeutsläpp och saneringar.  

Lagstiftning/regelverk 

Vid genomförande av åtgärden kan nedan regelverk inom respektive myndighets ansvarsområde 

aktualiseras: 

Lag (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg  

Förordning (1980:789) om åtgärder mot förorening från fartyg 

Sjölagen (1994:1009) 
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Miljöbalken (1998:808) 

Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 28 § 

Lag (2002:833) om extraordinära händelser i fredstid hos kommuner och landsting 

Förordning (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap 

Förordning (2006:637) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 

händelser i fredstid och höjd beredskap 

Förordning (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid 

höjd beredskap 

Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 

Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor 

För en utförlig genomgång av relevanta regelverk, se Bilaga 2 av Sveriges strategi för 

oljeskadeskydd – Underlagsrapport (NSO 2014)240. 

Miljökvalitetsmål 

Hav i balans samt levande kust och skärgård 

Levande sjöar och vattendrag 

Giftfri miljö 

Ett rikt växt- och djurliv 

Bakgrund och nuläge 

Även om Sverige hittills varit förskonade från större oljeolyckor befinner sig, vilken tid som hels på 

dygnet, ett stort antal fartyg inom eller i angränsning till svenska havsområden. På Västkusten 

förekommer ofta tankfartyg med oljelaster på uppemot 250 000 ton och i Östersjön tankfartyg 

med oljelaster på uppemot 150 000 ton. En enda tank i en större oljetanker kan innehålla 

uppemot 20 000 ton olja eller oljeprodukter. Även övriga fartyg har idag en betydande mängder 

bunker för framdrift ombord. Detta medför en risk för olyckor som grundstötningar och kollisioner 

som kan få allvarliga konsekvenser för havsmiljön. Antalet rapporterade fartygsolyckor inom 

Helcom-området har under de senaste åren planat ut, men grundstötnings- och kollisionsolyckor 

ger alltjämt upphov till oljeutsläpp av varierande omfattning241. Till detta finns även andra källor 

som kan ge upphov till oljespill: oljeledningar, elkablar (har ett oljelager som isolering), 

oljeplattformar (finns tre i Östersjön) och vrak (om en tank innehållande olja kollapsar helt). 

Effekterna av oljespill och oljeolyckor kan bli omfattande, både miljömässigt och 

samhällsekonomiskt. Även om Sverige saknar erfarenhet av jämförelsevis större oljeolyckor finns 

exempel på händelser som fått stort genomslag och medfört höga kostnader samt skador på 

miljön242. 

En större olycka är en väldigt komplex sällanhändelse som ställer enorma krav på resurser, 

information och samordning mellan en mängd inblandade aktörer med olika ansvar och mandat. 

Kommuner och länsstyrelser kan inte förväntas ha tillräcklig detaljkunskap som krävs vid dessa 

                                                   
240 Sveriges strategi för oljeskadeskydd: underlagsrapport (2014) Karlstad: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 

MSB702 - juni 2014. ISBN: 978-91-7383-453-7. 
241 Helcom (2018) Shipping accidents in the Baltic Sea from 2014 to 2017. Baltic Maritime Environment Protection Commission 

https://helcom.fi/wp-content/uploads/2019/08/Report-on-shipping-accidents-in-the-Baltic-Sea-from-2014-to-2017.pdf 
242 Till exempel vid Tjörn 2011, då svenska västkusten drabbades av oljepåslag vilket drev in från danskt vatten (MSB, HaV, 

2014) samt ytterligare fartygsrelaterad händelse med en mindre mängd olja inträffade utanför Västervik sommaren 2018. 

https://helcom.fi/wp-content/uploads/2019/08/Report-on-shipping-accidents-in-the-Baltic-Sea-from-2014-to-2017.pdf
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typer av sällanhändelser. Räddningstjänst, kommuner och Kustbevakningen ses som 

verksamhetsutövare, och kan således hållas ansvariga för genomförd insats. 

Därför finns det ett behov att kunna stötta myndigheter och deltagande aktörer med samordning 

och miljöexpertis, t.ex. kring vilka prioriteringar och avvägningar som behöver göras vid 

oljeupptag och sanering och att insatser görs enligt bästa praxis ur miljöhänsyn. Annars finns risk 

att insatser göra mer skada än nytta. Behovet av en sådan funktion har utretts ett flertal 

gånger243,244,245,246. Det har även efterfrågats i nutid (2019) av Myndigheten av samhällsskydd 

och beredskap, genom remissvar av Sveriges nationella övervakningsprogram.  

Geografisk omfattning 

Nordsjön och Östersjön, kust och utsjö. 

Koordinering med EU:s regelverk  

EU:s miljöskadedirektiv direktiv (2004/35/EG) 

Vattendirektivet (2000/60/EG) 

Expertstödet kan med fördel användas även i områdena för vattendirektivets tillämpning 

(kustvatten och inlandsvatten), då ett flertal fartyg trafikerar inlandsvatten, inklusive Vänern och 

Mälaren, och ett oljespill där skulle få stor påverkan på dessa dricksvattentäkter. 

Regional koordinering 

I Östersjön arbetar Helcom RESPONSE med beredskapsfrågor och oljeupptag på hav och strand 

genom Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap samt Kustbevakningen. Det finns även 

förslag på ny action som berör samordning av respons på oljespill på regional nivå inom 

uppdateringen av Baltic Sea Action Plan. 

Bonnavtalet för Nordsjön genom Kustbevakningen247. 

Köpenhamnsavtalet för Norden genom Kustbevakningen248. 

Kostnad och finansiering 

För uppgifter om kostnader ,se Underlagsrapport: Konsekvensanalys av åtgärdsprogram för 

havsmiljön i Nordsjön och Östersjön 2022-2027 enligt havsmiljöförordningen. I kapitlet 

Samhällsekonomiska konsekvenser av åtgärdsprogrammet redovisas också kostnads-

nyttoanalys av åtgärden. 

Administrativa kostnader för respektive myndighet för att genomföra åtgärden finansieras inom 

myndighetens löpande arbete. 

Kostnaden för expertstödet finansieras gemensamt av samarbetande myndigheterna (Havs- och 

vattenmyndigheten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Naturvårdsverket och 

Kustbevakningen), men kostnadsfördelningen beror på finansieringsmodellen som ska utredas. 

 

 

                                                   
243 MSB, HaV (2014) Oljepåslaget på Tjörn 2011. En utvärdering av förberedelser, förmågor och hantering (No. MSB687) 

Göteborg & Karlstad: MSB. 
244 Johansson U., Olsson J. (2013) Havs- och vattenmyndigheten och det svenska oljeskadeskyddet (pp. 1–18). Havs- och 

vattenmyndigheten 
245 Statens räddningsverk (1996) Det svenska marina oljeskadeskyddet inför 2000-talet. Statens räddningsverk: Karlstad. 
246 Lindén, O. 2017. Utredning gällande framtida expertstöd för oljeskadeskydd (pp. 1–14). 
247 https://www.kustbevakningen.se/granslos-samverkan/internationellt/bonnavtalet/ 
248 https://www.kustbevakningen.se/granslos-samverkan/internationellt/kopenhamnsavtalet/ 

https://www.kustbevakningen.se/granslos-samverkan/internationellt/bonnavtalet/
https://www.kustbevakningen.se/granslos-samverkan/internationellt/kopenhamnsavtalet/
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Uppföljning av åtgärdens effekter 

Utvärdering av hur åtgärden fungerar sker löpande genom att expertstödet årligen rapporterar 

aktiviteter inklusive deltagande vid eventuella oljeolyckor och förberedande arbete som övningar. 

Expertstödet rapporterar även en slutrapport över insatser under perioden, inklusive vilken effekt 

de har haft. Detta kompletteras med den vanliga miljöövervakningen för oljeutsläpp, men 

åtgärden med expertstöd är främst riktad mot större utsläpp där ingen regelbunden 

miljöövervakning finns (om olyckan inte sker på en provtagningsstation). Uppföljning kommer 

närmare specificeras i åtgärdens genomförandeplan. 
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Åtgärdsfaktablad 53 

Åtgärd 

Utökat brottsförebyggande arbete för att motverka olagliga utsläpp av mineralolja och andra 

farliga ämnen 

 

ÅPH 53 

Motivering 

Enligt den internationella reglering som begränsar utsläpp från fartyg och därmed sjöfartens 

miljöpåverkan (internationella sjöfartsorganet IMO:s konvention MARPOL249, International 

Convention for the Prevention of Pollution from Ships) får mineralolja inte släppas ut från fartyg. 

Förutom undantag av renat länsvatten och då med ett maximalt oljeinnehåll av 15 andelar per 

million (ppm) (fartyg >400 gross ton). Tack vare strängare regelverk och utökad övervakning har 

antalet detekterade illegala oljespill stadigt minskat över åren250,251.  

Trots detta, så bidrar sjöfarten fortfarande till negativ miljöpåverkan genom oljespill252. Olagliga 

oljespill sker fortfarande t.ex. genom att oljeblandat vatten från tvättning av tankar eller 

maskinrum (>15 ppm), eller genom att ren olja släpps ut i havet. Sjöfart är den aktivitet som till 

största delen orsakar olagliga oljespill till havs. Olagliga utsläpp av andra farliga ämnen än olja 

sker också regelbundet. Havs- och vattenmyndigheten bedömer att det finns en andel av dessa 

spill som skulle gå att motverka med ökad medvetenhet och ökad regelefterlevnad genom t.ex. 

övervakning. 

Enligt bedömningen av miljötillståndet 2018 så uppnås inte god miljöstatus för farliga ämnen och 

inte heller för antal och volymer av utsläpp av olja och oljeliknande föroreningar253. För att minska 

antalet och volymerna av olagliga oljespill och andra farliga ämnen föreslås därför att det 

brottförebyggande arbetet utökas.  

Koppling till miljökvalitetsnorm med indikator eller deskriptor för god miljöstatus 

Åtgärd 53 syftar till att miljökvalitetsnormen nedan ska kunna följas254.  

Miljökvalitetsnorm B.2 Farliga ämnen i havsmiljön som tillförs genom mänsklig verksamhet får 

inte orsaka negativa effekter på biologisk mångfald och ekosystem. 

Indikator 

B.2.2 Antal och volymer av upptäckta olagliga eller olycksrelaterade utsläpp av olja och 

oljeliknande produkter  

 

                                                   
249 International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL), Annex I. IMO 
250 Larsson K. (2019) Oljeutsläpp från fartyg i Sveriges närområde - vad visar statistiken? Havsmiljöinstitutets rapport nr. 2019:4  
251 Rogowska J., Namiesnik J. (2010) Environmental Implications of Oil Spills from Shipping Accidents. Reviews of 

Environmental Contamination and Toxicology, 206. Springer 

252 Andersson K., Brynolf S., Lindgren J.F., Wilewska-Bien M. (2016) Shipping and the environment – Improving environmental 

performance in Marine Transportation. Springer Verlag 
253 Havs- och vattenmyndigheten (2018) Marin strategi för Nordsjön och Östersjön 2018-2023- Bedömning av miljötillstånd och 

socioekonomisk analys. Havs- och vattenmyndighetens rapport 2018:27 
254 För alla miljökvalitetsnormer med indikatorer och deskriptorer för god miljöstatus se Havs- och vattenmyndighetens 

föreskrifter (HVMFS 2012:18) om vad som kännetecknar god miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för 
Nordsjön och Östersjön. 
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Åtgärdens koppling till komponent som beskriver god miljöstatus  

Åtgärden avser förbättra följande delar av ekosystemet och/eller minska följande belastningar: 

fåglar, fisk, livsmiljöer (bentiska och pelagiska), farliga ämnen, negativa effekter på arter och 

livsmiljöer, och akuta föroreningshändelser.  

Genomförande  

Åtgärden genomförs av Kustbevakningen som, genom detaljerat analysarbete, kan modifiera 

planering och styrning av övervakning med flyg eller fartyg. Detta för att stärka effektiviteten och 

verka för ett riskbaserat utförande av det brottsförebyggande arbetet. Exempel på analyser kan 

vara att med hjälp av AIS-data analysera tidpunkter, frekvens, platser och typ av fartyg som 

orsakar olagliga oljeutsläpp, eller att utreda kopplingar till grå- eller svartlistning inom Paris 

MoU255. Detta bedöms leda till att fler olagliga utsläpp upptäcks och kan beivras. Information om 

det stärkta arbetet kring olagliga utsläpp sprids också till sjöfarten. 

I åtgärden kan även möjligheterna att använda fjärrstyrda farkoster, s.k. drönare, i det 

brottsförebyggande arbetet, utredas och testas.  

Åtgärden påbörjas under 2022 med analysarbete. I samband med detta ska också en 

genomförandeplan utarbetas. Därefter, under 2023-2027, genomförs löpande modifiering av 

övervakningen t.ex. genom förändrad flygövervakning eller användning av andra metoder.  

I detta skede kommer också information till redare kring det uppdaterade arbetssättet att 

genomföras. 

Förväntad effekt av åtgärden 

Med effektivare brottsförebyggande arbete kan fler olagliga oljespill upptäckas och lagföras, vilket 

förutsätts öka incitamenten för sjöfarten att minimera oljespill. Förekomsten av oljespill (eller 

andra olagliga spill) kan därmed på sikt minska.  

Minskat antal olagliga oljespill stärker förutsättningarna att nå målvärdet för indikator B.2.2 

(nedåtgående trend i antal och volymer av olagliga eller olycksrelaterade oljespill). 

Lagstiftning/regelverk 

Vid genomförande av åtgärden kan nedan regelverk aktualiseras: 

Kustbevakningslag (2019:32) och Kustbevakningsförordning (2019:83) 

Förordning (2019:84) med instruktion för Kustbevakningen 

Ovan regleringar innehåller bl.a. bestämmelser om vilka uppgifter och vilken rätt som 

Kustbevakningen har när det gäller verksamhet som avser brottsbekämpning och 

ordningshållning. 

Lag (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg 

Förordning (1980:789) om åtgärder mot förorening från fartyg 

Sjöfartens utsläpp och föroreningar reglerar av ovan speciallagstiftning och tillåter vissa utsläpp 

och nivåer men förbjuder andra. Detta grundar sig i konventioner beslutade av Internationella 

sjöfartsorganisationen (IMO). 

I  11 § lag (1980:424) anges också vad som ska göras om brott misstänks har begåtts.  

Miljökvalitetsmål 

Hav i balans samt levande kust och skärgård 

                                                   
255 Paris MOU on Port State Control (hämtad 2020-08-21) https://www.parismou.org/ 

https://www.parismou.org/
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Bakgrund och nuläge 

Övervakning av svenska vatten för att motverka olagliga oljeutsläpp sker genom flyg- och 

satellitövervakning. När fartyg vet att de är övervakade genom olika metoder minskar 

incitamenten att genomföra olagliga oljeutsläpp. Övervakningsarbete bedrivs även gemensamt i 

Östersjön genom Helcom och i Skagerrak genom Bonnavtalet. De flesta oljespill detekteras längs 

med fartygsleder256. Inom svenskt inre vatten, territorialvatten och ekonomisk zon upptäcktes 

2019 drygt 100 oljeutsläpp. Under 2018 detekterades också 27 utsläpp av andra farliga ämnen 

än mineralolja257. Mörkertalet av antalet olagliga utsläpp är sannolikt relativt stort, då oljeskadade 

fåglar regelbundet upptäcks även om inga oljeutsläpp har registrerats vid övervakning. 

Flygövervakningen för att detektera utsläpp sker också i mindre utsträckning vid mörker eller 

dåligt väder258,259. Vid dåligt väder, med större vågenergi, slås också ett oljespill snabbare upp i 

mindre beståndsdelar och blir svårare att upptäcka. En ökad flygövervakning inom Helcom-

samarbetet över tid har visat att antalet olagliga oljeutsläpp har minskat. Även data på antalet 

detekterade oljespill per flygtimme visar på detta samband260,261. Sammantaget visar resultaten 

från Helcom-samarbetet att ökad flygövervakning leder till minskad mängd oljeutsläpp. Men för 

att få till ytterligare minskning av utsläppen krävs troligtvis en effektivare övervakning, snarare än 

fler flygtimmar. 

Geografisk omfattning 

Förvaltningsområde Nordsjön och Östersjön. Kust och utsjö. 

Koordinering med EU:s regelverk  

Direktiv 2005/35/EG om föroreningar förorsakade av fartyg och införandet av sanktioner för 

överträdelser262. 

Regional koordinering 

Samordning av flyg- och satellitövervakning av svenska- och övriga vattenområden i Östersjön 

för att motverka olagliga oljeutsläpp sker inom Helcom-samarbetet. Förslag på att vidareutveckla 

detta arbete diskuteras inom ramen för uppdateringen av Baltic Sea Action Plan. 

Kostnad och finansiering 

För uppgifter om kostnader, se Underlagsrapport: Konsekvensanalys av åtgärdsprogram för 

havsmiljön i Nordsjön och Östersjön 2022-2027 enligt havsmiljöförordningen. I kapitlet 

Samhällsekonomiska konsekvenser av åtgärdsprogrammet redovisas också kostnads-

nyttoanalys av åtgärden. 

Åtgärden bedöms i huvudsak kunna finansieras inom Kustbevakningens löpande arbete. Externa 

analyser bekostas av Kustbevakningen. 

Uppföljning av åtgärdens effekt 

Uppföljning kommer ske genom att man följer upp antalet oljeutsläpp som detekteras genom 

övervakning. Analyser sker både nationellt och inom Helcom-samarbetet. Till exempel kan man 

                                                   
256 Jørgensen K.S., Kreutzer A., Lehtonen K.K., Kankaanpää H., Rytkönen J., Wegeberg S., Gustavson K., Fritt-Rasmussen J., 

Truu J., Kõuts T., Lilover M.-J., Seiler T.-B., Hollert H., Johann S., Marigómez I., Soto M., Lekube X., Jenssen B.M., Ciesielski 
T.M., Wilms L.B., Högström R., Pirneskoski M., Virtanen S., Forsman B., Petrich C., Phuong-Dang N., Wang, F. (2019) The EU 
Horizon 2020 project GRACE: integrated oil spill response actions and environmental effects. Environ. Sci. Eur. 31:44 
257 Larsson K. (2019) Oljeutsläpp från fartyg i Sveriges närområde - vad visar statistiken? Havsmiljöinstitutets rapport nr. 

2019:4 
258 Hassler, B. 2011. Accidental Versus Operational Oil Spills from Shipping in the Baltic Sea: Risk Governance and 

Management Strategies. AMBIO, 40:170–178 
259 Larsson K. (2019) Oljeutsläpp från fartyg i Sveriges närområde - vad visar statistiken? Havsmiljöinstitutets rapport nr. 2019:4 

260 Helcom (2019) Annual report on discharges observed during aerial surveillance in the Baltic Sea 2018. 
261 Larsson K. (2019) Oljeutsläpp från fartyg i Sveriges närområde - vad visar statistiken? Havsmiljöinstitutets rapport nr. 2019:4 
262 Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/35/EG av den 7 september 2005 om föroreningar förorsakade av fartyg och om 

införande av sanktioner, inbegripet straffrättsliga sanktioner, för föroreningsbrott 
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undersöka antalet detekterade oljeutsläpp per flygtimme eller antalet oljeskadade sjöfåglar på 

vissa referensstränder i anslutning till stora fartygsleder. Uppföljning kommer närmare 

specificeras i åtgärdens genomförandeplan. 
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Åtgärdsfaktablad 54 

Åtgärd 

Minska användningen av biocidinnehållande båtbottenfärger på fritidsbåtar 

 

ÅPH 54 

Motivering 

Användning av biocidhaltig båtbottenfärg (antifoulingfärg), främst koppar- och zinkbaserad, är 

idag ett av de vanligaste sätten att förhindra påväxt på båtskrov. Koppar och zink är i förhöjda 

halter giftigt för vattenlevande organismer263,264. Eftersom den s.k. biotillgängligheten hos koppar, 

det vill säga hur tillgängligt ämnet är för levande organismer, förändras beroende på salthalt kan 

dock giftigheten hos ämnet variera beroende på var ämnet släpps ut. Zink påverkas däremot inte 

av salthalt i lika stor utsträckning. Den negativa påverkan av metallerna bedöms vara särskilt stor 

i känsliga områden, t.ex. grunda kustekosystem265,266. Artfattigdomen i Östersjön gör också att 

Östersjön betraktas som extra känsligt för belastningar267. För att skydda känsliga miljöer bör 

därför användningen av biocidinnehållande båtbottenfärger minska.  

Enligt bedömningen av miljötillståndet 2018 så uppnås inte god miljöstatus för farliga ämnen och 

därför krävs ytterligare åtgärder268. Denna åtgärd syftar specifikt till att minska belastningen av 

ämnena koppar och zink genom att minska användningen av biocidinnehållande båtbottenfärger.  

Koppling till miljökvalitetsnorm med indikator eller deskriptor för god miljöstatus 

Åtgärd 54 syftar till att miljökvalitetsnormerna nedan ska kunna följas269.  

Miljökvalitetsnorm B.1. Tillförsel av farliga ämnen från mänsklig verksamhet ska minska tills den 

inte orsakar halter av farliga ämnen som förhindrar att god miljöstatus uppnås.  

Indikator 

B.1.1, Farliga ämnen i biota 

Miljökvalitetsnormen B.1 tillämpas inte i kustvatten enligt 8 § i HVMFS 2012:18 eftersom 

motsvarande ämnen hanteras inom vattenförvaltningens miljökvalitetsnormer för kemisk 

ytvattenstatus i kustvattenförekomster. 

                                                   
263 Moksnes P-O., Eriander L., Hansen J., Albertsson J., Andersson M., Bergström U., Carlström J., Egardt J., Fredriksson R., 

Granhag L., Lindgren F., Nordberg K., Wendt I., Wikström S., Ytreberg E. (2019) Fritidsbåtars påverkan på grunda 
kustekosystem i Sverige. Havsmiljöinstitutets Rapport nr 2019:3 

264 CHANGE (2018) Changing leisure boat antifouling practices in the Baltic Sea Results from the BONUS CHANGE project. 
Edited by Strand H., Solér C., Dahlström M. 

265 Moksnes P-O., Eriander L., Hansen J., Albertsson J., Andersson M., Bergström U., Carlström J., Egardt J., Fredriksson R., 
Granhag L., Lindgren F., Nordberg K., Wendt I., Wikström S., Ytreberg E. (2019) Fritidsbåtars påverkan på grunda 
kustekosystem i Sverige. Havsmiljöinstitutets Rapport nr 2019:3 

266 Moksnes P-O., Eriander L., Hansen J., Albertsson J., Andersson M., Bergström U., Carlström J., Egardt J., Fredriksson R., 
Granhag L., Lindgren F., Nordberg K., Wendt I., Wikström S., Ytreberg E. (2019) Fritidsbåtars påverkan på grunda 
kustekosystem i Sverige. Havsmiljöinstitutets Rapport nr 2019:3 

267 CHANGE (2018) Changing leisure boat antifouling practices in the Baltic Sea Results from the BONUS CHANGE project. 
Edited by Strand H., Solér C., Dahlström M. 

268 Havs- och vattenmyndigheten (2018) Marin strategi för Nordsjön och Östersjön 2018-2023, Bedömning av miljötillstånd och 
socioekonomisk analys. Havs- och vattenmyndighetens rapport 2018:27 

269 För alla miljökvalitetsnormer med indikatorer och deskriptorer för god miljöstatus se Havs- och vattenmyndighetens 
föreskrifter (HVMFS 2012:18) om vad som kännetecknar god miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för 
Nordsjön och Östersjön. 
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Genom att bidra till en minskad mängd och minskade koncentrationer av farliga ämnen även i 

Östersjöns och Västerhavets kustvatten kommer åtgärden även påverka möjligheten att kunna 

följa vattenförvaltningens miljökvalitetsnormer. Dvs god kemisk ytvattenstatus i kustvatten och 

därmed även ha en effekt på möjligheten att nå god miljöstatus avseende koncentrationer och 

effekter av farliga ämnen.  

Åtgärdens koppling till komponent som beskriver god miljöstatus 

Åtgärden avser förbättra följande delar av ekosystemet och/eller minska följande belastningar: 

fisk, livsmiljöer (bentiska och pelagiska), farliga ämnen och negativa effekter på arter och 

livsmiljöer.  

Genomförande  

Åtgärden består av ett antal delmoment som syftar till att minska användningen av 

biocidinnehållande båtbottenfärger och genomförs genom följande aktiviteter: 

I. Utveckla miljöriskbedömningarna som görs vid produktgodkännanden av biocidinnehållande 

båtbottenfärger. Kemikalieinspektionen (KemI) ska driva utvecklingen av EU-vägledningen för 

att bedömningarna bättre ska spegla det faktiska läckaget av biocider till miljön. Arbetet utförs 

inom ramen för KemI:s kontinuerliga arbete med utveckling av riskbedömningar för biocider.  

II. Utveckla effektivitetsbedömningarna som görs vid produktgodkännanden av 

biocidinnehållande båtbottenfärger. KemI ska arbeta för att säkerställa att läckaget av 

biocider inte är högre än vad som är nödvändigt för att uppnå ett effektivt skydd mot påväxt. 

Arbetet utförs inom ramen för KemI:s kontinuerliga arbete med utveckling av 

effektivitetsbedömningar för biocider.  

III. Utforma och harmonisera användningsvillkor för mer sparsam användning av båtbottenfärger. 

KemI ska arbeta med utveckling av användarvillkor som säkerställer minsta möjliga effektiva 

biocidanvändning. Arbetet utförs inom ramen för KemI:s kontinuerliga arbete med utveckling 

av användningsvillkor för biocider.  

IV. Tillsyn av marknadsföring och försäljning. Sveriges kommuner ska bedriva tillsyn för att 

säkerställa att konsumenter uppmärksammas på i vilka vattenområden biocidinnehållande 

båtbottenfärger är tillåtna att använda. KemI samverkar med och vägleder kommunerna i 

arbetet.  

V. Undersöka behovet av biocidinnehållande båtbottenfärger. KemI ska undersöka behovet, 

utifrån omfattningen på tillgång till alternativa metoder, särskilt i Östersjön. Utifrån 

utredningens utfall ska KemI sedan bedöma förutsättningarna för avslag i 

produktansökningsärenden för användning i Östersjön med hänvisning till tillgången på 

alternativa metoder.  

VI. Utreda om det nationella miljömålet giftfri miljö utgör grund för att inte bevilja 

produktgodkännande med hänvisning till artikel 37 i biocidförordningen. Utifrån utredningens 

utfall ska KemI sedan bedöma förutsättningarna för produktgodkännande med hänvisning till 

Giftfri miljö.  

VII. Utreda om det är motiverat att införa ett nationellt förbud mot försäljning av 

biocidinnehållande båtbottenfärger avsedda för fritidsbåtar med huvudsaklig förtöjningsplats 

längs Östersjökusten och närliggande vatten med förbindelser till Östersjön. KemI ska utreda 

samhällets behov för båtbottenfärger längs Östersjöns kust, samt utreda hur ett eventuellt 

förbud juridiskt bör utformas. Arbetet utförs inom ramen för KemI:s kontinuerliga arbete med 

utveckling av lagstiftning och andra styrmedel.  

Aktiviteterna I-VII genomförs i samråd med Havs- och vattenmyndigheten, Transportstyrelsen och 

Naturvårdsverket som utgör projektgruppen. 
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Åtgärden genomförs 2022 – 2027.  

- Under 2022 år ska en genomförandeplan tas fram. Planen ska innehålla specificering för 

delleveranser av aktiviteterna samt tidplan för följande delleveranser: 

o underlag för I, II, och III 

o vägledning för kommuninspektörer och en sammanställning av utfallet från den 

kommunala tillsynen (IV) 

o juridiska utredningar samt beslutsunderlag för V, VI och VII 

- Genomförandeplanen ska följas upp årligen i projektgruppen. 

Förväntad effekt av åtgärden 

Åtgärdens aktiviteter bidrar till minskad användning av biocidinnehållande båtbottenfärger och att 

de färger som används har lägre biocidinnehåll till förmån för giftfria alternativ för att skydda 

båtskrov mot påväxt. Detta leder till att tillförseln av koppar och zink minskar samt till lägre halter 

av dessa ämnen i havsmiljön, vilket medför ökad förutsättning för att miljökvalitetsnorm B.1 kan 

följas och på sikt att god miljöstatus för deskriptor 8 avseende koncentrationer och effekter av 

farliga ämnen kan uppnås. 

Lagstiftning/regelverk 

Vid genomförande av åtgärden kan nedan regelverk aktualiseras: 

Biocidförordningen ((EU) nr 528/2012)270.  

I biocidförordningen regleras tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter. 

Förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel 

I förordningen finns bl a bestämmelser om att den som på marknaden tillhandahåller en 

biocidprodukt till icke yrkesmässiga användare ska informera om att produkten måste användas 

på ett säkert sätt och om hur informationen ska ges. 

Miljötillsynsförordningen (2011:13) 

I förordningen fördelas tillsynsansvar. 

Miljökvalitetsmål 

Giftfri miljö 

Bakgrund och nuläge 

Bland Sveriges ca 800 000 fritidsbåtar är användningen av biocidinnehållande båtbottenfärger 

utbredd och det totala utsläppet av koppar från fritidsbåtar har uppskattats till 57 ton/år. Detta kan 

jämföras med utsläppet från sjöfarten som är ca 300 ton/år, eller det totala utsläppet från svenska 

tätorter via dagvatten, som beräknats till 38 ton/år271.  

Produktion, försäljning och användning av båtbottenfärger regleras till stor del på EU-nivå. De 

flesta båtbottenfärger är biocidprodukter, vilket betyder att de är kemiska produkter som 

innehåller en aktiv ingrediens (biocid) avsedd att kontrollera skadliga organismer. Dessa 

produkter regleras genom biocidförordningen.  

I. Utveckla miljöriskbedömningar 

                                                   
270 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 av den 22 maj 2012 om tillhandahållande på marknaden och 

användning av biocidprodukter. 
271 Moksnes P-O., Eriander L., Hansen J., Albertsson J., Andersson M., Bergström U., Carlström J., Egardt J., Fredriksson R., 

Granhag L., Lindgren F., Nordberg K., Wendt I., Wikström S., Ytreberg E. (2019) Fritidsbåtars påverkan på grunda 
kustekosystem i Sverige. Havsmiljöinstitutets Rapport nr 2019:3 
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Miljöriskbedömningen under biocidförordningen ska utvärdera om produkten har några 

oacceptabla effekter på miljön (se artikel 19.1.b, avsnitt iv i förordningen). För att kunna göra en 

korrekt bedömning bör de modeller som används för att beräkna läckaget av biocider till miljön i 

största möjliga mån spegla det faktiska läckaget. Det finns dock indikationer på att befintliga 

modeller underskattar det faktiska läckaget272,273. Därför bör miljöriskbedömningarna utvecklas 

vidare så att inte oacceptabla effekter i miljön förbises. 

II. Utveckla effektivitetsbedömningar 

Enligt biocidförordningen bör användningen av biocider begränsas så långt som möjligt och det 

finns ett uttalat mål om att nå en mer hållbar användning av biocider (se artikel 17.5, 17.38 och 

18). Många av de biocidinnehållande båtbottenfärger som finns på marknaden idag har dock en 

högre kopparhalt (>30% w/v) än vad som behövs för att effektivt motverka påväxt. Biocidhalten 

kan troligen minskas avsevärt med bibehållet skydd mot påväxt274. Vid utvärderingar av 

biocidprodukter görs en effektivitetsbedömning som ska säkerställa att produkten har avsedd 

effekt. Dessa bedömningar bör utvecklas så att de i större utsträckning än idag utreder vilken 

lägsta biocidhalt som krävs för skydd mot påväxt.  

III. Utforma användningsvillkor  

Många av dagens biocidinnehållande båtbottenfärger har ett onödigt högt biocidinnehåll. 

Resterande kopparinnehåll i färgen stannar på skrovet och byggs upp genom nymålning som i 

princip sker varje säsong. Troligen kan båtbottenfärger appliceras mer sällan än idag och ändå 

skydda mot påväxt275. De villkor för användning som anges vid produktgodkännanden skulle 

kunna ta hänsyn till detta i större utsträckning än idag.  

IV. Tillsyn av marknadsföring och försäljning 

Påväxthastigheten, och därmed behovet av skydd mot påväxt, skiljer sig åt vid olika delar av 

Sveriges kust. Därför är idag biocidinnehållande färger enbart godkända för användning i vissa 

områden. Felaktig användning har dessvärre rapporterats, t.ex. färg godkänd för västkusten som 

används i Östersjön276. En förklaring till denna felaktiga användning är att färgerna överlag 

marknadsförs som ”godkända” utan specificering av vattenområde. Försäljare av biocidprodukter 

till icke-yrkesmässiga användare ska informera om att produkten måste användas på ett säkert 

sätt (3 kap. 10 § förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel). Det är upp till enskilda 

kommuner att bedriva tillsyn av i vilken mån detta efterlevs lokalt. Det är idag oklart hur hög 

efterlevnaden är.  

V. Undersöka om alternativa metoder utgör grund för avslag 

Det finns idag ett flertal alternativa metoder som effektivt minskar påväxt på skrovet277. Några 

exempel är förvaring av båtar på land, mekanisk rengöring, eller skrovduk. Detta, tillsammans 

med att Östersjön är en mycket känslig miljö, gör att behovet av biocidinnehållande färger kan 

                                                   
272 CHANGE (2018) Changing leisure boat antifouling practices in the Baltic Sea Results from the BONUS CHANGE project. 

Edited by Strand H., Solér C., Dahlström M. 
273 Moksnes P-O., Eriander L., Hansen J., Albertsson J., Andersson M., Bergström U., Carlström J., Egardt J., Fredriksson R., 

Granhag L., Lindgren F., Nordberg K., Wendt I., Wikström S., Ytreberg E. (2019) Fritidsbåtars påverkan på grunda 
kustekosystem i Sverige. Havsmiljöinstitutets Rapport nr 2019:3 

274 CHANGE (2018) Changing leisure boat antifouling practices in the Baltic Sea Results from the BONUS CHANGE project. 
Edited by Strand H., Solér C., Dahlström M. 

275 CHANGE (2018) Changing leisure boat antifouling practices in the Baltic Sea Results from the BONUS CHANGE project. 
Edited by Strand H., Solér C., Dahlström M. 

276 Ibid. 
277 Ibid. 
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ifrågasättas. Det har dock inte hittills prövats om tillgängligheten av alternativa metoder utgör en 

tillräcklig grund för avslag för biocidinnehållande båtbottenfärger. 

VI. Utreda om Giftfri miljö utgör grund för begränsad användning 

Sveriges nationella miljökvalitetsmål om Giftfri miljö innebär bl.a. att halterna av naturligt 

förekommande ämnen ska vara nära bakgrundsnivåerna. Utifrån detta kan det vara motiverat att 

nationellt begränsa godkännanden av biocidinnehållande båtbottenfärger på fritidsbåtar, både på 

öst- och västkusten. Ett möjligt förfarande är att hänvisa till artikel 37 i biocidförordningen, vilket 

hittills inte prövats.  

VII. Utreda behovet av ett nationellt förbud 

Den negativa miljöpåverkan som farliga ämnen från biocidinnehållande båtbottenfärger orsakar, 

bedöms vara särskilt stor i känsliga ekosystem, som Östersjön278 . Även om 

miljöriskbedömningar kan tyda på en acceptabel risk för miljön så innehåller dessa bedömningar 

flera osäkerhetsfaktorer. Utifrån försiktighetsprincipen och Sveriges nationella miljömål om Giftfri 

miljö, Levande kust och skärgård, och Östersjöstrategins delmål är det motiverat att utreda 

behovet av att införa ett nationellt förbud mot biocidinnehållande båtbottenfärger på fritidsbåtar 

med huvudsaklig förtöjningsplats längs kusten av Östersjön och närliggande vatten med 

förbindelser till Östersjön. Ett sådant förbud skulle ge ett varaktigt och tydligt skydd mot spridning 

av skadliga biocider från båtbottenfärger till Östersjön. Det skulle även kunna snabba på 

utvecklingen mot biocidfria alternativ samt utbyggnad av alternativ som borsttvättar med mera i 

småbåtshamnarna på östkusten. Dessutom skulle det möjliggöra en mer enhetlig 

produktprövning. Det är dock viktigt att utreda brett vilka konsekvenser förbudet skulle få och ge 

alla berörda intressenter möjligheten att uttala sig. 

Geografisk omfattning 

Förvaltningsområde Nordsjön och Östersjön. 

Koordinering med EU:s regelverk  

Vattendirektivet (2000/60/EG)279 

Åtgärden bidrar till att miljökvalitetsnormerna för vatten enligt HVMFS 2019:25 kan följas.  

Regional koordinering 

Havs- och vattenmyndigheterna kan delge effekterna av denna åtgärd till de regionala 

havskonventionerna Helcom och Ospar. Inom uppdateringen av Helcom Baltic Sea Action Plan 

finns pågående arbete och flera förslag på nya actions som rör biocidinnehållande 

båtbottenfärger, inklusive för fritidsbåtar. Bland annat har Sverige föreslagit en åtgärd i linje med 

ÅPH 54 för att minska användningen av biocidinnehållande båtbottenfärger. 

Kostnad och finansiering 

För uppgifter om kostnader, se Underlagsrapport: Konsekvensanalys av åtgärdsprogram för 

havsmiljön i Nordsjön och Östersjön 2022-2027 enligt havsmiljöförordningen. I kapitlet 

Samhällsekonomiska konsekvenser av åtgärdsprogrammet redovisas också kostnads-

nyttoanalys av åtgärden. 

Åtgärden bedöms kunna utföras inom ramen för myndigheternas ordinarie verksamhet. 

Uppföljning av åtgärdens effekter 

Om aktiviteterna som föreslås har avsedd effekt så kommer halterna av koppar och zink i 

                                                   
278 Ibid. 
279 Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om upprättande av en ram för gemenskapens 

åtgärder på vattenpolitikens område 
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havsmiljön att minska. Detta följs upp genom miljökvalitetsnorm-indikatorn B.1.1 Farliga ämnen i 

biota samt indikatorn 8.1.A Halter av farliga ämnen för bedömning av god miljöstatus. Underlaget 

för bedömningen av dessa indikatorer är den data som samlas in i den reguljära 

miljöövervakningen. Uppföljning kommer närmare specificeras i åtgärdens genomförandeplan. 
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Åtgärdsfaktablad 55 

Åtgärd 

Aktiv utfasning av tvåtaktsmotorer med förgasare på fritidsbåtar 

 

ÅPH 55 

Motivering 

Enligt bedömningen av miljötillståndet 2018 så uppnås inte god miljöstatus för farliga ämnen och 

inte heller för antal och volymer av utsläpp av olja och oljeliknande föroreningar280. Därför ser vi 

behov av ett förbud eller aktiv utfasning av tvåtaktsmotorer med förgasare vilket kommer att leda 

till en signifikant minskning av tillförseln av oförbränt bränsle (inkluderat PAH:er) till den marina 

miljön. Förbränningsmotorer av äldre modell, tvåtakteknik och med förgasare, har en relativt dålig 

effektivitet. Enbart 70-80 % av bränslet förbränns i motorn, resterande mängd följer med 

avgaserna ut i vattenmiljön. Dessa motorer körs oftast på bensin, vilket innehåller en rad farliga 

ämnen, t.ex. kolväten och PAH:er. I bränsle till tvåtaktsmotorer tillsätter man även olja för att 

smörja motorn, vilket ökar mängden farliga ämnen i utsläppen. Den ofullständiga förbränningen 

av bränslet leder till att de farliga ämnena hamnar i miljön. Utombordsmotorer släpper även ut 

sina avgaser genom propellercentrum, för den ljuddämpande effekten. Detta leder till att 

utsläppen av de farliga ämnena sker direkt till den akvatiska miljön, med en effektiv omblandning 

och därmed en snabbare tillgänglighet av de farliga ämnena för marina organismer.  

Koppling till miljökvalitetsnorm med indikator eller deskriptor för god miljöstatus 

Åtgärd 55 syftar till att miljökvalitetsnormerna nedan ska kunna följas281. 

Miljökvalitetsnorm B.1 Tillförsel av farliga ämnen från mänsklig verksamhet ska minska tills den 

inte orsakar halter av farliga ämnen som förhindrar att god miljöstatus uppnås.  

Indikator 

B.1.1 Farliga ämnen i biota 

Miljökvalitetsnorm E.2 Mänskliga verksamheter ska inte orsaka skadligt impulsivt ljud i marina 

däggdjurs utbredningsområden under tidsperioder då djuren är känsliga för störning.  

Indikatorer saknas 

Miljökvalitetsnormen B.1 tillämpas inte i kustvatten enligt 8 § i HVMFS 2012:18 eftersom 

motsvarande ämnen hanteras inom vattenförvaltningens miljökvalitetsnormer för kemisk 

ytvattenstatus i kustvattenförekomster. 

Genom att bidra till en minskad mängd och minskade koncentrationer av farliga ämnen även i 

Östersjöns och Västerhavets kustvatten kommer åtgärden även påverka möjligheten att kunna 

följa vattenförvaltningens miljökvalitetsnormer. Det vill säga god kemisk ytvattenstatus i 

kustvatten och därmed även ha en effekt på möjligheten att nå god miljöstatus avseende 

koncentrationer och effekter av farliga ämnen.  

                                                   
280 Havs- och vattenmyndigheten (2018) Marin strategi för Nordsjön och Östersjön 2018-2023- Bedömning av miljötillstånd och 

socioekonomisk analys. Havs- och vattenmyndighetens rapport 2018:27 
281 För alla miljökvalitetsnormer med indikatorer och deskriptorer för god miljöstatus se Havs- och vattenmyndighetens 

föreskrifter (HVMFS 2012:18) om vad som kännetecknar god miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för 
Nordsjön och Östersjön. 
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GES-indikator 8.1.A Halter av farliga ämnen 

Åtgärdens koppling till komponent som beskriver god miljöstatus  

Åtgärden avser förbättra följande delar av ekosystemet och/eller minska följande belastningar: 

fåglar, fisk, livsmiljöer (bentiska och pelagiska), farliga ämnen och negativa effekter på arter och 

livsmiljöer.  

Genomförande  

Transportstyrelsen utreder, i samråd med Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket, 

möjligheterna till en aktiv utfasning eller ett förbud av tvåtaktsmotorer med förgasare till förmån 

för bästa miljöalternativ. Energimyndigheten bistår med expertkompetens. 

Åtgärden påbörjas 2022. I samband med detta ska också en genomförandeplan för åtgärden 

utarbetas. Under det första året ska det utredas vilken som är den mest genomförbara metoden 

för att aktivt fasa ut tvåtaktsmotorer med förgasare. Under efterföljande år ska metoden 

genomföras och information om möjliga alternativ spridas till berörd allmänhet.  

Förväntad effekt av åtgärden 

Om en aktiv utfasning av tvåtaktsmotorer med förgasare sker, som medför att dessa byts ut mot 

mindre skadliga motoralternativ, kommer det leda till kraftigt reducerade utsläppsvolymer från 

denna källa och därmed minskade koncentrationer av PAH:er i vattenmassa och sediment. Det 

medför då en minskad belastning av farliga ämnen, främst PAH:er. Bytet till modernare motorer 

innebär också bättre bränsleekonomi.  

Lagstiftning/regelverk 

Vid genomförande av åtgärden kan nedan regelverk aktualiseras: 

Förordning (1996:53) om vissa säkerhets- och miljökrav på fritidsbåtar 

Sjöfartsverkets föreskrifter (SJÖFS 2004:16) om vissa säkerhets- och miljökrav på fritidsbåtar 

m.m.  

Miljökvalitetsmål 

Hav i balans samt levande kust och skärgård 

Ingen övergödning 

Giftfri miljö 

Bakgrund och nuläge 

Av de 822 000 fritidsbåtar som finns i Sverige så beräknas 234 000 av dessa ha 

tvåtaktsmotorer av äldre modell. Baserat på att dessa motorer släpper ut 20–30 % av bränslet 

oförbränt direkt i havet och på konsumtionsvolymer av bränsle för fritidsbåtar282,283 beräknas 

svenska fritidsbåtar med tvåtaktsmotorer tillföra mellan 5 100 och 7 700 m3 bensin till havsmiljön 

per år. Ytterligare studie visar på liknande siffor, 5236 ton284. Detta kan jämföras med volym av 

olja som årligen tillförs Östersjön från bekräftade olagliga oljespill - 22,6 m3 (2010-2017)285. 

Utsläpp från fritidsbåtar sker också oftast i kustnära, grunda områden som är viktiga lek, uppväxt- 

och födoområden för marina organismer, vilket ökar den negativa effekten av utsläppen286. 

                                                   
282 Naturvårdsverket, (2009) Alkylatbensin i småbåtsmotorer- analys av miljöfördelar, Rapport 6307 Naturvårdsverket. ISBN 

978-91-620- 6307-8 
283 Transportstyrelsen (2016) Båtlivsundersökning (2015): en undersökning om svenska fritidsbåtar och hur de används. 

Rapport no. TSG 2016e2534 
284 Point (2020) Kartläggning av utsläpp från svenska fritidsbåtar. 
285 Larsson K. (2019) Oljeutsläpp från fartyg i Sveriges närområde - vad visar statistiken? Havsmiljöinstitutets rapport nr. 2019:4 
286 Moksnes P-O., Eriander L., Hansen J., Albertsson J., Andersson M., Bergström U., Carlström J., Egardt J., Fredriksson R., 

Granhag L., Lindgren F., Nordberg K., Wendt I., Wikström S., Ytreberg E. 
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Studier visar att fritidsbåtar främst rör sig i kustnära områden, men även trafikerar utsjön287. 

Exempel på lokala förbud finns i vissa avgränsade sötvattensområden mot denna motortyp, eller 

krav på att den enbart för köras på alkylatbensin vilket minskar utsläppen något, till exempel i 

vattenområden som är dricksvattentäkter. Under de senaste åren har myndigheter och bransch 

verkat för att tvåtaktsmotorer byts mot modernare motorer, genom informationskampanjer och 

möjlighet till skrotningsbidrag. Dock visar båtlivsundersökningar att det fortfarande finns ett stort 

antal fritidsbåtar som har tvåtaktsmotorer med förgasare288.  

Miljöpåverkan i akvatiska miljöer från mindre, men relativt ofta förekommande spill av 

petroleumprodukter, t.ex. bensin, orsakas främst av de mest toxiska ämnena i olja, polycykliska 

aromatiska kolväten (PAH:er). Kända effekter av dessa ämnen är nedsatt reproduktion och 

tillväxt, genetisk påverkan, cancer och försämrad motståndskraft mot annan stress. Vid 

förbränning av bränsle som används i utombordsmotorer, vilka oftast inte har katalysatorrening, 

bildas också ett flertal andra ämnen som är skadliga för miljön, t.ex. kolmonoxid (CO), koldioxid 

(CO2), svaveldioxid (SO2), kväveoxider (NOx) och sotpartiklar289. 

Geografisk omfattning 

Nordsjön och Östersjön. 

Koordinering med EU:s regelverk  

Vattendirektivet (2000/60/EG)290 

Direktivet om prioriterade ämnen (2008/105/EG)291 

Åtgärden bidrar till att miljökvalitetsnormerna för vatten enligt HVMFS 2019:25 kan följas. 

Regional koordinering 

Ej relevant.  

Kostnad och finansiering 

För uppgifter om kostnader, se Underlagsrapport: Konsekvensanalys av åtgärdsprogram för 

havsmiljön i Nordsjön och Östersjön 2022-2027 enligt havsmiljöförordningen. I kapitlet 

Samhällsekonomiska konsekvenser av åtgärdsprogrammet redovisas också kostnads-

nyttoanalys av åtgärden. 

Transportstyrelsen tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket ska 

finansiera utredningar där olika möjliga utfasningsmetoder bedöms. Administrativa kostnader för 

myndigheterna att genomföra åtgärden finansieras huvudsakligen genom dessas 

förvaltningsanslag. Om skrotningspremier aktualiseras kommer detta att medföra behov av ökad 

statlig finansiering.  

Uppföljning av åtgärdens effekter 

Minskade PAH-halter i biota i den marina miljön, som uppmäts i det nationella 

övervakningsprogrammet. 

                                                   
287 Johansson L., Ytreberg E., Jalkanen J.P., Fridell E., Eriksson K., Lagerström M.,  Maljutenko I., Raudsepp U., Fischer V., 

Roth E. (2020) Model for leisure boat activities and emissions – implementation for the Baltic Sea. 10.5194/os-2020-5 
288 Transportstyrelsen (2016) Båtlivsundersökning (2015): en undersökning om svenska fritidsbåtar och hur de används. 

Rapport no. TSG 2016e2534 
289 Moksnes P-O., Eriander L., Hansen J., Albertsson J., Andersson M., Bergström U., Carlström J., Egardt J., Fredriksson R., 

Granhag L., Lindgren F., Nordberg K., Wendt I., Wikström S., Ytreberg E. (2019) Fritidsbåtars påverkan på grunda 
kustekosystem i Sverige. Havsmiljöinstitutets Rapport nr 2019:3 

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

291 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/105/EG av den 16 december 2008 om miljökvalitetsnormer inom 
vattenpolitikens område och ändring och senare upphävande av rådets direktiv 82/176/EEG, 83/513/EEG, 84/156/EEG, 
84/491/EEG och 86/280/EEG, samt om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG 
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Möjlig alternativ uppföljning är uppskattningar, genom t.ex. båtlivsundersökningen, av antalet 

tvåtaktsmotorer som återfinns i Sverige tillsammans med genomsnittlig mängd bränsle som 

används av en fritidsbåtsägare, för motorer med olika motorstyrkor. Uppföljning kommer närmare 

specificeras i åtgärdens genomförandeplan. 
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Åtgärdsfaktablad 56 

Åtgärd 

Produkt- och materialutveckling gällande fiskeredskap 

 

ÅPH 56 

Motivering 

Existerande åtgärder mot förlorade fiskeredskap som källa till marint skräp har framförallt varit 

inriktade på upptag och avfallshantering av förlorade redskap. Men även preventiva åtgärder 

behövs. Detta inkluderar ökad produkt- och materialutveckling av fiskeredskap för att på så sätt 

minska att förlorade redskap blir en bidragande källa till marint skräp samt att medverka till en 

mer cirkulär ekonomi.  

I bedömningen av miljötillståndet 2018 gällande marint skräp konstateras att varken Östersjön 

eller Nordsjön uppnår god miljöstatus för marint skräp292. Åtgärder krävs för att minska förlust av 

fiskeredskap eftersom det är en betydande bidragande källa till makroskräp i svenska 

förvaltningsområden. 

Koppling till miljökvalitetsnorm med indikator eller deskriptor för god miljöstatus 

Åtgärd 56 syftar till att miljökvalitetsnormen nedan ska kunna följas293. 

Miljökvalitetsnorm E.1 Havsmiljön ska så långt som möjligt vara fri från skräp 

Indikatorer 

E.1.1 Mängd skräp på stränder 

E.1.2 Mängd skräp på havsbotten 

Åtgärdens koppling till komponent som beskriver god miljöstatus  

Åtgärden avser förbättra följande delar av ekosystemet och/eller minska följande belastningar: 

skräp i miljön och mikroskräp i miljön.  

Genomförande  

Havs- och vattenmyndigheten har övergripande ansvar för att en samlad plattform/sekretariat 

inrättas, som ska främja och stimulera produkt- och materialutveckling kring fiskeredskap. 

Institutionen för akvatiska resurser på SLU får i uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten att 

upprätta ett sekretariat vid Havsfiskelaboratoriet. Sekretariatet ska agera ”spindel i nätet” för 

denna utveckling. Detta t.ex. genom att stödja möjliga utförare, administrera upphandling som 

kan bli aktuell för projekt samt för samordning av projekt som beviljats medel. Åtgärden 

genomförs i samarbete med Vinnova gällande de projekt vilka rör åtgärder som exempelvis 

materialutveckling. 

Åtgärden påbörjas 2022. I samband med detta ska också en genomförandeplan utarbetas. 

Åtgärden genomförs under hela programperioden. Innovationer inom redskapsmaterial inom 

                                                   
292 Havs- och vattenmyndigheten (2018) Marin strategi för Nordsjön och Östersjön 2018-2023- Bedömning av miljötillstånd och 

socioekonomisk analys. Havs- och vattenmyndighetens rapport 2018:27 
293 För alla miljökvalitetsnormer med indikatorer och deskriptorer för god miljöstatus se Havs- och vattenmyndighetens 

föreskrifter (HVMFS 2012:18) om vad som kännetecknar god miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för 
Nordsjön och Östersjön. 
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både fritids- och yrkesfisket kan på sikt leda till arbete för moderniserade regleringar nationellt 

och inom EU.  

Förväntad effekt av åtgärden 

Materialutveckling; Om nedbrytbara alternativa material till nylon i fiskeredskap utvecklas, 

minskar spridningen av plastpartiklar i havsmiljön och därmed minimeras nedskräpningen på 

bottnar och på land.  

Om redskapen består av endast en sorts plast ökar möjligheten att återvinna dem vilket i stort 

sett är omöjligt idag då fiskeredskapen innehåller ett flertal olika sorters plaster. Om renare 

material utvecklas ökar möjligheten att återvinna fiskeredskapen vilket ger ett ökat materialvärde 

och ökar incitament att både ta upp förlorade fiskeredskap samt samla in uttjänta redskap, vilka 

ofta återfinns på kajer, i hamnar och på bryggor. Sammantaget skulle detta bidra till att minimera 

marint skräp både på botten och på land. 

Innovativa/nya och förbättrade märkningslösningar av fiskeredskap; Innovativa 

märkningslösningar för att lättare återfinna tappade redskap skulle minimera förluster av redskap. 

Därmed minskas marint skräp både på botten och på land. 

Utformning; Förbättring och utveckling av fiskeredskap, så som tyngre burar och längre linor för 

skaldjursfiske, skulle minimera förlust av redskap och därmed marin nedskräpning på bottnar och 

även på land. Utveckling av fiskeredskap så som förbättrad funktion hos flyktöppningar skulle 

även minimera spökfiske.  

Lagstiftning/regelverk 

Vid genomförande av åtgärden kan nedan regelverk aktualiseras: 

Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 1994:14) om märkning och utmärkning av fiskeredskap.  

I föreskrifterna regleras märkning av redskap. 

Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön.  

FiFS 2004:36 reglerar bland annat vilka typer av redskap som man får använda. 

Miljökvalitetsmål 

Hav i balans samt levande kust och skärgård 

Levande sjöar och vattendrag 

Ett rikt växt- och djurliv 

Bakgrund och nuläge 

Förlorade fiskeredskap återfinns som ett av de plastföremål som är särskilt förekommande i 

nedskräpningssammanhang med risk för att orsaka skada för vattenlevande organismer och 

djur294.  

Det finns uppskattningar baserade på resultat från lokala projekt som visar på att ca 10 000 nät 

försvinner varje år i Östersjöområdet295. Genomförda draggningsåtgärder i svenska vatten visar 

att det finns stora mängder fiskeredskap, exempelvis nät, men framförallt burar och hummertinor 

utefter västkusten. 

Fiskeredskapen är idag i hög grad tillverkade av plast, vilket fragmenteras till mikroplaster i den 

marina miljön när det blir liggande länge på bottnar och i strandkanten. Dessutom kan exempelvis 

                                                   
294 Utredningen om hållbara plastmaterial (2018) Det går om vi vill. Förslag till en hållbar plastanvändning (SOU 2018:84). 

Stockholm: Miljö- och energidepartementet 
295 Kasperek S, Predki P. (2011) Ecological effects of ghost net retrieval in the Baltic Sea. Pilot project: Collecting ghost nets. 

Final report. Warsaw, Poland 
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linor till burar och hummertinor vara allt för korta. Burar och tinor kan även vara allt för lätta, vilket 

medför att de driver iväg och förloras.  

Innovativa uppfinningar, så kallad eco-design, är under utveckling gällande till exempel spårbar 

märkning av fiskeredskap, utformning av redskap med flyktöppningar m.m. Aktörer kan behöva 

ekonomisk hjälp för att kunna gå vidare i utvecklingsarbetet med dessa. 

Geografisk omfattning 

Förvaltningsområdena Nordsjön och Östersjön. 

Koordinering med EU:s regelverk  

Avfallsdirektivet (2008/98/EG)296 

Engångsplastdirektivet (2019/904/EU)297  

- tar delvis upp frågan gällande materialutveckling. 

Regional koordinering 

Havs- och vattenmyndigheten kan informera om resultaten av denna åtgärd inom de regionala 

havskonventionerna, Ospar och Helcom, för att där det är möjligt hitta synergieffekter eller 

samordningsvinster och informationsutbyte med andra länder i regionen.  

Kostnad och finansiering 

För uppgifter om kostnader, se Underlagsrapport: Konsekvensanalys av åtgärdsprogram för 

havsmiljön i Nordsjön och Östersjön 2022-2027 enligt havsmiljöförordningen. I kapitlet 

Samhällsekonomiska konsekvenser av åtgärdsprogrammet redovisas också kostnads-

nyttoanalys av åtgärden. 

Kostnader för inrättande av sekretariat finansieras av Havs- och vattenmyndigheten. 

Stöd och bidrag från Tillväxtverket bedöms kunna ges till företag.  

Vinnova bedöms kunna finansiera innovationer.  

Inom Europeiska havs- och fiskerifonden finns redskapsutveckling som punkt och då med ett krav 

på medfinansieringsintyg exempelvis från Havs- och vattenmyndigheten. 

 

Uppföljning av åtgärdens effekter 

Åtgärden följs upp årligen genom utförda projekt som bidrar till produkt- och materialutveckling av 

fiskeredskap samt utfall av ett eventuellt föreskriftsarbete. 

På sikt, i det fall eventuellt nya produkter börjar användas, kan effekt bedömas baserat på 

nuvarande botten- och strandskräpsmätningar. 

Uppföljning kommer närmare specificeras i åtgärdens genomförandeplan. 

 

 

  

                                                   
296 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och om upphävande av vissa 

direktiv. 

297 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/904 av den 5 juni 2019 om minskning av vissa plastprodukters inverkan 

på miljön. 



- 232 - 

 

Åtgärdsfaktablad 57 

Åtgärd  

Vägledning för att förhindra att seismiska undersökningar orsakar skadligt impulsivt buller 

med negativa effekter på marina däggdjur 

 

ÅPH 57 

Motivering 

Åtgärden syftar till att förhindra att seismiska undersökningar leder till negativa effekter på marina 

däggdjur. Dessa undersökningar, som använder högljudd utrustning i havsmiljö, riskerar att störa 

marina däggdjur som är känsliga för undervattensljud. Indikator saknas för miljökvalitetsnorm E.2 

(att marina däggdjur inte bör påverkas negativt av mänskliga ljudkällor) men en tydlig vägledning 

för att undvika negativa effekter av samtliga källor till impulsivt buller kan bidra till att minimera 

effekten av mänskliga aktiviteter på ljudkänsliga djur. Åtgärden vidtas enligt försiktighetsprincipen 

då den ljudkänsliga tumlarens population i Östersjön är hotad men även som resultat av 

expertbedömning som visar att belastningen delvis saknar styrmedel.  

En vägledning behövs för att försäkra och underlätta att rätt krav ställs i beslut/tillstånd kring 

seismiska undersökningar samt beskriva hur risken att störa marina däggdjur kan undvikas. Den 

riktas mot samtliga intressenter som utför eller beställer dessa undersökningar. Vägledningen ska 

verka för minskad störning i marina däggdjurs utbredningsområden under tidsperioder då djuren 

är känsliga för störning. Åtgärden avser täcka in en betydande ljudkälla där vägledning för 

närvarade saknas. 

Åtgärden är främst avsedd att ha en positiv effekt på tumlare, men bedöms även få positiv effekt 

för andra marina däggdjur.  

Koppling till miljökvalitetsnorm med indikator eller deskriptor för god miljöstatus 

Åtgärd 57 syftar till att miljökvalitetsnormen nedan ska kunna följas298.  

Miljökvalitetsnorm E.2 Mänskliga verksamheter ska inte orsaka skadligt impulsivt ljud i marina 

däggdjurs utbredningsområden under tidsperioder då djuren är känsliga för störning. 

Indikatorer saknas 

Åtgärdens koppling till komponent som beskriver god miljöstatus 

Åtgärden avser förbättra följande delar av ekosystemet och/eller minska följande belastningar: 

små tandvalar, sälar och impulsivt ljud i vatten.  

Genomförande  

Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för att, i samarbete med SGU, ta fram en vägledning som 

beskriver metoder som gör att påverkan på marina däggdjur i möjligaste mån undviks vid 

undersökningar med instrument som genererar impulsivt buller. 

                                                   
298 För alla miljökvalitetsnormer med indikatorer och deskriptorer för god miljöstatus se Havs- och vattenmyndighetens 

föreskrifter (HVMFS 2012:18) om vad som kännetecknar god miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för 
Nordsjön och Östersjön. 
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Goda exempel från befintliga vägledningar t.ex. från Storbritannien299 och Danmark300 bör 

anpassas för arter och förhållanden i svenska havsområden.  

Framtagande av vägledningen baseras på bästa tillgängliga vetenskapliga underlag och 

beredning föreslås ske i dialog med berörda aktörer, myndigheter och experter. Information om 

tillgänglig vägledning kan tillgängliggöras efter anmälan av planerad aktivitet.  

Åtgärden ska starta under 2022. I samband med detta ska också en genomförandeplan för 

åtgärden utarbetas. Vägledningen bör vara beslutad 2023.  

Förväntad effekt av åtgärden 

Utförare som genomför seismiska undersökningar får med hjälp av åtgärden en vägledning att 

referera till som möjliggör att marina däggdjur störs i så liten utsträckning som möjligt. Minimerad 

störning från samtliga källor till impulsivt buller bedöms önskvärd, och en vägledning tros utan 

betydande kostnader på sikt underlätta att nå god miljöstatus avseende undervattensbuller. 

Indikatorer saknas för både bedömning av god miljöstatus och miljökvalitetsnormen men samtliga 

redskap som minskar negativ effekt från undervattensbuller på känsliga hotade djur är viktiga. 

Lagstiftning/regelverk  

Vid genomförande av åtgärden kan nedan regelverk aktualiseras: 

Kontinentalsockelslagen (1966:314)  

Kontinentalsockelförordning (1966:315) 

Regeringen ger tillstånd till seismiska undersökningar301. Villkor kan endast ges i samband med 

utfärdat tillstånd.  

Miljökvalitetsmål 

Hav i balans samt levande kust och skärgård 

Ett rikt växt- och djurliv 

Bakgrund och nuläge 

Seismisk används för att undersöka geologi; i havsmiljö för att skapa en bild av havsbottnens 

egenskaper under ytsedimenten. Dessa undersökningar utförs för att förstå förutsättningar för att 

exploatera havsbottnen till exempel för vindkraftsutbyggnad, välja teknik för att fördjupa 

fartygsleder eller gräva ned kablar och rör, och internationellt ofta för att leta olja eller gas. 

Tekniken används även i forskningssyfte. Tekniken bygger på att skicka en energipuls genom 

sedimentet och med hydrofoner mäta egenskaperna på ekot som studsar upp till ytan. Detta kan 

ge en bild av geologin långt under havsbottnen. För att energipulsen ska tränga genom 

vattenpelaren och havsbotten krävs att den är relativt kraftig, och den skapas oftast med hjälp av 

tryckluftskanoner som släpas bakom ett forskningsfartyg. Det impulsiva ljud som skapas kan i 

värsta fall skada eller döda ljudkänsliga marina djur, eller störa och skrämma dessa på stora 

avstånd.  

Utforskning av havsbottnen kräver tillstånd eller anmälan enligt kontinentalsockelslagen. Tillstånd 

utfärdas av regeringen, ofta med stöd från Sveriges geologiska undersökning, SGU.  

                                                   
299 Joint Nature Conservation Committee (2017) JNCC guidelines for minimising the risk of injury to marine mammals from 

geophysical surveys. August 2017 http://data.jncc.gov.uk/data/e2a46de5-43d4-43f0-b296-c62134397ce4/jncc-guidelines-
seismicsurvey-aug2017-web.pdf 

300 Johansen K.L., Boertmann D., Mosbech A., Hansen T.B. (2015) Manual for seabird and marine mammal survey on seismic 
vessels in Greenland. 4th revised edition, April 2015. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 
74 pp. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 152 http://dce2.au.dk/pub/SR152.pdf 

301 Mer information kring tillämplig lagstiftning finns tillgänglig via www.sgu.se/samhallsplanering/hav-och-
kust/kontinentalsockellagen/  

http://data.jncc.gov.uk/data/e2a46de5-43d4-43f0-b296-c62134397ce4/jncc-guidelines-seismicsurvey-aug2017-web.pdf
http://data.jncc.gov.uk/data/e2a46de5-43d4-43f0-b296-c62134397ce4/jncc-guidelines-seismicsurvey-aug2017-web.pdf
http://dce2.au.dk/pub/SR152.pdf
http://www.sgu.se/samhallsplanering/hav-och-kust/kontinentalsockellagen/
http://www.sgu.se/samhallsplanering/hav-och-kust/kontinentalsockellagen/
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Enligt internationella havsforskningsrådet ICES bullerregister förekommer seismiska 

undersökningar med tryckluftskanoner i svenska havsområden. Dessa metoder är potentiellt 

störande för marina däggdjur som är känsliga för undervattensbuller. Då särskilt den östra 

populationen av Östersjötumlare är akut hotad är det viktigt att samtliga belastningar som 

potentiellt förhindrar att beståndet växer begränsas till hållbar nivå. Samtliga effekter av impulsivt 

buller har potential att vara skadliga på marina däggdjur. Skadliga effekter inkluderar 

flyktbeteende samt maskering av djurens kommunikation.  

Geografisk omfattning 

Västerhavet och Östersjön.  

Koordinering med EU:s regelverk  

Art- och habitatdirektivet (92/43/EEG302) 

Åtgärdsprogram för hotade arter och naturtyper 

Regional koordinering 

Åtgärden har ingen direkt motsvarighet i det regionala samarbetet inom Helcom och Ospar, då 

förslaget är att ta fram nationell vägledning. Information om vägledningen kan delges relevanta 

arbetsgrupper inom Helcom och Ospar.  

Inom Helcom Baltic Sea Action Plan update diskuteras flera förslag som handlar om att 

förebygga skadligt impulsivt buller. Inom Helcom utvecklas också en regional aktionsplan för 

undervattensbuller där seismiska undersökningar tas upp. Fortsatt framtida koordinering är möjlig 

även genom relevanta expertgrupper inom Ospar. 

Kostnad och finansiering 

För uppgifter om kostnader, se Underlagsrapport: Konsekvensanalys av åtgärdsprogram för 

havsmiljön i Nordsjön och Östersjön 2022-2027 enligt havsmiljöförordningen. I kapitlet 

Samhällsekonomiska konsekvenser av åtgärdsprogrammet redovisas också kostnads-

nyttoanalys av åtgärden. 

Administrativa kostnader för respektive myndighet för att genomföra åtgärden finansieras inom 

myndighetens löpande arbete.  

Uppföljning av åtgärdens effekter 

Uppföljning av tillämpning av vägledningen görs inför att åtgärdsprogrammet ska uppdateras 

(2027) genom förfrågan till SGU om hur tillstånd för marina seismiska undersökningar villkoras 

och om vägledningen används i detta sammanhang eller av utförare som anmäler sina 

undersökningar. Havs- och vattenmyndigheten kan möjligen fråga utförare som rapporterar sin 

aktivitet till myndigheten för vidarerapportering till ICES om de tog hänsyn till en framtida 

vägledning.  

Åtgärdens effekt i miljön bedöms däremot svårare att övervaka direkt. Impulsivt buller ger en 

momentan men betydande effekt och övervakning kartlägger därför information om aktiviteter 

som bidrar till belastningen. Havs- och vattenmyndigheten begär årligen data från de myndigheter 

och företag som i sina verksamheter utför aktiviteter som ger upphov till impulsivt 

undervattensbuller. Aktiviteter som registreras har definierats av EU:s tekniska expertgrupp för 

undervattensbuller (TG Noise) och inkluderar användandet av seismiska luftkanoner, vilka utgör 

8% av rapporterade svenska aktiviteter 2015-2018. Övervakningen är regionalt samordnad, och 

ger kvantitativ information. Genom att förstå om vägledningen används och hur frekventa och 

                                                   
302 Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter. 
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utbredda undersökningarna är, kan effekt av åtgärden uppskattas. Uppföljning kommer närmare 

specificeras i åtgärdens genomförandeplan. 
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Åtgärdsfaktablad 58 

Åtgärd 

Genomförande av pilotprojekt som ska ge underlag till vägledning för ekosystembaserad 

havsförvaltning på havsområdesnivå 

 

ÅPH 58 

Motivering 

Ekosystembaserad havsförvaltning innebär i samverkan med berörda intressenter definiera 

målsättningen för förvaltningen, kartlägga ekosystemen samt de aktiviteter och belastningar som 

finns i området, med beaktande av pågående åtgärder och samarbetsformer. Detta resulterar i ett 

väl förankrat åtgärdsarbete. Trots att ekosystembaserad havsförvaltning är en grundläggande 

princip för att uppnå god miljöstatus i havsmiljöförvaltningen, finns få konkreta exempel på där 

detta genomförts. Denna åtgärd syftar till att utveckla och genomföra arbetssättet på lokal nivå 

(antingen i en havsbassäng eller en kustvattentyp) och är därmed ett komplement till åtgärder 

vars syfte är att förbättra en specifik ekosystemkomponent eller begräsning av en enskild 

belastning/aktivitet.  

Havsförvaltningens åtgärdsarbete kan bli effektivare om det sker på en geografisk nivå som 

tillåter deltagande av områdesspecifika intressenter (t.ex. lokala näringar och kommuner) samt 

anpassas till ekosystemets områdesspecifika egenskaper. Det finns också behov av att 

samordna havsmiljöförordningens mål med kulturella och socioekonomiska mål i det specifika 

området303. Genom att adressera intressenter och aktörer i planering av åtgärder, höjs 

acceptansen för åtgärder och därmed regelefterlevnad.  

Koppling till miljökvalitetsnorm med indikator eller deskriptor för god miljöstatus 

Åtgärd 58 syftar till att alla miljökvalitetsnormer ska kunna följas, det vill säga. A.1, B.1, B.2, C.1, 

C.3, C.4, D.1, D.2, D.3, E.1, E.2. Åtgärden bidrar också till att den övergripande normen god 

miljöstatus304 ska kunna följas305. 

Åtgärdens koppling till komponent som beskriver god miljöstatus 

Åtgärden avser förbättra följande delar av ekosystemet och/eller minska följande belastningar: 

kustfisk, pelagisk fisk, demersal fisk, fåglar, däggdjur, pelagiska och bentiska livsmiljöer, 

näringsvävar, arter som påverkas av oavsiktlig bifångst, etablerade främmande arter, arter som 

påverkas av oavsiktlig bifångst, uttag av arter, övergödning, fysisk störning och förlust av 

havsbotten, farliga ämnen, inklusive negativa effekter på arter och livsmiljöer, skräp i miljön samt 

undervattensbuller.  

Genomförande  

Havs- och vattenmyndigheten har övergripande ansvar för att genomföra åtgärden. Åtgärden 

består av olika delmoment: 

                                                   
303 Link J.S., Browman H.I. (2017) Operationalizing and implementing ecosystem-based management. ICES Journal of Marine 
Science, 74: 379-381 
304 17 § havsmiljöförordningen 
305 För alla miljökvalitetsnormer med indikatorer och deskriptorer för god miljöstatus se Havs- och vattenmyndighetens 

föreskrifter (HVMFS 2012:18) om vad som kännetecknar god miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för 
Nordsjön och Östersjön. 
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i) Att ekosystembaserad havsförvaltning utvecklas och testas genom tre pilotprojekt 

inom följande områden (ytterligare geografisk avgränsning kan komma att bli aktuell): 

Kattegatt, Stockholms skärgård och Bottenviken. Pilotprojekten genomförs av 

relevanta forskningsinstitutioner i samarbete med Havs- och vattenmyndigheten. 

Pilotprojekten kommer bestå av att i ett antal aktiviteter för att pröva och utveckla 

tillämpningen av ekosystembaserad havsförvaltning. Detta innefattar att på lokal nivå 

tillsammans med intressenter definiera målsättningen för förvaltningen, kartlägga 

ekosystemen samt de aktiviteter och belastningar som finns i området och pågående 

åtgärder. Därtill utvecklas och testas modeller och scenarier, samt utvärderingar och 

uppföljning av ekosystemmodeller (det vill säga test av effekt av föreslagna åtgärder) 

med hänsyn till förbättring av miljötillstånd och konsekvenser (kostnader) för 

lokalsamhället. 

ii) Baserat på erfarenheter från pilotprojekten ska Havs- och vattenmyndigheten ta fram 

vägledning i form av en handbok för att förklara och stödja arbete kring hur 

ekosystembaserad havsförvaltning ska genomföras i svenska havsområden (figur 1). 

Handboken är främst riktad till regionala och lokala förvaltningsmyndigheter som 

länsstyrelser och kommuner.  

Åtgärden påbörjas från 2022 i form av pilotprojekt. I samband med detta ska också en 

genomförandeplan för åtgärden utarbetas. Pilotprojekten avslutas 2024 och vägledning i form av 

en handbok ska vara på plats senast 2027.  

 

Figur 1. Översikt om organisation av åtgärden och de olika stegen i dess genomförande.  

Förväntad effekt av åtgärden 

I tillämpning av ekosystembaserad havsförvaltning kan specifika åtgärder förstärkas och 

åtgärdsarbetet effektiviseras genom att synergier mellan olika åtgärder identifieras, eller 

målkonflikter mellan åtgärder löses. En ökad delaktighet av lokala aktörer väntas bidra till ett mer 

effektivt och lokalt anpassat åtgärdsarbete. På detta sätt bidrar åtgärden till att följa alla 

miljökvalitetsnormer i bilaga 3 HVMFS 2012:18 och att god miljöstatus uppnås och vi möjliggör ett 

långsiktigt, hållbart nyttjande av våra hav. 

Lagstiftning/regelverk 

Ekosystembaserad havsförvaltning kan bara ske inom ramen för relevant nationell lagstiftning. 

Bedömning av 
miljötillståndet enligt 

HMVFS 2012:18
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Arbete med projektet och resulterande vägledning sker med stöd i Havs- och vattenmyndighetens 

uppdrag.  

Miljökvalitetsmål 

Hav i balans samt levande kust och skärgård  

Ett rikt växt- och djurliv 

Bakgrund och nuläge 

Havs- och vattenmyndighetens grundläggande uppdrag är att bevara, restaurera och skapa 

förutsättningar för en hållbar förvaltning av sjöar, vattendrag och hav. Detta uppnås bland annat 

genom att tillämpa en ekosystembaserad förvaltningsmetod som inkluderar aktiv förvaltning av 

aktiviteter och belastningar för att möjliggöra god miljöstatus nås och bibehållas samt ett hållbart 

nyttjande av havet och dess ekosystemtjänster på långt sikt. Det finns olika internationella och 

nationella initiativ för att implementera ekosystembaserad havsförvaltning i marina system306,307, 

men bara ett fåtal praktiska exempel på ekosystembaserad havsförvaltning som förvaltar multipla 

belastningar och dess påverkan på biologisk mångfald308. Det nyligen avslutade projekt ”Tre 

Skärgårdar”309 ger förslag för hur ekosystembaserad havsförvaltning kan inkluderas och vilka 

verktyg som kan behövas. Förslagen utifrån projektet kommer att inkluderas i genomförande av 

denna åtgärd. 

Havsmiljöförordningen kräver framtagande av en marin strategi för att uppnå god miljöstatus 

senast 2020. Därtill finns nationella strategier, som miljömålssystemet, livsmedelsstrategin, 

framtidens fiske och vattenbruk, ekosystembaserad fiskförvaltning samt lokala intressen att 

beakta i respektive havsområde. I en konkretisering och test av ekosystembaserad 

havsförvaltning i geografiskt avgränsade havsområden krävs därför beaktande av både EU 

direktiv/förordningar och mer nationella och lokala målsättningar, för att kunna identifiera 

synergier och målkonflikter samt definiera målsättningar som ska följas upp inom pilotprojekten 

(figur 2). 

                                                   
306 Havs- och vattenmyndigheten (2012) Tillämpning av ekosystemansatsen i havsplaneringen. Havs- och vattenmyndighetens 
rapport 2012:14 
307 Naturvårdsverket (2007) Ekosystemansatsen – en väg mot bevarande och hållbart nyttjande av naturresurser. Rapport 5782 
308 Link J. S., Browman H. I. (2017) Operationalizing and implementing ecosystem-based management. – ICES Journal of 
Marine Science, 74: 379–381 
309 https://www.havochvatten.se/planering-forvaltning-och-samverkan/internationellt-samarbete-och-konventioner/internationellt-

samarbete/tre-skargardar.html 
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Figur 2. Definition av målsättning för ekosystembaserad havsförvaltning efter Cormier m.fl. 2017310. 

Genom tidigare i arbete om ekosystembaserad fiskförvaltning311, finns förslag på hur målen kan 

formuleras och hur lokal förankring kan ske. Detta kompletterar även arbete med 

ekosystemansatsen i havsplaneringen312 och befintlig vägledning i ämnet313. Dock måste dessa 

arbeten breddas så att även andra sektorsintressen, förutom fiske, inkluderas. Exempelvis 

behöver allmänhetens rekreationsintressen såsom friluftsliv och båtliv inkluderas och hur 

exploateringstryck längs kusten påverkar både socioekonomiska, kulturella och miljömässiga 

mål. 

Geografisk omfattning 

Utveckling av ekosystembaserad havsförvaltning är till en början avgränsad till tre pilotområden i 

relevanta havsbassänger enligt HVMFS 2012:18 (som inkluderar både kustområden och 

utsjöområden inom Sveriges ekonomiska zon: Kattegatt, Norra Gotlandshavet, Ålands hav och 

Bottenhavet). Vägledningen ska gälla för både förvaltningsområde Östersjön och Nordsjön. 

Koordinering med EU:s regelverk  

Som nämnts tidigare är det viktigt att definiera målsättningen för vad ekosystembaserad 

havsförvaltning ska uppnå utifrån relevanta direktiv och förordningar, som art- och 

habitatdirektivet314, fågeldirektivet315, havsplaneringsdirektivet316, vattendirektivet317 samt den 

gemensamma fiskeripolitiken. 

Regional koordinering 

Eftersom många belastningar och aktiviteter, samt ekosystemkomponenter som ingår i 

ekosystembaserad havsförvaltning har ett internationellt perspektiv måste en samordning ske 

                                                   
310 Cormier R., Kelble C.R., Anderson M.R., Allen J.I., Grehan A., Gregersen O. (2017) Moving from ecosystem-based policy 

objectives to operational 
311 Havs- och vattenmyndigheten (2016) Årsredovisning 2016 
312 Havs- och vattenmyndigheten (2012) Tillämpning av ekosystemansatsen i havsplaneringen. Havs- och vattenmyndighetens 

rapport 2012:14 
313 Naturvårdsverket (2020) Ekosystemansatsen – en arbetsmetod för att bevara och hållbart nyttja naturresurser (hämtad 2020-

08-21) http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Samhallsplanering/Ekosystemansatsen/ 
314 Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter 
315 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG av den 30 november 2009 om bevarande av vilda fåglar 
316 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/89/EU av den 23 juli 2014 om upprättandet av en ram för havsplanering 
317 Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om upprättande av en ram för gemenskapens 

åtgärder på vattenpolitikens område 
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https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag--kontakt/publikationer/publikationer/2012-12-07-tillampning-av-ekosystemansatsen-i-havsplaneringen.html
https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag--kontakt/publikationer/publikationer/2012-12-07-tillampning-av-ekosystemansatsen-i-havsplaneringen.html
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Samhallsplanering/Ekosystemansatsen/
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inom de regionala havskonventionerna, Ospar och Helcom. Optimalt sker denna samordning 

regelbundet genom att informera relevanta arbetsgrupper och kommittéer i båda organisationer 

om framsteg i projektet och bjuda in grannländer i respektive förvaltningsområde att delta aktivt. 

En svensk vägledning om implementering av ekosystembaserad havsförvaltning kan vara en bas 

för en rekommendation om hur ekosystembaserad havsförvaltning ska implementeras i både 

Ospar- och Helcom-regionen. Inom uppdateringen av Helcom Baltic Sea Action Plan diskuteras 

även ett förslag på åtgärd kring arbetssättet för ekosystembaserad havsförvaltning, även i relation 

till havsplanering.  

Kostnad och finansiering 

För uppgifter om kostnader, se Underlagsrapport: Konsekvensanalys av åtgärdsprogram för 

havsmiljön i Nordsjön och Östersjön 2022-2027 enligt havsmiljöförordningen. I kapitlet 

Samhällsekonomiska konsekvenser av åtgärdsprogrammet redovisas också kostnads-

nyttoanalys av åtgärden. 

Finansieras i huvudsak genom Havs- och vattenmyndighetens förvaltningsanslag samt eventuell 

finansiering inom Europeiska havs- och fiskerifonden 

Uppföljning av åtgärdens effekter 

Uppföljning av åtgärden ska ske genom årliga verksamhetsrapporter från pilotprojekten och 

slutligen genom publicering av vägledning i form av handbok om hur ekosystembaserad 

havsförvaltning ska implementeras i svenskt vatten. Dessutom kommer fördjupade 

miljöbedömningar i respektive områden genomföras i samband med uppdatering av bedömning 

av miljötillståndet för Nordsjön och Östersjön från 2018. Uppföljning specificeras närmare i 

åtgärdens genomförandeplan. 
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Åtgärdsfaktablad 59 

Åtgärd 

Inrättande av förvaltningsråd för skyddade områden och andra rumsliga förvaltningsåtgärder i 

svenska havsområden 

 

ÅHP 59  

Motivering 

Marina skyddade områden inrättas och förvaltas till största del av länsstyrelserna, samt i vissa fall 

av kommunerna. Dessutom är dessa områden en delmängd i arbete med grön infrastruktur. 

Aspekter av områdesskyddet som är viktiga för att god miljöstatus ska kunna nås, såsom 

ekologisk representativitet, konnektivitet och funktionalitet, kräver dock samordning och 

koordinering över administrativa gränser samt mellan olika verksamheter, som havsplanering och 

fiskförvaltning. Samordning krävs därför mellan län, olika svenska havsområden samt 

verksamhetsområden. 

Bedömning av havsmiljöns tillstånd från 2018 visar att god miljöstatus fortsatt inte uppnås för t.ex. 

marina däggdjur, fåglar, fisk och bentiska habitat. 

Åtgärden syftar till att inrätta förvaltningsråd för att säkerställa koordinering mellan 

förvaltningsmyndigheter i olika län och havsområden samt verksamhetsområden och därmed 

bidra till ett starkare nätverk av marina skyddade områden.  

Koppling till miljökvalitetsnorm med indikator eller deskriptor för god miljöstatus 

Åtgärd 59 syftar till att miljökvalitetsnormerna nedan ska kunna följas318. 

Miljökvalitetsnorm C.3 Populationerna av alla naturligt förekommande fiskarter och skaldjur som 

påverkas av fiske har en ålders- och storleksstruktur samt beståndsstorlek som garanterar deras 

långsiktiga hållbarhet 

Indikatorer 

C.3.1 Fiskeridödlighet (F) 

C.3.2 Lekbiomassa (SSB) för alla kommersiellt nyttjade bestånd 

C.3.3 Hållbart nyttjande av nationellt förvaltade arter 

 

Miljökvalitetsnorm C.4 Förekomst, artsammansättning och storleksfördelning hos fisksamhället 

ska möjliggöra att viktiga funktioner i näringsväven upprätthålls.  

Indikatorer 

C.4.1 Storleksstruktur i fisksamhället i utsjövatten 

C.4.2 Storleksstruktur hos nyckelart i kustvatten – torsk 

C.4.3 Storleksstruktur hos nyckelart av fisk i kustvatten – abborre 

                                                   
318 För alla miljökvalitetsnormer med indikatorer och deskriptorer för god miljöstatus se Havs- och vattenmyndighetens 

föreskrifter (HVMFS 2012:18) om vad som kännetecknar god miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för 
Nordsjön och Östersjön. 
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Miljökvalitetsnorm D.1 Den av mänsklig verksamhet opåverkade havsbottenarealen ska ha en 

omfattning som ger förutsättningar för att upprätthålla bottnarnas struktur och funktion för 

respektive livsmiljötyp. 

Indikatorer 

D.1.1 Trend för fysisk störning på havsbotten från bottentrålning 

D.1.2 Fysisk förlust av sandbankar och rev 

 

Miljökvalitetsnorm D.2 Arealen av biogena substrat ska bibehållas eller öka. 

Indikatorer saknas. 

Åtgärden bidrar också till att den övergripande normen god miljöstatus319 ska kunna följas med 

avseende på deskriptor 1 Biologisk mångfald och delvis för deskriptor 4 Marina näringsvävar, för 

främst marina däggdjur, fåglar, fisk och bentiska habitat. 

Åtgärdens koppling till komponent som beskriver god miljöstatus  

Åtgärden avser förbättra följande delar av ekosystemet och/eller minska följande belastningar: 

fåglar, fisk, däggdjur, livsmiljöer (bentiska och pelagiska) och näringsvävar.  

Genomförande  

Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för att fyra förvaltningsråd inrättas:  

 ett förvaltningsråd för det nationella nätverket av marina skyddade områden och andra 

rumsliga förvaltningsåtgärder samt  

 tre regionala förvaltningsråd för de tre havsområdena Bottniska viken, Egentliga 

Östersjön och Västerhavet. 

Förvaltningsråden ska bestå av representanter från Havs- och vattenmyndigheten (för att 

representera både fiskförvaltning, havsförvaltning och havsplanering), samordnare vid 

länsstyrelser samt (i det nationella nätverket) ytterligare berörda myndigheter som definieras i 

genomförandeplanen av åtgärden.  

Det nationella förvaltningsrådets ansvar bör innefatta att: 

- säkerställa anpassning och harmonisering av olika system/metodik i de olika 

förvaltningsområdena (Västerhavet, Egentliga Östersjön och Bottniska Viken) när det 

gäller rumsligt förvaltning av havsmiljön. Som t.ex. inrättande och förvaltning av enskilda 

skyddade områden och andra rumsliga förvaltningsåtgärder 

- identifiera och koordinera de verktyg som krävs för att bygga och bevara ett 
sammanhängande nätverk av skyddade områden och andra rumsliga 
förvaltningsåtgärder 

- koordinera nationella myndigheter som är berörda och aktiva inom områdesskydd,  

- ta fram och kommunicera behov av resurser för vidare kunskapsutveckling samt lämpligt 

underlag som kan användas av respektive ingående myndighet inför beslut om budget 

och regleringsbrev.  

De regionala förvaltningsrådens ansvar bör, inom resp. havsområde, innefatta att: 

                                                   
319 17 § havsmiljöförordningen. 
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- i de regionala handlingsplanerna för marint områdesskydd sätta upp mål för ekologisk 

representativitet och funktionalitet,  

- följa upp status för måluppfyllelse enligt handlingsplanen för marint områdesskydd,  

- prioritera åtgärder för att effektivisera måluppfyllelsen och definiera resursbehov för att 

uppnå målen.  

Till förvaltningsråden kan även en vetenskaplig kommitté för nätverk av marina skyddade 

områden inrättas. Detta kan ge vetenskapliga underlag för prioritering av åtgärder och aktiviteter 

samt informera förvaltningen om den senaste forskningen. 

Åtgärden påbörjas under 2022 med att de olika förvaltningsråden inrättas. I samband med detta 

ska också en genomförandeplan för åtgärden utarbetas. Arbetet inom förvaltningsråden skulle 

kunna genomföras i form av regelbundna årsvisa möten eller flerdagsseminarium. Rådens arbete 

ska inkludera andra förvaltningsprocesser för havet såsom havsplanering, grön infrastruktur, 

fiskförvaltning, biogeografisk uppföljning, miljöövervakning. Råden utgörs ett forum där åtgärder 

inom områdesskydd följs upp som bidrar till att nå god miljöstatus i havet.  

Förväntad effekt av åtgärden 

Åtgärden kommer att förstärka samordning nationellt för arbete med områdesskydd, dvs. att i 

utpekande av nya skyddade områden tas hänsyn till arternas och habitatens utbredningsområde, 

att alla relevanta arter och utbredningsområden representeras i tillräckligt grad per havsområde 

och att status i nätverket förbättras enligt definierade bevarandemålen.  

Lagstiftning/regelverk 

Vid genomförande av åtgärden kan nedan regelverk aktualiseras: 

Förvaltningslag (2017:900) (8 § om samverkan mellan myndigheter) 

Förvaltningslagen stipulerar att myndigheter ska samverka inom sina ansvarsområden.  

Enligt artikel 13.4 havsmiljödirektivet ska åtgärdsprogrammet omfatta geografiska 

skyddsåtgärder. Motsvarande saknas i det svenska genomförandet, men åtgärden kan komma 

att rapporteras under art. 13.4. 

Miljöbalken (1998:808) 

Förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. 

Miljökvalitetsmål 

Hav i balans samt levande kust och skärgård 

Rikt växt- och djurliv 

Bakgrund och nuläge 

Basen för arbetet med marint områdesskydd på regional nivå är den nationella 

handlingsplanen320 och tillhörande arbetsgrupp med representanter från både Havs- och 

vattenmyndigheten och länsstyrelserna. Genom detta arbete har Sverige utökat nätverket av 

skyddade områden de senaste åren. Dessutom bedriver Sverige ett aktivt arbete med att inrätta 

fiskereglering i skyddade områden och arbetet med att uppdatera förvaltningsplaner för ett öka 

effekten av marint områdesskydd för bevarande av marina naturvärden. Sverige deltar också i 

arbetsgrupper med anknytning till områdesskydd inom både Helcom och Ospar.  

Inget system liknande förvaltningsråd finns i dagsläget i Sverige. Arbetsgruppen kopplad till den 

nationella handlingsplanen har än så länge främst fokuserat på att ta fram principer för inrättande 

                                                   
320 Handlingsplan för marint områdesskydd. HaV. 2016. 

https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag--kontakt/publikationer/publikationer/2016-06-20-handlingsplan-for-marint-omradesskydd.html
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av enskilda områden men inte nödvändigtvis på hur ett sammanhängande nätverk av skyddade 

områden kan utformas. Därför behövs arbetsgrupper med särskilt syfte att komplettera nätverken 

av marina skyddade områden utifrån behov kring ekologisk representativitet, konnektivitet och 

funktionalitet. Därtill kan förvaltningsråd för havsområden (Bottniska viken, Egentliga Östersjön 

och Västerhavet), bidra till utveckling av nätverks storlek som är större än länens avgränsning.  

Geografisk omfattning 

I båda förvaltningsområdena Östersjön och Nordsjön, indelade i grupper av havsbassänger: 

Västerhavet, Östersjön och Bottniska Viken. 

Koordinering med EU:s regelverk  

Art- och habitatdirektivet (92/43/EEG) 321  

Fågeldirektivet (2009/147/EG)322  

Vattendirektivet (2000/60/EG)323 

Grundförordningen ((EU) nr 1380/2013)324  

Havsplaneringsdirektivet (2014/89/EU)325 

Samordningsbehovet med dessa direktiv och förordningar kommer att beaktas i bildande av 

förvaltningsråden. 

Regional koordinering 

Ett koherent nätverk av skyddade områden bara kan uppnås för hela havsregionen, dvs. 

Östersjön och Västerhavet, som inkluderar angränsande länder. Därför är det viktigt att arbete i 

förvaltningsråden koordineras med relevanta arbetsgrupper och kommittéer inom både Helcom 

och Ospar. 

Helcom har etablerat ett "MPA  management  network - MANET" sedan 2019.  Nätverket har som 

uppgift att bidra med expertkunskap avseende förvaltning av MPAs med syfte att stödja 

implementering av internationella överenskommelser och att stimulera partnerskap i regionen. 

Flera förslag som diskuteras inför uppdateringen av Baltic Sea Action Plan rör förvaltning av 

MPAs och ett koherent nätverk. 

Kostnad och finansiering 

För uppgifter om kostnader, se Underlagsrapport: Konsekvensanalys av åtgärdsprogram för 

havsmiljön i Nordsjön och Östersjön 2022-2027 enligt havsmiljöförordningen. I kapitlet 

Samhällsekonomiska konsekvenser av åtgärdsprogrammet redovisas också kostnads-

nyttoanalys av åtgärden. 

Finansieringen av inrättande och deltagande i råden sker genom Havs- och vattenmyndighetens 

förvaltningsanslag eller ingår i ordinarie arbete med områdesskydd för berörda myndigheter. 

 

Uppföljning av åtgärdens effekter 

Uppföljning av förvaltningsrådens arbete och organisation kommer att ske genom den 

dokumentation som upprättas från möten och aktiviteter. En utvärdering av organisationen görs 

                                                   
321 Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter  
322 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG av den 30 november 2009 om bevarande av vilda fåglar 
323 Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om upprättande av en ram för gemenskapens 

åtgärder på vattenpolitikens område 
324 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 av den 11 december 2013 om den gemensamma 

fiskeripolitiken, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1954/2003 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets 
förordningar (EG) nr 2371/2002 och (EG) nr 639/2004 och rådets beslut 2004/585/EG 

325 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/89/EU av den 23 juli 2014 om upprättandet av en ram för havsplanering 
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under 2027. Effekten av denna åtgärd kommer att följas upp genom lämpliga övervaknings- och 

uppföljningsprogram som knyter an till åtgärd 27 (inrättande av nya skyddade områden), samt en 

bedömning av konnektivitet, representativitet och vilka åtgärder som har implementerats i 

skyddade områden senast 2027. Uppföljning kommer närmare specificeras i åtgärdens 

genomförandeplan. 
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Åtgärdsfaktablad 60 

Åtgärd 

Behovsstyrd områdesspecifik begränsning av predatorer; gråsäl och storskarv, för att stödja 

åtgärder med syfte att återuppbygga lokala kustfisksamhällen 

 

ÅPH 60 

Motivering 

Att återfå eller upprätthålla balans i näringsväven, men även biologisk mångfald, bygger bland 

annat på att det finns arter med olika funktioner och tillräckligt många individer per art som 

säkerställer en långsiktig överlevnad av populationer. I bedömningen av miljötillståndet 2018 

bedömdes att kustfisk i många områden längs svenska kusten inte uppnår god miljöstatus326. 

Hög naturlig predation kan, i dessa områden där den samlade mänskliga påverkan är hög, hota 

återhämtning av kustfiskpopulationer och därigenom även biologisk mångfald och balansen i 

näringsväven.  

Denna åtgärd syftar till att begränsa naturlig predation av främst gråsäl och storskarv. Där så är 

nödvändigt utifrån vetenskapliga studier som påvisar negativ effekt från naturlig predation på 

återhämtningsförmåga av lokala kustfiksbestånd. Begränsningen kan uppnås genom riktad jakt i 

ett begränsat område (skydds- och för gråsäl även licensjakt) eller metoder med syfte att 

skrämma bort toppredatorer så långt dessa är tillgängliga och beprövade. Detta ska alltid 

genomföras i kombination med andra åtgärder som främja lokala kustfiskbestånd (t.ex. 

beståndsfredningar, införande av fredningstider, fredningsområden) som syftar till att främja eller 

bevara lokala kustfiskbestånd. Åtgärden kan bidra till att säkerställa livskraftiga populationer av 

kustfiskbestånd, och därmed att följa både miljökvalitetsnorm C.3 och C.4. 

Koppling till miljökvalitetsnorm med indikator eller deskriptor för god miljöstatus 

Åtgärd 60 syftar till att miljökvalitetsnormerna nedan ska kunna följas327. 

Miljökvalitetsnorm C.3 Populationerna av alla naturligt förekommande fiskarter och skaldjur som 

påverkas av fiske har en ålders- och storleksstruktur samt beståndsstorlek som garanterar deras 

långsiktiga hållbarhet 

Indikator  

C.3.3 Hållbart nyttjande av nationellt förvaltade arter 

Miljökvalitetsnorm C.4 Förekomst, artsammansättning och storleksfördelning hos fisksamhället 

ska möjliggöra att viktiga funktioner i näringsväven upprätthålls  

 

                                                   
326 Havs- och vattenmyndigheten (2018) Marin strategi för Nordsjön och Östersjön 2018-2023- Bedömning av miljötillstånd och 

socioekonomisk analys. Havs- och vattenmyndighetens rapport 2018:27 
327 För alla miljökvalitetsnormer med indikatorer och deskriptorer för god miljöstatus se Havs- och vattenmyndighetens 

föreskrifter (HVMFS 2012:18) om vad som kännetecknar god miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för 
Nordsjön och Östersjön. 
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Indikator 

C.4.2 Storleksstruktur hos nyckelart i kustvatten – torsk 

C.4.3 Storleksstruktur hos nyckelart av fisk i kustvatten – abborre 

För att följa både MKN C.3 och C.4 krävs livskraftiga populationer. På grund av det kan både 

mänsklig påverkan och, där det är nödvändigt för återhämtning av populationen, naturlig 

predation behöva begränsas. 

Åtgärden bidrar även till att nå god miljöstatus enligt deskriptor 1 Biologisk mångfald, och delvis 

deskriptor 4 Marina näringsvävar, främst för fisk. Åtgärden ska utformas på så sätt, t.ex. genom 

begränsning till lokaler där det anses nödvändigt att minska naturlig predation för att 

kustfiskpopulationer kan återhämta sig, så att god miljöstatus för gråsäl inte riskeras. 

Åtgärdens koppling till komponent som beskriver god miljöstatus   

Åtgärden avser förbättra följande delar av ekosystemet och/eller minska följande belastningar: 

Kustfisk, näringsvävar, däggdjur och fåglar. 

Genomförande  

Havs- och vattenmyndigheten ska, i de områden där populationer av fisk inte uppnår god 

miljöstatus enligt senaste bedömningen och där återhämtning är nödvändigt för att följa 

miljökvalitetsnormerna C.3 och C.4, bedöma om naturlig predation minskar effekten av redan 

insatta åtgärder som syftar till att främja eller bevara lokala fiskbestånd, såsom beståndsfredning, 

fredningstider och områden. Åtgärden initieras genom pilotprojekt som antingen: 

- utestänger eller skrämmer iväg toppredatorer som marina däggdjur och fåglar i respektive 

område (om dessa metoder finns tillgängliga och är beprövade), eller 

- bidrar till att minimera predationstrycket i området genom riktad jakt i enlighet med 

Naturvårdsverkets och länsstyrelsernas beslut i frågan.  

Som nämndes tidigare måste åtgärderna alltid grundas på vetenskapliga utredningar som klargör 

om naturlig predation är anledning till att respektive population inte kan återhämta sig. 

Begränsning av naturlig predation ska bara ske tillfälligt och avslutas så snart fiskbestånden har 

återhämtat sig och relevanta miljökvalitetsnorm följs i respektive havsområde. 

Pilotprojekten i utvalda lokaler påbörjas 2022. Om begränsningar av naturlig predation visar 

kunna förstärka andra fiskfrämjande åtgärder samt inte har en negativ effekt på miljöstatus av 

gråsäl och storskarv ska en genomförandeplan utarbetas för att genomföra åtgärder där det 

anses nödvändigt i svenska vatten. 

Förväntad effekt av åtgärden 

I de områden där naturlig predation påverkar återhämtningstakt av lokala fiskbestånd bedöms 

denna åtgärd stärka effekten av andra åtgärder som beståndsfredningar, införande av 

fredningstider och fredningsområden, så att lokala fiskbestånd kan återhämta sig. 

Lagstiftning/regelverk 

Vid genomförande av åtgärden kan nedan regelverk aktualiseras: 

Jaktförordningen (1987:905).  

I förordningen regleras hur eventuell skyddsjakt på storskarv och gråsäl, och gällande gråsäl 

även licensjakt328, kan bedrivas. 

                                                   
328 Denna möjlighet upphör sista december 2021. Se Förordning om ändring i jaktförordningen (1987:905). 
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Enligt 23 a § jaktförordningen får skyddsjakt medges för att förhindra allvarlig skada om det inte 

finns någon annan lämplig lösning, och om det inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam 

bevarandestatus hos artens bestånd i dess naturliga utbredningsområde. Detta får ska bl a för att 

skydda vilda djur eller växter eller bevara livsmiljöer för sådana djur eller växter.  

Enligt Naturvårdsverkets riktlinjer för skyddsjakt kan skyddsjakt aktualiseras om det gäller en 

annan art som är mer hotad i det aktuella området än den art som är föremål för bedömning av 

skyddsjakt. 

Skyddsjakt kan även avse ingrepp i fåglars bon eller ägg. Naturvårdsverket beslutar om 

skyddsjakt samt licensjakt på gråsäl och länsstyrelserna om skyddsjakt på storskarv329. Förslag 

har inlämnats till regeringen om att bedriva skyddsjakt på enskilds initiativ på storskarv vid bland 

annat fredningsområden. 

Naturvårdsverket kan fatta beslut om licensjakt efter gråsäl under förutsättning att det inte finns 

någon annan lämplig lösning och att jakten inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam 

bevarandestatus för arten. Jakten måste dessutom vara lämplig med hänsyn till stammens 

storlek och sammansättning och ske selektivt och under strängt kontrollerade förhållanden. 

Beslut om licensjakt efter gråsäl får utformas och förenas med villkor som är ändamålsenliga med 

hänsyn till de olägenheter som förekomsten av täta rovdjurspopulationer orsakar. 

Alla populationsbegränsade åtgärder måste ske i ramen av artskyddsförordningen och bör beakta 

relevanta Helcom rekommendationer, som Helcoms rekommendation 27/28-2330. 

Miljökvalitetsmål 

Hav i balans samt levande kust och skärgård  

Ett rikt växt- och djurliv 

Bakgrund och nuläge 

Biologisk mångfald bygger bland annat på att det finns arter med olika funktion i näringsväven 

och tillräckligt många individer per art som säkerställer en långsiktig överlevnad av populationer. 

Predation i kombination med direkt mänsklig påverkan och andra naturliga faktorer, som 

födotillgång, avgör hur många arter som uppnår den ålder (storlek) då de kan reproducera sig. 

Om populationens storlek minskar under en kritisk nivå, oberoende av orsak (naturlig eller 

mänskligt orsakad mortalitet), hotas populationens långsiktiga överlevnad (t.ex. genom minskad 

genetisk variation inom populationen) och därmed den biologiska mångfalden.  

Naturlig predation har på sistone uppmärksammats främst som ett problem för det kustnära, 

småskaliga fisket och att lönsamheten hotas lokalt. Det är främst marina däggdjur och fåglar som 

bidrar till belastning på fiskpopulationer. Det finns en rad studier som visar att naturlig predation 

från främst säl och storskarv minskar återhämtningstakten av lokala kustfiskbestånd som 

påverkas negativt av belastningar till följd av mänskliga aktiviteter eller verksamheter, i områden 

där fiske har begränsats331,332. 

                                                   
329 Med stöd av jaktförordningen (1987:905) 
330 HELCOM RECOMMENDATION 27-28/21 . Adopted 8 July 2006. Conservation of seals in the Baltic Sea area. 

https://helcom.fi/wp-content/uploads/2019/06/Rec-27-28-2.pdf  
331 Hansson S., Bergström U., Bonsdorff E., Härkönen T., Jepsen N., Kautsky L., Lundström K., Lunneryd S.G., Ovegård M., 

Salmi J., Sendek D., Vetemaa M. (2018) Competition for the fish – fish extraction from the Baltic Sea by humans, aquatic 
mammals, and birds. – ICES Journal of Marine Science, 75: 999–1008 

332 Berström U. (2019) Death comes in many shapes – factors regulating populations of coastal predatory fish. Oral 
presentation. Baltic Sea Science Congress 2019 

https://helcom.fi/wp-content/uploads/2019/06/Rec-27-28-2.pdf
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Åtgärden är i linje med både förvaltningsplanen för gråsäl333 och skarv334. 

Geografisk omfattning 

Begränsning av naturlig predation ska endast tillämpas i områden där fiskfrämjande åtgärder har 

implementerats, t.ex. fredningsområden och liknanden. Åtgärden kan tillämpas i både Östersjön 

och Västerhavet men främst med fokus på Östersjön. 

Koordinering med EU:s regelverk  

Åtgärden måste ligga i linje med både fågeldirektivet samt art- och habitatdirektivet och får inte 

riskera att upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus för arterna i fråga försvåras i deras 

naturliga utbredningsområden.  

Regional koordinering 

Eftersom utbredningsområdet för arterna sträcker sig över hela Östersjön är det viktigt att 

samordna åtgärderna i lämpliga regionala fora, t.ex. Helcom. Detta för att säkerställa att 

populationen av arter som orsakar negativ påverkan i form av naturlig predation inte minskar för 

drastiskt över utbredningsområdet som helhet.  

Kostnad och finansiering 

För uppgifter om kostnader, se Underlagsrapport: Konsekvensanalys av åtgärdsprogram för 

havsmiljön i Nordsjön och Östersjön 2022-2027 enligt havsmiljöförordningen. I kapitlet 

Samhällsekonomiska konsekvenser av åtgärdsprogrammet redovisas också kostnads-

nyttoanalys av åtgärden. 

Kostnaden för åtgärder beror på behovet och vald åtgärd (skrämsel, utestängning eller jakt) och 

finansieras av Havs- och vattenmyndighetenInom Europeiska havs- och fiskerifonden finns 

möjligheter att ansöka om finansiering för fiskevårdsåtgärder med ett krav på 

medfinansieringsintyg från Havs- och vattenmyndigheten. 

Uppföljning av åtgärdens effekter 

Uppföljningen av eventuell jakt, utestängande eller skrämsel av toppredatorer ska följas upp 

enligt beslut av länsstyrelsen eller Naturvårdsverket i respektive ärende. Dessutom måste 

effekten av åtgärden följas noggrant genom att man övervakar fiskbeståndet i respektive område 

före och efter begränsning av naturlig predation (kopplas till havsmiljödirektivets 

övervakningsprogram kustfisk). Nuvarande övervakning måste därför tillfälligt förstärkas i 

området där åtgärden ska implementeras särskilt under pilotdriften.   

 

  

                                                   
333 Havs- och vattenmyndigheten (2019) Nationell förvaltningsplan för gråsäl (Halichoerus grypus) i Östersjön. Havs- och 

vattenmyndighetens rapport  2019:24 
334 Naturvårdsverket (2014) Nationell förvaltningsplan för skarv 2014 
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Ordlista 

ATMOSFÄRISK DEPOSITION: Föroreningar som färdas i atmosfären innan de når mark, 

inlandsvatten eller hav via torrdeposition eller nederbörd. 

BENTISK: Bottenlevande.  

BIOTA: Levande organismer som t.ex. fisk, kräftdjur och blötdjur. 

DEMERSALA: T.ex. fiskarter som lever och söker föda bottennära. 

EKOSYSTEMTJÄNSTER: Funktioner hos ekosystem som på något sätt kommer människan till 

godo, samt de egenskaper i systemet som upprätthåller och understödjer de funktioner som 

kommer människan till godo. De delas ofta in i producerande, kulturella, reglerande och 

stödjande ekosystemtjänster. 

FEKUNDITET: Inom biologin avser detta en organisms potentiella fortplantningskapacitet. 

FÖRSIKTIGHETSANSATSEN: Försiktighetsansatsen i fiskeriförvaltningen enligt artikel 4, 

grundförordningen för fiske (Förordning (EU) nr 2013/1380), en ansats som beskrivs i artikel 6 i 

FN:s avtal om fiskbestånd och som innebär att avsaknaden av tillförlitlig vetenskaplig information 

inte bör tas som intäkt för att skjuta upp eller avstå från att vidta förvaltningsåtgärder för att 

bevara målarter, associerade arter eller arter som är beroende av dessa, ickemålarter samt deras 

livsmiljö.  

FÖRSIKTIGHETSPRINCIPEN: En princip som förekommer och definieras och tolkas i flera 

regelverk och internationella överenskommelser. Internationellt i Riodeklarationen från 1992 

(princip 15): För att skydda miljön, skall försiktighetsprincipen tillämpas allmänt av stater i enlighet 

med deras förmåga. Om hot om allvarlig eller oåterkallelig skada uppstår, skall brist på fullständig 

vetenskaplig säkerhet inte användas som ett skäl att skjuta upp kostnadseffektiva åtgärder för att 

förhindra miljöförsämring. Inom EU från 1993, lyfts försiktighetsprincipen upp i fördraget om 

Europeiska unionen (artikel 191 punkt 2): Unionens miljöpolitik ska syfta till en hög skyddsnivå 

med beaktande av de olikartade förhållandena inom unionens olika regioner. Den ska bygga på 

försiktighetsprincipen och på principerna att förebyggande åtgärder bör vidtas, att miljöförstöring 

företrädesvis bör hejdas vid källan och att förorenaren ska betala. I detta sammanhang ska de 

harmoniseringsåtgärder som motsvarar miljöskyddskraven i förekommande fall innehålla en 

skyddsklausul som tillåter medlemsstaterna att av icke-ekonomiska miljömässiga skäl vidta 

provisoriska åtgärder, som ska vara föremål för ett kontrollförfarande på unionsnivå. I Sverige 

återfinns principen i miljöbalken från 1999 (2 Kap 3 §): Alla som bedriver eller avser att bedriva en 

verksamhet eller vidta en åtgärd skall utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta 

de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten 

eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte skall 

vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik. Dessa försiktighetsmått skall vidtas 

så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet 

för människors hälsa eller miljön. 

HYDROGRAFISK: Vattnets fysiska egenskaper t.ex. salthalt, temperatur, djup, strömmar eller 

vågor. 

HYDROMORFOLOGI: Hydromorfologi (hymo) är förändringar avseende konnektiviten 

(möjligheten till spridning och fria passager för djur, växter med mera), morfologi (fysiska 

förhållanden som råder i en vattenförekomst) och hydrografiska villkor (information om 

avrinningsområden, sjöar, vattendrag och havsområden), som kan leda till ändrade 
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livsbetingelser för såväl vattenlevande som landlevande organismer i eller i närheten av 

vattenmiljön. 

INDIKATOR: En mätbar egenskap eller företeelse som används för att bedöma tillståndet i eller 

belastningen på miljön för att antingen möjliggöra bedömning av god miljöstatus eller av om en 

miljökvalitetsnorm följs.  

INTERNBELASTNING: En belastning från en historiskt lagrad förorening (näringsämnen eller 

farliga ämnen) i t.ex. en sjö eller ett havsområde och som riskerar att frigöras. Ett exempel är 

fosfor som är bundet i sedimentet men kan frigöras vid syrebrist och bidra till övergödning. 

KASKADEFFEKT: Inom ekologin när förändringar inom en funktionell grupp (t.ex. rovlevande 

fisk) i näringsväven får effekter på flera andra gruppers (t.ex. djurplankton) antal, biomassa eller 

produktivitet, vilket i sin tur kan leda till förändringar i hela ekosystemet. 

KUMULATIVT: Successivt adderande. Kumulativa effekter kan uppstå då effekt x och effekt y 

samverkar så att den kumulativa effekten blir lika stor eller att additiv effekt uppstår.  

LEKBIOMASSA: Den totala vikten av könsmogna individer i ett fiskbestånd, eng. Spawning 

Stock Biomass (SSB).  

MILJÖKVALITETSNORM: Ett juridiskt bindande styrmedel som infördes med miljöbalken 1999. 

En miljökvalitetsnorm (MKN) uttrycker den kvalitet miljön i ett visst område ska uppnå. 

MSY (maximal hållbar avkastning): Det i teorin högsta balanserade genomsnittliga uttag som 

fortlöpande kan tas ur ett bestånd under rådande genomsnittliga miljöförhållanden utan att detta 

avsevärt påverkar fortplantningsprocessen, eng. Maximum Sustainable Yield.  

MÅLVÄRDE: Indikatorvärde för att bedöma om en miljökvalitetsnorm i föreskrifterna HVMFS 

2012:18 bilaga 3 följs. 

PELAGISK: Den fria vattenmassan. T.ex. är pelagiska fiskarter sådana som lever  och söker 

föda i den fria vattenmassan. 

SEDIMENT: Material som sjunker ner genom vattnet och samlas på havs- och sjöbottnar. 

Bottnarna i världens oceaner, hav och sjöar byggs upp av sediment.  

TROFISK: ’Trofi’ innebär ”ätande” och trofiska strukturer eller nivåer beskriver näringspyramider 

eller näringskedjor och hur viss energi överförs från producenter till konsumenter uppåt i 

näringskedjan.  
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16 Bilaga 4 

Kostnadseffektivitetsanalys 

I en kostnadseffektivitetsanalys vägs åtgärders effekt mot dess kostnader, för att bedöma deras 

kostnadseffektivitet. För att bedöma de föreslagna åtgärdernas kostnadseffektivitet används en 

semikvantitativ metodik. Den innebär att kvalitativt underlag och expertbedömningar används för 

att göra kvantitativa skattningar. Metoden är utvecklad för bedömning av effekt av åtgärder i 

havsmiljön för områden där det idag saknas kvantitativa data335,336. Metoden är en utveckling av 

den metod som används för kostnadseffektivitetsanalys för det första åtgärdsprogrammet för 

havsmiljön som beslutades 2015. Fullständig redogörelse av metoden återfinns i 

underlagsrapport: Konsekvensanalys av åtgärdsprogram för havsmiljön 2022-2027. 

 
 
Figur 1.1 Kostnadseffektivitetsmatris där 5 = Väldigt kostnadseffektiv 4= kostnadseffektivt. 3= sannolikt kostnadseffektiv, 2= 
möjligen kostnadseffektiv 1= inte kostnadseffektiv 

Bedömningen av åtgärdernas potentiella effekt på samtliga miljökvalitetsnormer genomfördes i 

maj 2020 tillsammans med totalt 25 experter337. Resultatet av dessa bedömningar användes för 

att beräkna en total effekt för varje åtgärd, genom att summera varje åtgärds effekt på samtliga 

miljökvalitetsnormer. Kostnadsuppskattningar per åtgärd klassas i en skala från 1- 5, utifrån total 

kostnad per år vilket inkluderar: administrativa, fysiska åtgärdskostnader och indirekta kostnader. 

För att bedöma kostnadseffektiviteten sätts en indexering av kostnaderna på en skala från 1 till 5, 

mot effekter på en skala från 1 till 5. Åtgärder som klassas som 1 bedöms inte kostnadseffektiva 

och 2 som möjligen kostnadseffektiva, se figur 1.1. Åtgärder som klassas från 3 och upp till 5, 

bedöms som kostnadseffektiva i en ökande grad. Resultaten visar att 8 av åtgärderna klassas 

som 2 på en femgradig skala för Nordsjön och 9 för Östersjön vilket innebär att dessa bedöms 

som möjligen kostnadseffektiv, se , se tabell 1.2. Övriga åtgärder klassas som 3 eller högre vilket 

innebär att samtliga dessa är kostnadseffektiva. För tre av åtgärderna har inte en fullständig 

kostnadseffektivitetsanalys genomförts. För ÅPH 50 och ÅPH 58 saknas bedömning av effekt. 

För delåtgärden av ÅPH 51 som avser Begränsning av utsläpp av lastrester i Östersjön har inte 

fullständiga kostnader kvantifierats.  

                                                   
335 Reinhard, A. J., de Blaeij, A. T., Bogaardt, M. J., Gaaff, A., Leopold, M. F., Scholl, M. M., Slijkerman, D. M. E., Strietman, W. 

J., & van der Wielen, P. (2012). Cost-effectiveness and cost-benefit analysis for the MSFD. (Report / LEI, Wageningen UR : 
Research area Regional economy & land use). LEI, part of Wageningen UR. https://edepot.wur.nl/199888  

336 Börger T., Broszeit S., Ahtiainen H., Atkins J.P., Burdon D., Luisetti T., Murillas A., OinonenS., Paltriguera L., Roberts L., 
Uyarra M.C., Austen M.C. (2016) Assessing Costs and Benefits of Measures to Achieve Good Environmental Status in 
European Regional Seas: Challenges, Opportunities, and Lessons Learnt. Front. Mar. Sci., 07 October 2016 

337 Farnelid H., Vretborn M. (2020) Potentiella effekter av föreslagna åtgärder – en expertbedömning. Dokumentation av 

resultat från workshop våren 2020. Havsmiljöinstitutet 2020 
https://www.havsmiljoinstitutet.se/digitalAssets/1780/1780156_slutrapport-workshop-a--tga--rdsfo--rslag.pdf 

Väldigt 

hög

Hög Medel Låg Väldigt låg

Väldigt hög 4 3 2 1 1

Hög 4 3 3 1 1

Medel 4 4 3 2 1

Låg 5 4 4 3 2

Väldigt låg 5 5 4 3 2

K
o

st
n

ad

Effekt 
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Tabell 1.2. Resultat av kostnadseffektivitetsanalys; kostnad från låg till hög (1-5), effekt från låg till hög( 1-5 för de två 
havsområden Nordsjön (N) och Östersjön (Ö), kostnadseffektivt från låg till hög (1-5) för de två havsområden Nordsjön (N) och 
Östersjön (Ö). 

 

 

  

Kostnad

# Åtgärd N Ö N Ö

46 Vägledning för invasiva främmande arter 2 2 3 2 2

47 Förstärka tillsyn av fritidsfisket 1 1 2 2 2

47 Förbättrad märkning och rapportering inom fritidsfisket 3 2 2 4 3

48 Främja en storleksfördelning hos det kustnära fisksamhället 3 4 3 4 4

49 Minska areal trålsveptyta i inflyttningsområden 4 2 4

49 Främja redskapsutveckling och tekniska lösningar 2 2 3

51 Minimera läckage av mineralolja 4 4 3 4 4

51  Reglera PFAS i brandskum s 1 1 1 2 2

51 Begränsning föatt släppa ut skrubbervatten (svenskt vatten) 3 3 1 4 4

51 Begränsning av utsläpp av lastrester  i Östersjön 4

52 Expertstöd för ett samordnat oljeskadeskydd. 3 3 1 4 4

53 Utökat brottförebyggande arbete - olagliga utsläpp av olja 2 2 1 3 3

54 Minska användningen av biocidhaltiga båtbottenfärger 2 2 1 2 2

55 Aktiv utfasning av tvåtaktsmotorer 1 1 2 2 2

57 Vägledning för seismiska undersökningar 1 1 1 2 2

59 Inrättande av förvaltningsråd för skyddade områden 2 2 2 2 2

60 Behovsstyrd områdesspecifik begränsning av predatorer 1 1 2 2 2

Kost.effekt.Effekt
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Marin strategi för Nordsjön och Östersjön 

Samråd om uppdaterat åtgärdsprogram för havsmiljön i 

Nordsjön och Östersjön 2022-2027 enligt havsmiljöförordningen  
 

 

Vi arbetar för levande hav och vatten 

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en statlig miljömyndighet. Vi arbetar för att lösa viktiga 

miljöproblem och skapa en hållbar förvaltning av hav, sjöar och vattendrag.  

 

Vi tar ansvar för att hav och sötvatten nyttjas men inte överutnyttjas. Vi utgår från ekosystemens och 

människans behov nu och i framtiden. Detta gör vi genom att samla kunskap, planera och fatta 

beslut om insatser för en bättre miljö. För att nå framgång samverkar och förankrar vi vårt arbete 

med alla berörda, nationellt såväl som internationellt. 
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Kommunstyrelsen

Del av ROSSÖ 2:16 m fl - detaljplan

Förslag till beslut
Miljö- och byggförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen besluta att överlämna förslag till detaljplan för del av Rossö 
2:16 m fl, upprättat 2020-10-23, reviderat 2021-02-04, till kommunfullmäktige för 
antagande.

Sammanfattning av ärendet
Strömstads kommun har en önskan om att södra kustområdet ska kunna fortsätta 
utvecklas med ny bebyggelse. Detaljplaneringen för del av Rossö 2:16 ska bidra till 
att skapa nya bostäder som främjar helårsboende och ett levande lokalsamhälle.

Planförslaget möjliggör 11 villatomter i området Höjden på Rossö. Planområdet är 
i privat ägo. Den aktuella marken är idag obebyggd och ligger i direkt anslutning 
till befintliga bostäder/fritidshus, väg och VA-ledningar. 

Ärendet
Planförslaget har samråtts med berörda myndigheter och sakägare. Berörda 
sakägare har yttrat sig kring framförallt fastighetsrättsliga frågor (servitut, 
fastighetsbildning och gemensamhetsanläggning), exploateringsgrad, 
trafikutformning/säkerhet samt avsaknad av lekyta. Berörda myndigheter har 
efterfrågat ytterligare underlag kring hantering av dagvatten samt de geotekniska 
förhållande i planområdet. En långsiktig strategi avseende trafikfrågor efterfrågas.

Till detaljplanen hör ett exploateringsavtal. 

Perspektiv

Barnperspektiv (FN:s barnkonvention)
Inom angränsande detaljplan finns två ytor avsatta för lek, vilka inte genomförts. 
Det finns områden på ön som lämpar sig bättre för allmän lekplats än inom detta 
planområde då det är få som passerar. För de boende inom planområdet är det 
naturligt att lek sker på tomtmark eller angränsande naturmark.

Ekonomiskt perspektiv
Fördelning av kostnader och ansvar mellan exploatören och Strömstads kommun 
regleras i ett exploateringsavtal som upprättas mellan kommunen och 
exploatören. Avtalet ska antas av kommunstyrelsen innan/samtidigt som planen 
antas.

Kommunen får kostnad för förvaltning av utbyggda VA-anläggningar.
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Folkhälsoperspektiv
Det finns god tillgång till naturmark och stränder för rekreation inom 
gångavstånd. Behovet av naturmark för närrekreation bedöms uppfyllas genom 
det angränsande naturområdet som ligger inom strandskydd. Allmänheten 
kommer att nå naturområdet via passage som säkerställs i planen. Befintliga stigar 
leds delvis om inom planområdet.

Juridiskt perspektiv
Detaljplanen har tagits fram enligt Plan- och bygglagen (PBL 2010:900) med ett 
standardförfarande. Under samråd och granskning har berörda sakägare haft 
möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Kommunens planmonopol innebär 
att kommunen antingen kan tillgodose dessa synpunkter eller bortse från dem. De 
sakägare som inte har fått sina synpunkter tillgodosedda har möjlighet att 
överklaga kommunens beslut att anta detaljplanen.

Miljöperspektiv
En undersökning av betydande miljöpåverkan enligt 6 kap Miljöbalken har utförts. 
Undersökningen med utgångspunkt i en miljöchecklista visar att genomförandet 
av detaljplanen inte kan antas ge upphov till betydande miljöpåverkan i enlighet 
med de kriterier som redovisas i 5 § miljöbedömningsförordningen (2017:966). 

Det föreslagna planområdet ligger i ett skogsområde i anslutning till ett befintligt 
fritidshusområde på Rossö. En naturvärdesinventering har genomförts som visar 
att den föreslagna byggnationen inte kommer att komma i konflikt med höga 
naturvärden i området. Området ligger inte exponerat i landskapet, och 
detaljplanen kommer att säkerställa den befintliga stig som tillgängliggör det 
angränsande naturområdet. Med utgångspunkt i motiveringen och 
huvudkriterierna vid utpekandet av riksintressena för kulturmiljö och friluftsliv, 
bedöms inte ett genomförande av detaljplanen påverka riksintressena negativt.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-02-15
2. Plankarta upprättad 2020-10-23, rev 2021-02-04
3. Illustrationskarta daterad 2020-10-23, rev 2021-02-04
4. Planbeskrivning daterad 2020-10-23, rev 2021-02-04
5. Samrådsredogörelse daterad 2019-11-07
6. Granskningsutlåtande daterat 2021-02-03

Utredningar:
Bilaga 1 Dagvattenbedömning, Ramboll, 2019-03-29 
Bilaga 2 Dagvatten- och skyfallsutredning, Ramboll, 2020-06-16
Bilaga 3 Tillägg PM Dagvattenhantering förtydligande 2020-12-17 
Bilaga 4a+b Geoteknisk utredning, GEO-gruppen AB, 2019-02-05 rev 2021-01-28, 
Bilaga 5 Geotekniskt PM 2, 2021-02-11 
Bilaga 6 Naturvärdesinventering, Rio Göteborg Natur- och kulturkooperativ, 
rapport 2018:21 
Bilaga 7 PM Trafikutformning, Ramboll, 2020-09-21 
Bilaga 8 Arkeologisk utredning, Kulturlandskapet rapporter 2019:18, 
Kulturlandskapet, 2019 
Bilaga 9 PM Höjdsättningsprinciper, Ramboll, 2020-10-05 
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Bilaga 10 Principförslag spill- och vattenledningar, Ramboll, 2021-01-20 
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Planeringsarkitekt
0526-194 56
Malin.fransson@stromstad.se

Beslutet skickas till
Sökanden – Paul Mattsson, 



 
 
 
 
 
Planbeskrivning 
Detaljplan för 

del av Rossö 2:16 m fl 
 

 
 
 
Antagandehandling  
Upprättad 2020-10-23, reviderad 2021-02-04 
 
 

Dnr MBN-2015-1053 
PBL 2010:900 (SFS 2014:900) 

 



Detaljplan för del av Rossö 2:16 m fl 

 

 



Detaljplan för del av Rossö 2:16 m fl 

 

SAMMANFATTNING 
 
Strömstads kommun har en önskan om att södra kustområdet ska kunna fortsätta utvecklas med ny 
bebyggelse. För att få en hållbar bebyggelseutveckling på norra Rossö har detaljplanläggningen 
föregåtts av ett planprogram som upprättats av kommunen. Detaljplaneringen för del av Rossö 2:16 
ska bidra till att skapa nya bostäder som främjar helårsboende och ett levande lokalsamhälle. 
 
Detaljplanen upprättas med standardförfarande enligt PBL 2010:900 (SFS 2014:900). 
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Dnr MBN/2015-1053 
 
 
Granskningshandling 

Detaljplan för del av Rossö 2:16 m fl 
 
Planbeskrivning 
 

1. Inledning 
 

Planens syfte och huvuddrag   
Strömstads kommun har en önskan om att södra kustområdet ska kunna fortsätta utvecklas med ny 
bebyggelse. För att få en hållbar bebyggelseutveckling på norra Rossö har detaljplanläggningen 
föregåtts av ett planprogram som upprättats av kommunen. Programmet har omfattat flera 
delområden som bedömts lämpliga för nya bostäder. Den fortsatta detaljplanläggningen omfattar 
ett av dessa områden. 
 
Detaljplanen för del av Rossö 2:16 ska bidra till att skapa nya bostäder som främjar helårsboende 
och ett levande lokalsamhälle. Den aktuella marken är idag obebyggd men ligger i direkt anslutning 
till befintliga bostäder/fritidshus, väg och VA-ledningar. 

Läge och areal 
Planområdet ligger i Strömstads kommuns södra kustområde på ön Rossö. Ön har fast 
landförbindelse via bro. Planområdet ligger på den nordvästra delen av Rossö som kallas Höjden 
och omfattar ungefär 1,2 ha.  

Markägare 
Planområdet ligger inom fastigheten Rossö 2:16 som är i privat ägo.  

Handlingar 
Detaljplanen består av en plankarta med bestämmelser som är juridiskt bindande. 
Till planen hör illustrationskarta och planbeskrivning. Planbeskrivningen och illustrationskartan ska 
underlätta förståelsen av planförslagets innebörd, samt redovisa de förutsättningar och syften 
planen har. De har ingen egen rättsverkan. Avsikten är att de ska vara vägledande vid tolkningen av 
planen.  
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Till planhandlingarna hör: 
 
 Planbeskrivning 
 Plankarta med bestämmelser 
 Illustrationskarta  
 Fastighetsförteckning  
 Planprogram och samrådsredogörelse 
 Samrådsredogörelse  
 Granskningsutlåtande  
 
Utredningar: 
 Dagvattenbedömning, Ramboll, 2019-03-29 
 Dagvatten- och skyfallsutredning, Ramboll, 2020-06-16, tillägg PM Dagvattenhantering 

förtydligande 2020-12-17 
 Geoteknisk utredning, GEO-gruppen AB, 2019-02-05 rev 2021-01-28, samt PM 2, 2021-02-

11 
 Naturvärdesinventering, Rio Göteborg Natur- och kulturkooperativ, rapport 2018:21 
 PM Trafikutformning, Ramboll, 2020-09-21 
 Arkeologisk utredning, Kulturlandskapet rapporter 2019:18, Kulturlandskapet, 2019 
 PM Höjdsättningsprinciper, Ramboll, 2020-10-05 
 Principförslag spill- och vattenledningar, Ramboll, 2021-01-20 
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2. Kommunala ställningstaganden  

Översiktsplan  
I kommunens översiktsplan, antagen av Kommunfullmäktige (KF) 2013-10-24,  
anges att kust- och skärgårdsområdet utanför Strömstad är attraktivt för boende liksom för 
besökare och kommuninvånare. Efterfrågan på mark är stor för bostäder och besöksanläggningar. 
Inom detta område är natur-, kultur- och friluftsvärdena höga och det finns konflikter mellan 
bevarande och utvecklingsintressen. Kommunen måste därför hushålla med naturresurserna och 
koncentrera bebyggelsen till de utpekade områdena i översiktsplanen. På översiktsplanens 
markanvändningskarta är den aktuella marken på Rossö markerad som utredningsområde för nya 
bostäder. 

Fördjupad översiktsplan 
Rossö omfattas av den fördjupade översiktsplanen för Södra Kustområdet, antagen av 
Kommunfullmäktige (KF) 2013-10-24. Markanvändningskartan till den fördjupade översiktsplanen 
redovisar den aktuella marken på Rossö som utvecklingsområde för nya bostäder.  
 
Under rubriken ”nya bebyggelseområden” står följande; 
Bebyggelsen koncentreras till de befintliga samhällsbildningarna på Tjärnö, Rossö och Överby. 
Genom föreslagen förtätning och komplettering ges förutsättningar för att området ska få ett 
förbättrat underlag för kollektivtrafik och för annan offentlig och enskild service. Genom att den 
nya bebyggelsen också ska placeras så att kommunalt vatten och avlopp kan anslutas, förstärks 
underlaget för den kommunala VA-anläggningen och det blir möjligt att minska antalet enskilda 
avlopp som idag har innerskärgården som recipient. 

 
Illustration över markanvändning från FÖP Södra Kustområdet.  
Aktuellt området är markerat som utvecklingsområde för bostäder och markerat med siffran 1. 
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Gällande detaljplaner 
Inom större delen av planområdet finns ingen gällande detaljplan. En mindre del av det sydöstra 
området ingår i Detaljplan för Rossö 2:34 m fl. (BN88192:313) antagen 1991-11-28. 
Genomförandetiden har gått ut. Detaljplanen omfattar vägar och mark för bostäder samt 
naturmark mellan bostäderna. Plankartan reglerar bland annat exploateringsgrad och utformning av 
bebyggelsen. Inom detaljplanen finns även områden för lek, vilka dock inte blivit genomförda. 
 

 
Utsnitt från angränsande detaljplan Rossö 2:34 m fl. som är gällande plan för en mindre del av planområdet. 

Planbesked 
Miljö- och byggnämnden beslutade 2015-10-01§195 att lämna positivt planbesked för del av Rossö 
2:16 m fl. Området hade då redan utretts i ett planprogram tillsammans med andra 
utvecklingsområden på Rossö. Då ärendet inte bedömdes ha högsta prioritet har planarbetet legat 
vilande till våren 2018 då Miljö- och byggnämnden 2018-03-22§62 beslutade att lyfta planen till 
pågående i planprioriteringen. Miljö- och byggnämnden beslutade 2019-04-17 att planen ska 
hanteras enligt senaste PBL. 

Undersökning av betydande miljöpåverkan 
Strömstads kommun har gjort en undersökning av betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 
Miljöbalken. Undersökningen med utgångspunkt i en miljöchecklista visar att genomförandet av 
detaljplanen, inte kan antas ge upphov till betydande miljöpåverkan i enlighet med de kriterierna 
som redovisas i 5 § miljöbedömningsförordningen (2017:966).  
 
Det föreslagna planområdet ligger i ett skogsområde i anslutning till ett befintligt fritidshusområde 
på Rossö. En naturvärdesinventering har genomförts som visar att den föreslagna byggnationen 
inte kommer att komma i konflikt med höga naturvärden i området. Området ligger inte exponerat 
i landskapet, och detaljplanen kommer att säkerställa den befintliga stig som tillgängliggör det 
angränsande naturområdet. Med utgångspunkt i motiveringen och huvudkriterierna vid utpekandet 
av riksintressena för kulturmiljö och friluftsliv, bedöms inte ett genomförande av detaljplanen 
påverka riksintressena negativt. 
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Planprogram  
Planområdet har ingått i planprogram för del av Rossö 2:130 m.fl. daterat 2014-01-13. 
Planprogrammet syftar till att bidra till de kommunala målen för södra kustområdet, att bidra till att 
skapa ett levande lokalsamhälle, att främja helårsbostäder och att skapa förutsättningar för olika 
typer av bebyggelse. 
 
Planprogrammet utreder ett större område på norra Rossö och fokuserar på att övergripande visa 
vilka förutsättningar och möjligheter som finns för vidare utveckling av området. Planprogrammet 
redovisar områden som är prioriterade för planläggning enligt dagens förutsättningar och behov för 
utveckling av helårsbebyggelse.  
 
I planprogrammet redovisas det aktuella området kallat Höjden som utvecklingsområde för 
bostäder. Planprogrammet föreslår en relativt tät bebyggelsestruktur för radhus- eller 
parhusbebyggelse alternativt friliggande villor. Gångpassage genom området anses viktig för att 
skapa tillträde till naturområdet i norr. Lekyta ska utredas vid planläggning men kan anordnas 
utanför planområdet. 
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3. Planeringsförutsättningar 

Naturmiljö 
Kosterhavets nationalpark ligger som närmast cirka 900 meter väster om planområdet. Planområdet 
gränsar i norr till ett naturvärdesområde med hällmarker och inslag av äldre hällmarkstallskog som 
fick klass 3 – naturvärden (Objekt 39 - Hällmarker på norra Råssö) i en naturinventering av 
kommunens kustområden (Naturcentrum AB, 2012). I området finns en rik lavflora. De två 
ovanliga arterna papill-lav Pycnothelia papillaria och stentagel Pseudophebe pubescens har 
påträffats där, och även skalbaggen grönhjon Callidium aeneum (NT). 
 
I det omgivande landskapet finns enstaka registrerade skyddsvärda träd. Det närmsta är en grov 
ask, cirka 200 meter sydost om planområdet. 

 
Dokumenterade naturvärden och skyddade områden i närområdet av det nu inventerade området. Två 
naturvärdesobjekt, nr 39 och 41, från Naturcentrums inventering av det södra kustområdet. Område nr 10 i 
kommunens naturvårdsplan (ädellövskogen i Vikarna på Rossö) sammanfaller till ytan med lövskogsobjektet. (RIO 
Göteborg, 2018).  
 
En naturvärdesinventering har gjorts för planområdet och direkt angränsande område (Rio 
Göteborg, 2018). Större delen av inventeringsområdet utgörs av yngre blandskog där området 
bedöms ha lågt naturvärde. I den västra halvan finns några fuktiga stråk. Vid den västra kanten av 
området fanns en öppen åkerteg fram till åtminstone 1950-talet. Denna har därefter vuxit igen med 
skog. Det finns mycket få fynd av arter inrapporterade från inventeringsområdet eller dess närmaste 
omgivning. En spillkråka (NT) och gammalgranslav Lecanactis abietina har tidigare observerats i 
barrskogen cirka 150 meter norr om området. En kungsfågel (VU, Sårbar) och entita observerads 
under inventeringen och en spillkråka (NT, Nära hotad) hördes söder om inventeringsområdet. 
 



Detaljplan för del av Rossö 2:16 m fl 

 7 

Under inventeringen avgränsades ett naturvärdesobjekt som bedömdes till naturvärdesklass 3 
(påtagligt naturvärde) och ett objekt som bedömdes till naturvärdesklass 4 (visst naturvärde). 16 
värdeelement bestående av olika typer av värdefulla träd och död ved i form av högstubbar och 
lågor noterades i området. Ett fåtal naturvårdsarter påträffades under inventeringen. De avgränsade 
naturvärdesobjekten är av positiv betydelse för den biologiska mångfalden. En mindre del av 
området bedöms ha positiv betydelse för biologisk mångfald även i ett grönt 
infrastrukturperspektiv.  
 
Naturvärdesobjektet i öster (klass 3) består av en gammal tallskog och hällmarkstallskog. Objektet 
bedöms ha påtagligt biotopvärde och visst artvärde. De äldsta tallarna är sannolikt över 200 år 
gamla (värdeelement nr 1–8 som ligger utanför planområdet). Blockigheten och de öppna hällarna 
bidrar till att gynna många mossor och lavar. 
 
Naturvärdesobjektet i väster (klass 4) består av en mindre björksumpskog med ett större inslag av 
död ved. Området bedöms ha visst biotopvärde men obetydligt artvärde. Ett par entitor påträffades 
i området. Även i den västra delen finns utpekade naturvärdesträd. 
 

 
Ortofoto över naturvärdesinventeringens område med avgränsade naturvärdesobjekt samt noterade värdeelement (RIO 
Göteborg, 2018). 
 
Hällmarker och hällmarksskog fortsätter utanför inventeringsområdet. Tallskogen i den östra delen 
har ett värde även i ett landskapsperspektiv, i en grön infrastruktur. Skogen ligger i en värdetrakt för 
kusttallskogar i norra Bohuslän och i en potentiell spridningskorridor mellan värdefulla tallskogar 
på norra Rossö och öarna i norr. 
 
Enligt de inventeringar och analyser som tidigare genomförts i kommunen avseende livsmiljö för 
sandödla och hasselsnok, berörs inte planområdet. I den naturvärdesinventering (Rio Göteborg, 
2018) som gjorts för planområdet finns ingen antydan om kräldjur. Planområdet bedöms därmed 
inte vara en livsmiljö för kräldjur. 
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Riksintressen 
Miljöbalken kapitel 3 - Grundläggande bestämmelser för hushållning med mark- och vattenområden.  
Hela Rossö ligger inom det stora riksintresset för naturvård Strömstads kommuns kust- och 
innerskärgård, enligt miljöbalkens tredje kapitel 6§. I naturvärdesinventeringen för planområdet 
(RIO Göteborg, 2018) beskrivs att i denna del av riksintresseområdet finns ett böljande landskap 
med skogsbeklädda åsar, med huvudsakligen tunt eller obefintligt jordtäcke, och mellanliggande 
dalstråk med både öppen jordbruksmark och skog på öar i en skärgård med grunda vikar. På öarna 
finns en varierad och rik variation av naturtyper med strandängar, torrängar på kalkrik mark, 
lövskogspartier och hällmarkstallskog. Värdefulla bestånd av kusttallskog finns på öarna. 
 
Området kring sundet mellan Rössö, Rundö och Styrsholmen omfattas även av riksintresse för 
kulturmiljövården enligt miljöbalkens tredje kapitel 6§. Bebyggelsemiljön kring sundet har 
kulturhistoriska värden med hamn sjöbodar, magasin och småskalig trähusbebyggelse. Gårdsmiljöer 
med öppna odlings- och betesmarker söder om sundet utgör värdefulla delar av kulturlandskapet. 
Planområdet omfattas av riksintresset för kulturmiljö då det ligger strax väster om Rossö hamn.  
 
Miljöbalken kapitel 4 - Särskilda bestämmelser för hushållning med mark- och vattenområden. 
Bohuskusten är i sin helhet av riksintresse enligt miljöbalkens 4:e kapitel för de höga natur- och 
kulturvärdena. I norra Bohuslän är ”den obrutna kusten” av särskilt intresse för turismen och det 
rörliga friluftslivet, dessa intressen ska särskilt beaktas. 
 
Åtgärder som påtagligt kan skada riksintressena får inte genomföras. 

Strandskydd  
För området gäller utökat strandskydd till 300 meter. Planområdet ligger inte inom strandskyddet 
men gränsar till det i norr och nordost. Mellan planområdet och stranden sträcker sig en bergsrygg 
och skog, och därmed saknar planområdet utsikt mot havet. 

Kulturmiljö och fornlämningar 
Planområdet ligger inom en kommunalt utpekad kulturmiljö som innefattar de värden som ingår i 
riksintresset för kulturmiljövården men innefattar ett större område än riksintresset. För 
planområdet sammanfaller båda dessa områden.  
 
Det finns inga kända fornlämningar inom planområdet. Närmsta kända fynd utgörs av stenyxa samt 
flintavslag som hittats cirka 200 meter från planområdet. 
 
Länsstyrelsen beslutade den 2019-10-17 om arkeologisk utredning av planområdet 
för Rossö 2:16. En arkeologisk utredning gjordes för planområdet i november 2019 av 
Kulturlandskapet. Utredningen visar att det inte förekommer några tidigare okända fornlämningar 
inom planområdet. Undersökaren påträffade däremot dels en fyndplats för slagen flinta, dels en 
stenmur med tidigare agrar funktion. Dessa båda lämningar har antikvarisk status övrig 
kulturhistorisk lämning, vilket betyder att de ej är skyddade enligt Kulturmiljölagen (1988:950). 
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Inom området har två övriga kulturhistoriska lämningar registrerats: en stengärdsgård (L2019:6340) och en 
fyndplats för fyra flintavslag (L2019:6341). Bild från Arkeologisk utredning (Kulturlandskapet, 2019. 
Kartunderlag Lantmäteriet). 

 

Bebyggelse och gestaltning 
På Rossö dominerar friliggande enbostadshus men det finns även inslag av hyreslägenheter. 
Planområdet är ett skogsområde som angränsar till detaljplanelagt område med relativt tät 
sammanhållen bebyggelse. Förtätning av den äldre bebyggelsen skedde under 1990- och 2000-talet. 
Bebyggelsen domineras av 1-1,5 planshus i traditionell till modern stil med ljusmålade fasader av trä 
och röda tegeltak. Merparten används som fritidsbostäder. I direkt anslutning till planområdet finns 
en större byggnad i två plan som tidigare varit pensionat. Byggnaden är idag reglerad till bostad i 
befintlig detaljplan och används sommartid som fritidshus. 
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Överst: Äldre bebyggelse vid vattnet i öster och vid hamnen.  
Mitten: Bebyggelse i närområdet, strax nordväst om planområdet 
Nederst: Tidigare pensionat i direkt anslutning till planområdet. 
 

Rekreation och friluftsliv 
Rossö har goda förutsättningar för friluftsliv med sammanhängande naturområden och 
naturreservat. Norr och väster om planområdet finns ett sammanhängande naturområde med 
stränder som inbjuder till bad och lek. Genom planområdet går idag en stig som delar sig och leder 
vidare västerut till stranden vid Dritareskär/Norska viken, norrut till skogsområdet och österut 
bakom befintliga bostäder. Drygt 200 meter väster om planområdet finns en campingplats. Vid 
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Rossö skola, cirka 2 km från planområdet, finns lekutrustning och bollplan. I skolans idrottshall 
anordnar lokala föreningar tränings- och fritidsaktiviteter. I angränsande detaljplan finns områden 
avsatta för lekplats men dessa har ännu inte blivit genomförda. 
 

 
En stig går genom planområdet till Norska viken/Dritareskär väster om planområdet. 

Service 
Rossö hamn är öns samlingsplats och här ligger en mindre livsmedelsbutik som i dagsläget är 
åretruntöppen. I hamnen finns även ett magasin som inrymmer Kosterhavets nationalparksentré 
med utställning och caféverksamhet. Rossö skola med förskola och skola upp till åk 6 ligger ungefär 
2 kilometer från planområdet.  

Kommunikationer 
Från väg 176 når man planområdet via öns statliga huvudväg 1025 (Långesandsvägen) som leder 
mot Rossö hamn. Vägen går upp till Höjdenområdet via en rak men smal grusväg med ett flertal 
utfarter. Den senare vägen är enskild och förvaltas av en vägförening. Det finns idag inget utbyggt  

Vänster: Huvudvägen Långesandsvägen (väg 1025) mot Rossö hamn med infart till Höjdenområdet till vänster. 
Höger: Befintlig grusväg Höjden med föreslagen ny bebyggelse längs högra sidan av vägen på bilden. 
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cykelvägnät på Rossö. I gällande detaljplan är en gång- och cykelbana planlagd längs 
Långesandsvägen på en sträcka av cirka 140 meter med start vid Höjdenvägen och vidare söderut, 
men som inte blivit utbyggd. Förutom skolbussar är kollektivtrafiken till Rossö mycket gles, resor 
behöver förbokas. 

Mark, miljö och geoteknik  
Det finns inga kända markföroreningar inom planområdet. 
 
En geoteknisk utredning har gjorts för planområdet (GEO-gruppen AB, 2019-02-05, rev 2021-01-
28). Totalstabiliteten bedöms vara tillfredsställande inom det aktuella detaljplaneområdet under 
förutsättning att den dimensionerande belastningsökningen begränsats till 55 kPa. Det förutsätter 
dock att lasten avlutas med en utspetsning från 55 till max 1 kPa inom en sträcka av minst 4 meter. 
Om utspetsning ej utförs ska den dimensionerande lasten begränsas till 40 kPa. Den 
dimensionerande lasten omfattar både eventuellt permanenta och variabla laster. 
 
Det bedöms inte finnas någon risk för bergras som påverkar planområdet. Området lämpar sig 
väl för planerad exploatering i form av enbostadshus. När byggnadernas lägen i plan och höjd 
är bestämda bör dock kompletterande geotekniska undersökningar utföras för att kontrollera 
grundläggningsförhållandena närmare. Innan byggnation sker ska radonhalten i 
förekommande jord/berg och fyllning kontrolleras.   
 
Det aktuella området utgörs i huvudsak av ett större skogsparti bestående av blandskog. I norr och 
öster gränsar planområdet till ett höjdområde med berg i dagen. I anslutning till höjdområdet i öst 
är terrängen ställvis blockrik. Berg i dagen förekommer även inom detaljplaneområdet och på andra 
sidan lokalvägen i söder. Vid detaljplaneområdets västra gräns finns en antydan till början av ett 
dike som fortsätter västerut. 
 
Jordlagerföljden varierar inom detaljplanområdet. I de sonderingspunkter där jorddjupen är ringa 
utgörs lagerföljden i huvudsak av ett ytlager mulljord som underlagras av friktionsjord ovan 
berggrunden. Där jorddjupen är mäktigare förekommer även ett lager med kohesionsjord. Berget 
går i dagen inom stora delar av planområdets nordöstra gräns samt delvis inom den västra delen av 
planområdet. All organisk jord är mycket sättningskänslig.  
 
Kohesionsjordens sättningsegenskaper har ej bestämts. Därför kan det inte uteslutas att den är 
normalkonsoliderad och sättningskänslig under rådande förhållanden. I normalkonsoliderad 
kohesionsjord ger alla påförda laster i form av till exempel byggnader, uppfyllnader eller en 
grundvattensänkning upphov till sättningar.  
 
Det bedöms finnas goda möjligheter att markgrundlägga planerade byggnader i de områden där 
lagerföljden består av friktionsjord. Där kohesionsjord förekommer kan grundläggning på 
plintar/pålar alternativt kompensationsgrundläggning bli aktuellt. I samband med 
detaljprojekteringen när byggnadernas lägen i plan och höjd bestämts, rekommenderas att 
kompletterande undersökningar utförs för att kontrollera grundläggningsförhållandena närmare. 
 
Förekommande jordar är erosionskänsliga och flytbenägna i vattenmättat tillstånd. Det innebär att 
vid schaktning eller andra markarbeten finns risk för ytuppmjukning och utflytning. Beroende på 
grundvattenytans läge kan en avsänkning krävas innan markarbeten påbörjas. 
 
Inom den norra delen av detaljplaneområdet ska ett svackdike anläggas. Då diket dels ska utformas 
brett och grunt samt dels täckas med tät gräsvegetation bedöms risken för erosion som obefintlig. 
Längs med lokalvägen planeras makadamdiken där det ej heller bedöms förekomma någon erosion. 
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Det befintliga diket väster om planområdet är mycket litet. Inom planområdet är det knappt 
noterbart. Risk för erosion i anslutning till diket bedöms som obefintlig enligt den geotekniska 
utredningen. 
 
Berget går i dagen inom stora delar av planområdets nordöstra gräns samt delvis inom den västra 
delen av planområdet. Berget sluttar relativt flackt och det bedöms inte finnas någon risk för 
bergras. Dock kan en efterbesiktning komma att krävas efter eventuella sprängningsarbeten.  
 
Söder om den befintliga lokalvägen går berget brant i dagen. Avståndet till bergsområdet från 
plangränsen är stort och eventuella bergras eller blocknedfall bedöms ej påverka 
detaljplaneområdet. Dessutom är berghällarna intakta med avseende på sprickor. Ett blockrikt 
område förekommer i anslutning till ett brant höjdområde sydöst om detaljplaneområdet. 
Sannolikheten att dessa block kan komma att sättas i rörelse bedöms som små. Om detta emellertid 
sker kommer de ej att påverka planområdet på grund av rådande marklutning. Det bedöms ej heller 
finnas någon risk för bergras som påverkar detaljplaneområdet. 
 
Enligt PM 2 i den geotekniska utredningen (2021-02-11) bedöms den planerade stödmuren vid den 
nordöstra plangränsen kunna uppföras med bibehållen tillfredsställande stabilitet. Notera att 
mullhaltig jord bör skiftas ut vid grundläggnings samt att sprängning kan komma att erfordras längs 
delar av den planerade sträckan. 
 
Belastningsrestriktioner säkerställs på plankartan med planbestämmelser. För allmän platsmark 
gäller ”Marken får inte belastas mer än 40kPa” och för kvartersmark gäller ”Marken får inte belastas mer 
än 55 kPa (dimensionerande last). Last mellan 40 - 55 kPa ska avslutas med en slänt med en största lutning på 
1:2.” 

Radon 
Enligt översiktliga inventeringar utgör marken i Strömstads kommun ett högriskområde vad avser 
radon. Berggrunden i hela Strömstads kommun (undantaget Kosteröarna) består till största delen av 
granit som innehåller uran och är radonförande. Byggnader inom högriskområde ska normalt 
utföras med radonsäker konstruktion eller motsvarande åtgärder vidtas så att högsta tillåtna 
radonhalt inte kommer att överskridas i byggnaden. Innan byggnation sker ska radonhalten inom 
området samt fyllnadsmaterial kontrolleras. Ansvaret för att bedöma den faktiska radonrisken på 
varje byggplats och vidta tillräckliga skyddsåtgärder åligger den som ska bygga. 

Teknisk försörjning 
I befintlig väg intill planområdet finns kommunala dricks- och spillvattenledningar. Spillvattnet leds 
till kommunens reningsverk Österöd.  
Även elledningar och telekablar finns i befintlig väg. Elledningar till planområdets angränsande 
tomter ligger delvis förlagda inom områdets skogsmark. Fiber är inte fullt utbyggt fram till området 
men det planeras för utbyggnation i vägen som ansluter planområdet. 
 
Det finns fastighetsägarsammanslutningar kring dagvattnet i närområdet. Det är dock inte känt hur 
dessa ledningar ligger eller vilka som är delaktiga. 

Risker och störningar etc. 
Det finns inga störande verksamheter i närheten av området. Trafiken är så begränsad att den inte 
bedöms orsaka några bullerstörningar.  
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Miljökvalitetsnormer MKN 
Miljökvalitetsnormer finns för utomhusluft (halter avseende kvävedioxid/kvävoxider, svaveldioxid, 
kolmonoxid, bly, bensen, partiklar och ozon), omgivningsbuller, fisk- och musselvatten samt för 
kustvatten, sjöar och vattendrag. Normerna anger den lägsta godtagbara miljökvalitet som 
människan och/eller miljön kan anses tåla. Nedan redovisas de miljökvalitetsnormer som berör 
Strömstads kommun. 
 
MKN för utomhusluft 
De mätningar som hittills gjorts i kommunen visar på att inga miljökvalitetsnormer överskrids i 
Strömstad. 
 
MKN för fisk- och musselvatten 
Syftet med att utse fisk- och musselvatten är att uppfylla EU:s krav enligt Europaparlamentets och 
rådets direktiv om kvalitetskrav på skaldjursvatten. Områdena ska skyddas eller förbättras för att 
göra det möjligt för skaldjur att leva och växa till och på så sätt bidra till en hög kvalitet på sådana 
skaldjursprodukter som äts direkt av människan. Att ett område är föreskrivet som musselvatten är 
en av flera förutsättningar som måste vara uppfyllda för att kommersiell skörd av musslor ska 
kunna tillåtas. Det betyder däremot inte att området i sin helhet är lämpligt för odling eller annan 
skörd av musslor. I Strömstads kommun finns det relativt stora områden utpekade enligt direktivet.  
 
MKN för vatten 
I Strömstad finns 17 vattenförekomster för kustvatten, 16 för vattendrag/delar av vattendrag och 4 
för sjöar utsedda. För var och en av dessa vattenförekomster kommer miljökvalitetsnormer och 
åtgärdsprogram att tas fram i syfte att uppnå/bibehålla god vattenstatus. Planområdet avvattnas 
med självfall via naturmark till havet nordväst om området. Vattenförekomsten heter Flo och är 
klassat enligt miljökvalitetsnormerna, MKN. Miljökvalitetsnormerna beskrivs i 
dagvattenutredningen som tagits fram för planområdet (Ramboll, 2020-06-16). 
 

 
Översiktlig statusklassning och miljökvalitetsnormer (kvalitetskrav) för ekologisk status och kemisk status i 
vattenförekomsten. (Utsnitt från dagvattenutredningen, Ramboll, 2020-06-16 med hänvisning till VISS, 2019-01-
16) 
 
Den ekologiska statusen av Flo har bedömts enligt MKN som Måttlig på grund av förekomsten av 
näringsämnen i intilliggande vattenförekomst. Vattenförekomsten bedöms kunna nå God ekologisk 
potential till 2027, om lämpliga åtgärder genomförs till 2021. 
 
Den kemiska ytvattenstatusen är klassad som God, med undantag för kvicksilver och 
polybromerade difenylterar (PBDE). Halterna av PBDE och kvicksilver överskrider Havs- och 
vattenmyndighetens gränsvärden för PBDE respektive kvicksilver i vattenlevande organismer och 
fisk i samtliga ytvattenförekomster (sjöar, vattendrag och kustvatten) i Sverige. Föroreningarna har 
en sådan omfattning och karaktär att det i dagsläget inte finns tekniska förutsättningar för att sänka 
halterna PBDE samt kvicksilver och kvicksilverföreningar till de nivåer som motsvarar God kemisk 
ytvattenstatus, vilket resulterar i mindre stränga krav. De nuvarande halterna av PBDE samt 
kvicksilver (december 2015) får däremot inte öka enligt VISS. 
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Miljömål 
Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de 
stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges 
gränser. Generationsmålet, de 16 miljömålen och etappmålen bildar tillsammans miljömålssystemet.  
Generationsmålet anger den allmänna inriktningen på miljöarbetet. För att underlätta det arbetet 
och göra generationsmålet mer konkret finns miljömålen och etappmålen. 
 
De av riksdagen beslutade miljömålen är, förutom Generationsmålet: 

1. Begränsad klimatpåverkan 
2. Frisk luft 
3. Bara naturlig försurning 
4. Giftfri miljö 
5. Skyddande ozonskikt 
6. Säker strålmiljö 
7. Ingen övergödning 
8. Levande sjöar och vattendrag 
9. Grundvatten av god kvalitet 
10. Hav i balans och levande kust och skärgård 
11. Myllrande våtmarker 
12. Levande skogar 
13. Ett rikt odlingslandskap 
14. Storslagen fjällmiljö (ej aktuell i Västra Götaland) 
15. God bebyggd miljö 
16. Ett rikt växt och djurliv 

 
De miljömål som bedöms beröras av detaljplanen, förutom det övergripande Generationsmålet, är 
följande och dessa beskrivs i kapitel 5. Konsekvenser. 

• Begränsad klimatpåverkan  
• Frisk luft 
• Hav i balans samt levande kust och skärgård 
• Levande skogar 
• God bebyggd miljö 
• Ett rikt växt- och djurliv 
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4. Planförslag 

Bebyggelse 
I planprogrammet har det utretts vilken typ av bebyggelse som anses lämplig inom planområdet 
och kommit fram till att det kan innehålla bostäder av olika slag som enskilda villor, eller 
sammanbyggda enheter som parhus eller radhus. Detaljplanens bestämmelser har därför utformats 
för att möjliggöra olika alternativ. För fristående hus anges en minsta fastighetsstorlek på 880 kvm 
och för parhus/radhus anges 750 kvm per fastighet. Planområdet kan möjliggöra 11 villatomter. 
Illustrationskartan visar en möjlig uppdelning av tomter men en annan uppdelning skulle kunna 
göras med exempelvis fler parhus eller större tomter. Läget för gatan fastläggs dock i planen och 
minskar flexibiliteten i fördelning av tomter. 

 
Utsnitt från illustrationskartan för detaljplanen som visar en möjlig uppdelning av tomter.  

Utformning av bebyggelse  
Planområdet är till stor del omgärdat av skogsmark och är avskiljt från kulturmiljön vid hamnen 
genom höjdskillnader och naturområde. Bebyggelsen ges därför möjlighet till en relativt fri 
utformning. Nockhöjden är reglerad på plankartan till max 8,2 meter för huvudbyggnad, vilket 
medger 1,5-planhus. För komplementbyggnader är nockhöjden max 4 meter. Sammanlagd 
byggnadsarea per fastighet är 180 kvm för fristående hus och 150 kvm per parhus/radhus, vilket 
motsvarar ungefär 20 % av tomtarean. Byggnadsarean fördelas mellan huvudbyggnad och 
komplementbyggnader. Byggnad ska placeras minst 4,5 meter från gräns mot kvartersmark, det vill 
säga mot en annan bostadstomt. Byggnader får dock sammanbyggas i fastighetsgräns för att 
möjliggöra radhus/parhus. Mot allmän plats GATA1 eller NATUR1 tillåts byggnader 2 meter från 
denna markanvändningsgräns, förutom för huvudgatan där avståndet ska vara minst 4,5 meter. 
Detta regleras genom prickad mark (marken får inte förses med byggnad) på plankartan. Vid kurvor 
och infarter bör häckar och staket placeras med ett visst säkerhetsavstånd till vägkant för bättre 
siktförhållanden och framkomlighet för större fordon. 
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Garage/carport ska placeras med portgaveln minst 6 meter från gata och med övriga gavlar minst 2 
meter från gatan, för att säkerställa att en bil kan vara uppställd framför garaget och för att ge goda 
siktförhållanden vid backning. 

Gatunät och trafik  
Planområdet nås från befintlig lokalgata Höjdenvägen som delvis är asfalterad men sedan övergår i 
grusväg längs planområdet. Den byggda vägen med vägdike sträcker sig delvis utanför gällande 
detaljplan och den delen planläggs nu som GATA1. Detta för att förtydliga avgränsningen av 
vägområdet i förhållande till de nya bostadstomterna, samt för att ny plangräns ansluter gällande 
plangräns som ligger i fastighetsgräns. Inom planområdet går idag en skogsväg och den föreslås 
ersättas med en ny lokalgata med något justerad dragning. De flesta tomter kommer angöras från 
den nya lokalgatan. Tomterna längst i väster angörs från den befintliga lokalgatan Höjden medan 
övriga tomter får utfartsförbud mot denna väg. 
 
För att anpassa området till befintlig omgivning föreslås grusvägar inom planområdet. Det nya 
vägområdet är totalt 4,7 meter brett, dock något bredare där utförd trafikutredning visat att det 
behövs extra utrymme. Körbanan föreslås att bli 3,5 meter bred med ett makadamdike (1,2 meter 
brett) längs ena sidan av gatan. Tekniska nämnden beslutade 2020-06-16 att godkänna avsteg från 
tekniska förvaltningens kravspecifikation gällande vägbredder för denna detaljplan. Anledningen är 
att befintligt vägnät i området understiger 5,5 m som anges i kravspecifikationen och att karaktären 
i området med smala vägar önskas bevaras. En bred sektion riskerar också att inbjuda till 
längsgående parkering på grund av närheten till områdets badplats. 
 
En körspårsanalys, profilstudie av den nya vägen samt rekommenderad höjdsättning av gatan har 
tagits fram för planförslaget utifrån ovan givna förutsättningar och redovisas i PM 
Trafikutformning (Ramboll, 2020). Höjdsättningen av vägen anges på plankartan med ett antal 
plushöjder. Väglutningen är med god marginal under 6 %. Höjdsättningen av de tillkommande 
fastigheterna och deras färdigt golv-nivå anpassas efter den nya vägens nivå. Tomtanslutningar mot 
vägen bör ej överstiga 3,5 % i längdslutning. 
 
Vid körspårsanalysen har ett antagande gjorts att det främsta trafikflödet kommer från sydost. 
Vändning sker genom rundkörning. En viktig konsekvens av trafikutredningen är att utfart från 
angöringsgatan bör ske via den nordvästra anslutningspunkten för utrycknings- och avfallsfordon. 
Detta eftersom den södra korsningen medför ett större intrång på angränsande tomtmark. 
Tillgänglighet för räddningstjänst till de två fastigheter ovanför 2:121 bedöms dock mest lämpligt 
komma i färdriktning från den nordvästra korsningen för en rakare inkörning till dessa fastigheter. 
 

 
Till vänster: Sikt från befintlig in- och utfart mot Höjdenvägen. Fastighet 2:121 till vänster. 
Till höger: Befintlig skog och skogsväg genom planområdet. 
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För bostadsområden utgörs siktkraven av att en hinderfri yta, som inte överstiger 80 cm i höjd, 
inom ett område 10 meter till och från korsning erhålls. En kritisk punkt är infarten i söder till den 
nya gatan där siktkraven inte uppfylls med den föreslagna utformningen. En sikttriangelanalys visar 
att fastighet 2:121 inrymmer en mindre byggnad som medför siktproblematik. Konsekvensen av att 
göra avsteg i siktkraven blir en minskad trafiksäkerhet som i synnerhet kan påverka yngre 
trafikanter med låg trafikvana. En visuell analys av den befintliga tillfarten till fastigheten 2:121 visar 
att sikten mot (den befintliga) huvudgatan kan förbättras genom att växlighet röjs samt att 
avfallskärl flyttas längre in på tomten. Kommunen gör bedömningen att avsteg från siktkraven är 
godtagbara med hänsyn till områdets förväntade låga trafikflöden, låga hastigheter och för att 
bibehålla områdets karaktär med relativt smala vägområden. 
 
Detaljplanen anger prickad mark (byggnad får inte uppföras) längs med gatan för att undvika sikt- 
och framkomlighetsproblem. Vid kurvor och infarter bör häckar och staket placeras med ett visst 
säkerhetsavstånd till vägkant av samma anledning. Vägområdet har breddats på enstaka ställen där 
körspåren visar att det behövs extra utrymme för att undvika intrång på kvartersmark. 
 
I anslutning till den nya gatan i norra delen kommer en stig att anläggas, som ersätter nuvarande 
stig, och anslutas till befintliga stigar som leder vidare till naturområdet i norr och mot stranden.  
Det bakomliggande skogsområdet i sydost (Rossö 2:16) kan antingen nås via NATUR1-området i 
bakkant av de nya bostadstomterna, alternativt att ett servitut skapas från den nya gatuslingan till 
skogsområdet med syfte att skapa tillgänglighet för skötsel av fastigheten 2:16. De två 
bostadsfastigheterna Rossö 2:121 och 2:104 har tidigare kunnat nås via den gamla vägen i bakkant 
av tomterna. Dessa fastigheter kommer istället enbart nås från den befintliga Höjdenvägen, se 
vidare under avsnittet Servitut på sida 32. 
 
Enligt Trafikverkets trafikalstringsverktyg kommer den nya bebyggelsen att generera omkring 60-70 
trafikrörelser per årsmedeldygn, resultatet är naturligtvis beroende av hur många bostäder som 
skapas. Utredningen räknar med att alla bostäder används som åretruntboende och inkluderar resor 
till/från arbete, service och fritidssysselsättning. Förutsättningarna förväntas generera ungefär fem 
trafikrörelser per bostad och dygn. Utredningen bedömer att 35% utgörs av arbetsresor, 23% 
inköp-/serviceresor och 42% fritidsresor. Eftersom många arbetar i Strömstads eller Tanums 
tätorter är det troligt att en stor andel inköp/serviceärenden samt hämtning/lämning på förskola 
kommer att utföras under samma resa. 

Parkering  
Parkering ska lösas inom respektive fastighet.  

Tillgänglighet 
Planområdet är relativt plant så möjligheterna att göra tomter och bostäder tillgängliga bedöms som 
goda. 

Rekreation  
Det finns även god tillgång till naturmark och stränder för rekreation inom gångavstånd. På Rossö 
finns få iordningställda lekplatser. Inom angränsande detaljplan finns två ytor avsatta för lek, dessa 
har dock inte genomförts än. Det finns många områden på ön som lämpar sig bättre för allmän 
lekplats än inom detta planområde då det är få som passerar. För de boende inom planområdet är 
det naturligt att lek sker på tomtmark eller angränsande naturmark. Behovet av naturmark för 
närrekreation bedöms uppfyllas genom det angränsande naturområdet som ligger inom 
strandskydd. Allmänheten kommer att nå naturområdet via passage som säkerställs i planen. 
Befintliga stigar leds delvis om inom planområdet. 
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Natur och ekosystemtjänster 
Planområdet utgörs innan planläggningen av skogsmark. Den naturmark som tas i anspråk är 
begränsad och ligger i direkt anslutning till väg och befintliga bostäder. Planens utformning har 
anpassats efter de värden som framkommit i naturvärdesinventeringen för planområdet. Områdets 
förmåga att tillgodose flera ekosystemtjänster kommer i viss mån att försämras vid en exploatering.   
 
Ett av naturvärdesträden, en grov hålasp med bruten topp och en låga intill, ligger inom den 
nordvästra kvartersmarken för bostäder. Om den inte är möjlig att spara vid byggnation kan den 
nedtagna aspen och lågan placeras i närliggande naturområde (inom eller utanför planområdet) med 
liknande miljö. Då kan aspen som död ved få värden för vedlevande insekter, vedsvampar, mossor 
och lavar. Den kan även ha ett värde för hackspettar.  
 
Intill befintlig stig som kommer att flyttas finns en stenmur. Den är inte biotopskyddad då den 
ligger i skogsmark. Men då den ändå kan ha naturvärden bör den flyttas till annat läge och läggas 
upp som en ny mur med samma stenar. Ett lämpligt läge är intill den nya stigen mellan de nya 
bostadstomterna i norra delen. Stenmuren läggs då i en naturlig sträckning som tydliggör den nya 
stigen som öppnar upp för allmänheten till bakomliggande naturområde. 

Riksintressen 
Hela Rossö omfattas av riksintresse för naturvård på grund av värdena i havs- och 
skärgårdslandskapet. Planområdet ligger inte i anslutning till öns strandzon. Den natur som 
planområdet tar i anspråk är begränsad och ligger i anslutning till befintlig infrastruktur och 
bebyggelse. I dag finns en stig som leder genom planområdet till ett sammanhängande naturområde 
i norr. Möjligheten att passera genom planområdet säkerställs i detaljplanen. 
 
Planområdet ligger även inom riksintresse för kulturmiljö men en bergsrygg avgränsar kraftigt 
kontakten med hamnområdet och sundet vilka är utpekade för sina särskilda kulturhistoriska 
värden. Planområdet ligger inte heller i anslutning till öppna odlingslandskap eller 
naturbetesmarker. Den nya bebyggelsen är visuellt avskärmad och bedöms inte ha någon påverkan 
på de utpekade kulturmiljövärdena. Dalgången med dess topografi bidrar till att exponeringen av 
den nya bebyggelsen kommer att bli mycket liten.  
 
Planområdet ligger inom riksintresse för den obrutna kusten enligt miljöbalkens fjärde kapitel och 
bedöms vara av särskilt intresse för turismen och det rörliga friluftslivet. På Rossö finns stora 
sammanhängande naturområden och stränder som nyttjas för bad och friluftsliv. Genom att förtäta 
mellan befintlig bebyggelse kan större naturområden sparas för friluftsliv. Fler bostäder skapar 
möjligheter att bevara lokalsamhällets service vid hamnen som gynnar turismen. 

Strandskydd  
Planområdet ligger inte inom strandskydd men gränsar till detta i norr och nordost. Planläggningen 
möjliggör fortsatt tillträde till naturområdet för allmänheten genom ny gatuslinga och stig från 
planområdet.  

Kulturmiljö och fornlämningar 
Det finns inga kända fornlämningar inom planområdet. En arkeologisk utredning 
(Kulturlandskapet, 2019) visar att det finns två lämningar inom planområdet som har antikvarisk 
status övrig kulturhistorisk lämning, vilket betyder att de inte är skyddade enligt Kulturmiljölagen 
(1988:950). Lämningarna består av en fyndplats för slagen flinta, dels en stenmur med tidigare agrar 
funktion. Muren kan eventuellt behållas i delar inom de tillkommande bostadsfastigheterna. Delar 
av muren föreslås flyttas, se information under ovanstående rubrik Natur och ekosystemtjänster. 
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Vatten och avlopp 
Planområdet kommer ingå i kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp, och kommer 
anslutas till kommunala VA-ledningar som finns i intilliggande vägen Höjden som går genom 
planområdets sydvästra sida. Inom planområdet kommer ledningar att förläggas i den nya 
lokalgatan med anslutningspunkt till varje ny fastighet. Huvudprincipen är att så långt det är möjligt 
ansluta fastigheterna med självfall åt sydost till befintlig släppbrunn. På grund av områdets 
höjdförhållanden så är det inte möjligt att ansluta hela området åt sydost utan en del fastigheter 
kommer istället behöva anslutas åt nordväst för att kunna få självfall. Så få som möjligt ska anslutas 
åt nordväst eftersom spillvattnet sedan behöver pumpas tillbaka.  
 
För att så många fastigheter som möjligt ska kunna ansluta till brunn SNB 38 i sydväst och 
erforderlig lutning uppnås behöver täcklagret, beroende på tomtindelning, minskas till omkring 1 m 
för fastigheterna längst västerut som ansluts till den nya ledningen. Detta medför att ett ytterligare 
isolerlager bör anläggas för dessa fastigheter för att uppnå kravet om 1,5 m enligt Svenskt Vatten. 
Resterande fastigheter kopplas till befintligt ledningssystem (brunn STB 39) i nordväst.  
 
Anslutningspunkten ska placeras max 0,5 meter från fastighetsgräns. Beroende av hur 
fastighetsindelningen görs av tomterna i sydost kan anslutningspunkten behöva placeras längre in 
på kvartersmarken och möjligheten för detta säkerställs i plankartan med ett u-område.  
 
Färdigt golv ska vara minst 0,3 meter över marknivån i förbindelsepunkt för att självfall ska tillåtas. 
Detta för att minska risken för uppdämning i systemet. 
 
Det finns idag ett luftningsrör som mynnar ut i planområdet som troligtvis kommer från en 
släppbrunn i närheten. Denna behöver tas bort eller flyttas när planområdet ska bebyggas och det 
kan eventuellt innebära att en uppdimensionering av befintliga VA-ledningarna behövs på en 
delsträcka.  
 

  
Principförslag för spill- och vattenledningar (Ramboll 2021-01-20).  
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Dagvatten och skyfall  
Strömstads kommun har inget fastställt dokument med riktlinjer för dagvatten- eller 
skyfallshantering. Dagvatten som uppkommer bör dock i möjligaste mån omhändertas lokalt och i 
undantagsfall avledas till samlad fördröjning inom planens utformning, för att inte belasta 
nedströmsliggande områden. Ansvaret för fördröjning och rening av dagvattnet som genereras 
inom fastigheterna ligger på fastighetsägarna.  
 
En dagvatten- och skyfallsutredning har tagits fram för de planerade tomterna inom planområdet 
(Ramboll, 2020-06-16). Denna är en kompletterande utredning till den tidigare gjorda 
dagvattenbedömningen (Ramboll, 2019-03-29). 
 
I dagsläget utgörs planområdet av obebyggd naturmark och avvattnas via naturliga lågstråk till havet 
som ligger nordväst om planområdet. Även efter utbyggnation föreslås avrinningen ske i 
nordvästlig riktning mot befintlig bäck som leder vattnet vidare till havet. 
 
Byggnationen av de nya bostäderna inom planområdet kommer att innebära större andel hårdgjord 
yta, i form av takyta, grusväg samt viss tomtmark (exempelvis garageuppfarter). Dagvattnet och 
skyfall som uppkommer inom planområdet får inte belasta nedströmsliggande områden, och ska 
därför infiltreras och fördröjas innan det släpps ut. Avvattning sker efter fördröjning inom 
planområdet till befintlig bäck i nordvästra delen av planområdet. 
 
Den övergripande strategin för föreslagen dagvatten- och skyfallshanteringen i planområdet är att 
fördröja dagvatten enligt rekommendationer i Svenskt Vattens publikationer (P105 Hållbar dag- och 
dränvattenhantering, P83 Allmänna vattenledningsnät och P110 Avledning av dag-, drän- och spillvatten), samt 
att inte försämra befintlig situation.  
 
Föreslagen dagvattenhantering inom planområdet fokuserar på fördröjning av dagvatten och skyfall 
från närliggande naturmark samt planerad bostadsbebyggelse. 
 

  
Principskiss för föreslagen dagvatten- och skyfallshantering från Dagvatten- och skyfallsutredning (Ramboll 2020-
06-16)  
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Dagvatten från kvartersmark (nya bostadstomter) samt planerad grusväg föreslås fördröjas och 
renas i krossdiken/makadamdiken längs med planerad väg. Vid infarter till fastigheter ska trummor 
anläggas. Dagvattnet från vägdikena (krossdiken) föreslås avledas via svackdiken som placeras längs 
med norra tomtgränsen till den befintliga bäcken som ligger väster om planområdet. Svackdikena 
föreslås även användas som fördröjningsmagasin för dagvattnet från de två tomter som ligger längst 
åt väster i planområdet.  

  
Avvattning för tomterna i söder längs med befintlig väg (PM Dagvattenhantering förtydligande, Ramboll, 2020-12-
17) 
 
För de tre tomter i sydväst intill befintlig gata har en justering gjorts i ett förtydligande tillägg till 
dagvattenutredningen (Ramboll, 2020-12-17) efter att en översyn av höjdsättning av området gjorts, 
se figur ovan. Avvattningen behöver ske bort från byggnadens placering mot tomtgräns och därför 
avvattnas dessa tomter istället till befintligt dike norr om befintlig väg. Taken på dessa tomter bör 
avvattnas norrut (genom exempelvis stuprör) mot den nya lokalgatan och makadamdiken.   
 

 
Befintlig väg samt vägdike på östra sidan, vy åt norr. 
 
Det finns ett befintligt dikessystem som går längs med den befintliga lokalgatan i söder. Diket 
planläggs som del av vägområdet och föreslås minskas något i bredd för att tillskapa mer tomtyta. 
Kapaciteten på diket kommer då minskas och diket behöver på en delsträcka byggas om. En del av 
det dagvatten som idag rinner till befintligt vägdike kommer vid utbyggnation av planområdet 
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istället hanteras i planerade makadamdiken, och därmed bedöms funktionen på befintligt vägdike 
inte försämras om bredden minskas lite enligt dagvattenutredningen.  
 
Plankartan är utformad för att säkerställa utrymme för ett gemensamt dagvattensystem (krossdiken 
längs ny gata och svackdiken) inom allmän platsmark GATA1 och NATUR1. För de två tomterna i 
sydost föreslås ett gemensamt krossdike som ansluts till krossdikena längs gatan. Utrymme för 
krossdiket säkerställs på plankartan med ett markreservat för gemensamhetsanläggning för 
dagvattenanläggning (g1). Planbestämmelsen a2 säkerställer att dessa erforderliga dagvattenåtgärder 
kommer till stånd genom villkor för startbesked för byggnad. 
 

 
Skyfallsanalys vid framtida förhållanden, med planerade byggnader samt föreslagna skyfallsåtgärder; planområdet 
markerat i rött (bild hämtad från Scalgo). Bild från Dagvatten- och skyfallsutredning (Ramboll 2020-06-16). 
 
Skyfallsanalysen som gjordes i dagvatten- och skyfallsutredningen visade att vid extrema 
regnhändelser kommer vattnet att rinna igenom planerade tomter. Ett 100-årsregn ska beaktas vid 
utformning av området i den fortsatta projekteringen. För att undvika skador på planerade bostäder 
föreslås en avskärande åtgärd som avleder vattnet från naturområdet/höjdryggen. Vattnet föreslås 
ledas vidare till ett svackdike där vattnet sedan kan fördröjas innan det avleds vidare till den 
befintliga bäcken. Detta för att inte öka flödet i den befintliga bäcken och därmed inte riskera 
översvämningar i de nedströmsliggande fastigheterna.  
 
Mellan de två nordvästra tomterna föreslås i dagvattenutredningen en naturlig avrinningsväg för 
skyfall. Denna ska hållas fri från bebyggelse. En planbestämmelse (a1) om villkor för startbesked har 
lagts in på plankartan för att säkerställa en sådan avrinningsväg (låglinje). För att möjliggöra en så 
flexibel framtida tomtindelning som möjligt utifrån de förutsättningar som finns anges inte en exakt 
placering av avrinningsvägen. Tomterna i detta område kommer troligtvis att fyllas/höjas och det är 
därför viktigt att vid höjdsättningen anordna en låglinje för vattenavrinning från befintlig väg 
Höjden till svackdiket i norr för vidare fördröjning i svackdiket. Låglinjen ska anläggas i blivande 
fastighetsgräns mellan de två nya tomterna. 
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Plankartan säkerställer utrymme för avskärande åtgärd samt svackdike inom allmän platsmark 
NATUR1. En planbestämmelse säkerställer att dagvattensystemet behöver anläggas innan de nya 
bostadshusen kan byggas, genom ett villkor för startbesked för byggnad.  
 
Som avskärande åtgärd längs den nordöstra plangränsen föreslås en låg mur. En avskärande 
dagvattenåtgärd beaktas som markavvattning. Dispens från förbudet mot markavvattning för 
anläggande av invallningen har beviljats av Länsstyrelsen genom beslut 2020-10-15. Ansökan om 
tillstånd för åtgärden har skickats in till Länsstyrelsen. Ny tomtmark i den sydöstra delen kommer 
ligga lägre än befintlig mark vilket innebär att nivåskillnad behöver tas upp i en mur. Som förslag i 
tillståndsansökan utförs muren av L-stöd i betong med varierande höjd. Störst nivåskillnad är det i 
sydost för att sedan minska utmed gränsen mot nordväst. Murens höjd bedöms variera mellan cirka 
0,60 och 1,20 meter. Utmed murens östra sida, som möter naturmarken, utförs ett dike cirka 25 cm 
djupt mätt från murens överkant. Muren avslutas och diket ansluter sedan till ett svackdike för 
fördröjning. Exakt utformning av murens längd och höjd får tas fram i senare fas avseende 
detaljprojektering av tomtmark. 
 

 
Principsektion för avskärande dagvattenåtgärd med en L-stödmur och dike (bild från tillståndsansökan, 2020-12-
10). 

Höjdsättning 
En lämplig höjdsättning av området är nödvändigt och bör tas fram i samband med projektering 
och att föreslagen dagvatten- och skyfallssystem säkerställs i samband med det. Höjdsättning av ny 
gata fastställs på plankartan. Detaljplanen ska möjliggöra en viss flexibilitet för olika hustyper och 
tomtindelningar. Höjdsättning av tomtmark fastställs därför inte på plankartan utan bör studeras 
vidare inför byggnation.  
 
Ett förslag på höjdsättning av nya tomter har tagits fram i planarbetet (Ramboll, 2020-10-05) som 
visar ett möjligt genomförande av planen utifrån illustrationsplanen, se figurer nedan. Utifrån 
höjdsättning av befintlig gata, ny gata samt befintlig nivå på naturmarken redovisas ett förslag på 
höjdsättning av de sex tomterna intill befintlig gata. Höjderna för färdigt golvnivå för de nya husen 
anges som ett spann och beror av bl.a. hustyp samt hur tomterna önskas utformas. Färdigt golvnivå 
för bostäder föreslås ligga cirka 0,3 - 1 meter över gatunivå. 
 
Tomtmarken behöver luta bort från huset för att dagvattnet inte ska riskera att orsaka skador på 
byggnaden. Lutningen från parkeringsplats/gata till entré behöver dock klara tillgänglighetskrav på 
max 2% lutning. De tre nordvästra tomterna ligger idag lågt och kommer därför behöva uppfyllnad 
för att husen ska ligga högre än gatan och kunna ansluta till VA. Nedan sektion A-A visar 
förhållandet mellan gata, tomtmark/hus, svackdike och naturmark. Sektion B-B visar förhållandet i 
den södra delen mellan befintlig gata, tomtmark/hus och ny gata. 
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Förslag på höjdsättning samt markering av sektioner i plan (PM Höjdsättningsprinciper, Ramboll, 2020).  
 
 

 
Sektioner, preliminär höjdsättning (PM Höjdsättningsprinciper, Ramboll, 2020).  
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Värme 
Bostäderna inom planområdet kommer att ha enskilda system för uppvärmning och ska följa 
gällande krav för energianvändning. 

El, tele och fiber 
Planområdet kan anslutas till befintligt el- och telenät. Befintliga elledningar som ligger inom 
kvartersmark inom planområdet och är stickledningar till angränsande fastigheter kan behöva 
flyttas. Fiber är inte fullt utbyggt fram till området men det planeras för utbyggnation i vägen som 
ansluter planområdet och möjlighet finns då att ansluta även tomterna inom planområdet. 

Avfall 
Hushållsavfall kommer att tas omhand enligt kommunens riktlinjer på respektive fastighet. Den nya 
lokalgatan möjliggör att sopbilen passerar via den nya gatan genom området, utan att vända eller 
backa. Infart bör ske söderifrån så att utfart från angöringsgatan sker via den nordvästra 
anslutningspunkten för avfallsfordon. Detta eftersom den södra korsningen medför ett större 
intrång på angränsande tomtmark.  

Risker och störningar 
Planområdet bedöms inte orsaka några risker eller påtagliga störningar för intilliggande bostäder. 
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5. Konsekvensbeskrivning 

Avvägning mellan enskilda och allmänna intressen 
Allmänna intressen 
Planläggningen tar viss naturmark i anspråk, denna är dock begränsad och ligger i direkt anslutning 
till infrastruktur och befintliga bostäder. Allmänheten har ett intresse av att kunna passera genom 
planområdet till de stigar som leder vidare genom naturen till stränderna i norr och väster. 
Plankartan har utformats så att möjligheten för gående att passera säkerställs genom allmän 
platsmark. Allmänna platsmarken (GATA1 och NATUR1) har enskilt huvudmannaskap och 
säkerställer därmed inte tillgängligheten för allmänheten på samma sätt som kommunalt 
huvudmannaskap. Detaljplanen bidrar till det allmänna intresset att skapa ett levande lokalsamhälle 
och ett ökat serviceunderlag genom att skapa förutsättningar för fler invånare. 
 
På Rossö finns ett behov av nya bostäder. I den fördjupande översiktsplanen har lämpliga 
utredningsområden för bostäder pekats ut. Områdena har senare utretts i ett planprogram och där 
ansetts lämpliga för bostäder. Genom att tillåta nya bostäder i anslutning till befintliga bostäder och 
infrastruktur minskar ingreppen i naturen och kostnaderna för genomförande, samtidigt som de 
större sammanhängande naturområdena kan behållas. 
 
Enskilda intressen 
Planläggningen bidrar till enskilda intressen genom att skapa förutsättningar för privata tomter och 
bostäder. Planläggningen bidrar även till exploatörernas intressen.  
De intilliggande bostäderna påverkas genom att den tidigare naturmarken omvandlas till nya 
bostäder med nya grannar. 

Hållbar utveckling 
Detaljplanens genomförande förväntas bidra positivt till social hållbarhet och integration då den 
skapar förutsättningar för åretruntboende vilka ger underlag för närservice, skola och ett levande 
lokalsamhälle. Byggnation utanför städerna har alltid en viss negativ påverkan för klimatet då de 
genererar biltrafik. Områdets förmåga att tillgodose flera ekosystemtjänster kommer i viss mån att 
försämras vid en exploatering. 

Miljömål 
De miljömål som bedöms beröras av detaljplanen, förutom det övergripande Generationsmålet, 
beskrivs nedan. 
 
Frisk luft 
Berörs genom luftutsläpp från biltrafik, dock i begränsad omfattning då planen innebär relativt få 
nya bostadstomter. 
 
Hav i balans och levande kust och skärgård 
Berörs genom att nya bostäder möjliggörs och kan bidra till att stärka lokalsamhället på Rossö och 
därmed bidra till levande kust och skärgård. Avlopp ansluts till kommunala ledningar och tas om 
hand på lämpligt sätt. Naturmark tas i anspråk men områden som har större naturvärden undantas 
från bebyggelse och planen möjliggör för att allmänheten fortsatt ska kunna röra sig genom 
området via stigar och nya gator. 
 
Levande skogar 
Berörs genom att skogsmark tas i anspråk. Områdets förmåga att tillgodose flera ekosystemtjänster 
kommer i viss mån att försämras vid en exploatering. Planområdet gränsar till ett 
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naturvärdesområde med hällmarker, äldre hällmarkstallskog och tallskog. Naturvärdesområdet 
undantas från exploatering. 
 
God bebyggd miljö 
Planen bidrar till en god bebyggd miljö då den möjliggör nya bostäder i direkt anslutning till 
befintlig bebyggelse och infrastruktur. Bebyggelsens höjd och storlek är anpassad till 
förutsättningarna på platsen.  
 
Begränsad klimatpåverkan 
Berörs genom ökad trafik och energiförsörjning som genereras av de nya bostäderna. Inom 
lokalsamhället på ön finns goda möjligheter att välja cykel eller att gå, men vid längre resor till 
fastlandet kommer bilen att dominera då kollektivtrafiken är begränsad. Avståndet är dock inte 
längre än att man med fördel kan välja eldrivna fordon. 
 
Ett rikt växt- och djurliv 
Berörs genom att naturmark tas i anspråk. Områden som har större naturvärden undantas från 
bebyggelse.  

Miljökvalitetsnormer 
Miljökvalitetsnormer finns för utomhusluft (halter avseende kvävedioxid/kvävoxider, svaveldioxid, 
kolmonoxid, bly, bensen, partiklar och ozon), omgivningsbuller, fisk- och musselvatten samt för 
kustvatten, sjöar och vattendrag.  
 
MKN för utomhusluft 
De mätningar som hittills gjorts visar på att inga miljökvalitetsnormer överskrids i Strömstad. 
Luftkvaliteten på Rossö är god. Genomförandet av detaljplanen kommer inte bidra till att 
gränsvärdena överskrids. 
 
MKN för fisk- och musselvatten 
I Strömstads kommun finns det relativt stora områden utpekade enligt direktivet för fisk- och 
musselvatten. Genomförandet av detaljplanen kommer inte att påverka fisk- och musselvatten. 
 
MKN för vatten  
Genomförandet av detaljplanen bedöms inte påverka statusen för MKN-vatten för recipienten Flo. 
Avloppsvatten kommer att anslutas till kommunalt nät. Dagvattenåtgärder säkerställs genom 
planbestämmelser på plankartan. Eftersom området planeras bebyggas som ett mindre 
bostadsområde med villor/parhus samt en grusväg, bedöms det som en mindre belastad yta med 
avseende på föroreningar i dagvatten. Då planområdet utgör en liten del av det totala 
avrinningsområdet för recipienten Flo samt att dagvattnet sannolikt kommer att infiltreras och 
genomgå viss rening under sin väg till recipienten, bedöms planerad exploatering inte innebära 
någon stor påverkan till recipienten. Däremot är det viktigt att halterna näringsämnen, kvicksilver 
samt PBDE inte ökar i recipienten. 
 
MKN för omgivningsbuller 
Ej aktuellt för planområdet. 
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6. Genomförande 
Genomförandedelen i planbeskrivningen redovisar de organisatoriska, fastighetsrättsliga, 
ekonomiska och tekniska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och 
ändamålsenligt genomförande av detaljplanen för del av Rossö 2:16 m fl. 
 
Beskrivningen av genomförandefrågorna har ingen självständig rättsverkan. Avsikten med 
beskrivningen är att den ska vara vägledande vid genomförandet av detaljplanen. 

Organisatoriska frågor  

Genomförandetid 
Genomförandetiden är den tid inom vilken detaljplanen är tänkt att genomföras. Under 
genomförandetiden har markägarna en ekonomisk garanti för att kunna utnyttja planens byggrätter. 
Om kommunen inte ändrar eller upphäver planen efter genomförandetidens utgång, fortsätter den 
att gälla. 
 
Genomförandetiden är 10 år efter det datum detaljplanen vunnit laga kraft. Genomförandetiden ger 
en skälig tidsrymd för en utbyggnad av de byggrätter som planen medger. 

Huvudmannaskap 
Med huvudmannaskap avses bland annat ansvaret för iordningställande och underhåll av allmän 
platsmark inom planområdet. Inom detaljplanen är det GATA1 och NATUR1 som utgörs av allmän 
platsmark.  
 
Huvudmannaskapet för denna detaljplan är enskilt. Anledningen till att enskilt huvudmannaskap 
ska råda för de allmänna platserna inom planområdet är att ett enskilt huvudmannaskap råder för 
gator och naturområden i angränsande detaljplaner och även för den befintliga väg som delvis 
ligger inom planområdet. Enskilt huvudmannaskap innebär att fastighetsägarna/exploatörerna 
inom planområdet är ansvariga för utbyggnad och framtida drift och underhåll av allmän plats inom 
planområdet. Den befintliga Höjdenvägen med sin smalare vägprofil i jämförelse med kommunens 
krav har också ett visst kulturvärde som kan bestå samt att den nya vägen ansluter till denna och 
anläggs som grusväg som passar in i omgivningen. 

Ansvarsfördelning 
Eftersom detaljplanen har enskilt huvudmannaskap är fastighetsägaren/exploatören ansvarig för att 
genomföra utbyggnation och åtgärder på allmän plats GATA1 och NATUR1. För utbyggnad och 
skötsel av den allmänna platsen och de gemensamma anläggningarna ska en eller flera 
gemensamhetsanläggningar bildas. Samfällighetsförening bör bildas för en mer rationell förvaltning 
av anläggningarna.   
 
Förvaltning av den del av GATA1 som utgörs av den befintliga lokalgatan Höjdenvägen 
(gemensamhetsanläggning) sköts idag av en samfällighetsförening och kommer fortsatt vara så. 
Nytillkomna bostadsfastigheter ska anslutas till denna (omprövning av gemensamhetsanläggningen) 
då de behöver nyttja denna väg. Delar av befintlig gata och dess vägdike ligger utanför tidigare 
planlagt område. Dessa delar planläggs nu som GATA1 och bör anslutas till befintlig 
gemensamhetsanläggning i samband med omprövning av denna. En liten del av vägdiket minskas 
något i bredd i enlighet med dagvattenutredningen.  
 
Exploatören bygger ut vatten- och spillavloppsanläggningarna inom planområdet. Anläggningarna 
överlämnas till kommunen efter färdigställandet, som svarar för den framtida förvaltningen. 
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Kommunen ansvarar för erforderlig uppdimensionering av VA-anläggningen utanför planområdet 
och exploatören står samtliga kostnader för detta.  
 
Exploatören/fastighetsägaren är ansvarig för utbyggnation av dagvattenanläggningarna inom allmän 
platsmark. 
   
Ansvar för utbyggnation, drift och förvaltning av övriga ledningar inom allmän platsmark, 
exempelvis el-, och teleledningar åligger respektive ledningsägare. 
 
Inom kvartersmark för bostäder är exploatören eller den nya fastighetsägaren ansvarig för 
utbyggnad beroende av när köp/överlåtelse sker.  
 
Omfattningen av erforderliga gemensamhetsanläggningar framgår av avsnittet om fastighetsrättsliga 
frågor. 
 
I tabellen nedan sammanfattas ansvar för iordningställande och skötsel/drift. 

Anläggning Iordningställande Skötsel och drift 

Allmän platsmark   

 GATA1 (ny lokalgata) Fastighetsägare/exploatör Ny samfällighetsförening eller 
befintlig Höjdens 
samfällighetsförening i Strömstads 
kommun 

GATA1 (Befintlig lokalgata) Redan utbyggd.  
 
Fastighetsägare/exploatör: ev 
ombyggnation dikesbredd pga 
exploateringen  

Höjdens samfällighetsförening i 
Strömstads kommun 

NATUR1 Fastighetsägare/exploatör Ny samfällighetsförening 

Dagvattensystem inkl 
fördröjnings- och avskärande 
åtgärder 

Fastighetsägare/exploatör  Ny samfällighetsförening  

Spill- och dricksvattennät Fastighetsägare/exploatör  Strömstads kommun 

El och tele Respektive ledningsägare Ledningsägare/resp. distributör 

Kvartersmark   

B - bostäder Exploatör alt.  
respektive fastighetsägare 

Respektive fastighetsägare 

Spill- och 
dricksvattenledningar 

Respektive fastighetsägare 
från anvisad anslutningspunkt 
(som regel vid fastighetsgräns) 

Respektive fastighetsägare 

El- och teleledningar 
 

Respektive ledningsägare Respektive ledningsägare 

Dagvattenfördröjning (om det 
sker på kvartersmark) 

Exploatör alt.  
respektive fastighetsägare 

Respektive fastighetsägare 
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Fastighetsrättsliga frågor 

Mark ingående i allmän plats 
Detaljplanen medger enskilt huvudmannaskap för gatan och naturområdet. Vid enskilt 
huvudmannaskap finns ingen skyldighet att lösa in marken, enbart rätten att lösa en rättighet till 
marken. Det vill säga att marken upplåts till gemensamhetsanläggningar för mark som utgör allmän 
plats GATA1 och NATUR1. Intrångsersättning utgår till fastighet som upplåter utrymme.  
Del av Rossö 2:16 tas i anspråk för allmän plats NATUR1 och för GATA1 (både ny gata och 
befintlig). Delar av befintlig gata med vägdike ligger idag lite utanför tidigare planlagt område för 
gatan och genom nu aktuell detaljplanläggning planläggs dessa ytor som GATA1. 

Fastighetsbildning 
Detaljplanens genomförande kommer innebära att nya fastigheter för bostäder kan skapas efter 
avstyckning från fastigheten Rossö 2:16. Exploatören ansöker till Lantmäteriet om 
fastighetsbildning efter att planen vunnit laga kraft. Rossö 2:121 ges möjlighet till en viss utökning 
av fastigheten åt väster så att dess befintliga byggnader samt utrymme för att sköta dessa ryms inom 
fastigheten. Fastighetsägare till Rossö 2:121 ansöker och bekostar lantmäteriförättning samt betalar 
för markköp. 
 
Vissa fastighetsgränser inom planområdet kan ha ett osäkert läge. Detta kan medföra att 
fastighetsbestämning av dessa gränser krävs för att genomföra fastighetsbildningen. 

Gemensamhetsanläggningar 
De nya bostadsfastigheterna inom planområdet behöver tillgång till anläggningar utanför den egna 
fastigheten. De är beroende av den enskilda väg (Höjden) som leder från huvudvägen 1025 till 
planområdet och kommer därför att anslutas till den gemensamhetsanläggning och samfällighet 
som förvaltar vägen. Detta sker genom en ny anläggningsförrättning hos Lantmäteriet kallad 
omprövning eller genom överenskommelse med den befintliga samhällsföreningens styre 
(Vägsamfällighetsförening Rossö Höjden) och de nya fastighetsägarna. Överenskommelsen ska 
godkännas av lantmäteriet.  
 
Exploatören ansöker om och bekostar erforderlig lantmäteriförrättning för att bilda nya 
gemensamhetsanläggningar för den nya lokalgatan, naturområdet med dagvattenanläggningar, 
dagvattenanläggning inom kvartersmarken i sydost och eventuellt även för gemensam tillfart för de 
två tomterna i sydost. Förslagsvis kan flera gemensamhetsanläggningar bildas då det är lämpligt att 
hålla isär olika funktioner och delägarkretsar. I samband med bildandet av nya 
gemensamhetsanläggningar bör det bildas en samfällighetsförening för en rationell och långsiktig 
förvaltning av dessa. Den nya lokalgatan skulle dock kunna förvaltas av den befintliga 
samfällighetsföreningen.  
 
En gemensamhetsanläggning bildas eller omprövas genom en lantmäteriförrättning. 
Gemensamhetsanläggningen blir gemensam egendom för de fastigheter som får del i den. Normalt 
bildas en samfällighetsförening för förvaltning av gemensamhetsanläggningen. Detaljplanen styr 
inte hur många gemensamhetsanläggningar som ska bildas, fastighetsägarna yrkar själva om detta i 
lantmäteriförrättningen. 

Servitut 
För att säkerställa tillgänglighet för skötsel av naturområdet inom Rossö 2:16 öster om planområdet 
kan ett servitut bildas som ger rättighet för fastighetsägare till Rossö 2:16 att passera över den 
fastighet som kommer styckas av i öster. Processen initieras och bekostas av fastighetsägaren till 
Rossö 2:16.  
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Del av planområdet berörs av två officialservitut för en 4 m bred väg till förmån för Rossö 2:104 
(akt. 14-TJÄ-247) och Rossö 2:121 (akt. 14-TJÄ-482) som ger möjlighet till utfart åt sydost.  
Dessa servitut avsåg den äldre väg som tidigare gick parallellt med den ”nya” Höjdenvägen. 
Det har efter att servituten bildats, styckats nya fastigheter och byggts nya hus på servitutens 
sträckning vilka blockerar utfart åt sydost. Servituten är därför inte möjliga att nyttja enligt 
ursprunglig sträckning. Servitutens exakta lokalisering är dock osäker. Servituten bör därför 
bestämmas och ändras alternativt upphävas innan eller i samband med att avstyckning sker av nya 
fastigheter norr om fastigheterna Rossö 2:104 och Rossö 2:121. Förrättning kan initieras av ägare 
till härskande fastigheter, Rossö 2:104 och Rossö 2:121, respektive ägare till tjänande fastighet, 
Rossö 2:16. Lantmäteriet beslutar om eventuell ersättning som utgår för upphävd eller ändrad 
rättighet. Lantmäteriet fördelar förrättningskostnaden om parterna ej kommer överens om annat.  

Arrende 
Ungefär 1000 kvm av planområdet inom fastigheten Rossö 2:16 arrenderas idag ut till 
fastighetsägarna för Rossö 2:121 för tillfart och parkering. Arrendet är ettårigt och har sagts upp för 
upphörande vid årsskiftet 2020/2021. Tillfart kan ske från befintlig eller ny lokalgata. Parkering 
löses inom egen fastighet. 

Markreservat, ledningsrätt  
Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar (u1) anges på plankartan för att säkerställa 
utrymme för en eventuell kommunal VA-ledning till tomten längst i sydost. Markreservat anges 
även för en gemensamhetsanläggning i sydöstra delen för en dagvattenanläggning (g1). 
Vid behov av nya ledningsrätter ansöker respektive ledningsägare om ledningsrätt. 

Ansökan om lantmäteriförrättning 
Exploatören ansöker om och bekostar erforderlig fastighetsbildning på kvartersmark. Detsamma 
gäller för lantmäteriförrättning för mark som ska utgöra allmän plats samt bildande och 
omprövning av gemensamhetsanläggningar, servitut m.m.  

Fastighetskonsekvensbeskrivning  
Ett genomförande av planförslaget innebär i vissa fall konsekvenser för fastigheter inom och i 
anslutning till planområdet. Dessa sammanfattas i tabellen nedan. 
 
Fastighet Konsekvenser 
Inom Detaljplanen  
Rossö 2:16 Delar av fastigheten kan avstyckas till nya tomter för bostäder. Ungefär 

11 nya tomter kan skapas.  
 
Delar av fastigheten planläggs som allmänplats NATUR1 och GATA1. 
För dessa områden bör gemensamhetsanläggning bildas.  
 

 
 
Fastighet Konsekvenser 

Utanför Detaljplanen  
Rossö 2:16 De delar av fastigheten som ligger utanför detaljplanen kommer 

fortsatt att vara naturmark. Den långsmala fastigheten kommer att 
delas av den nya bostadsbebyggelsen. Kvarvarande delar nås via allmän 
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platsmark GATA1/NATUR1. Om behov finns kan ett servitut bildas åt 
sydost i samband med avstyckning av tomter. 

Marksamfälligheten 
Rossö s:33 och 
anläggningssamfälligheten 
Rossö GA:23 med 
delägande fastigheter: 
Rossö 2:16-18, 2:34, 2:41, 
2:100, 2:104, 2:106, 2:112, 
2:117, 2:121, 2:149-150, 
2:168, 2:225-229, 2:240, 
2:242, 2:250-251, 2:261, 
2:271, 2:274-311, 2:324, 
2:333, 3:15 
 

Vägområdet för befintlig gata Höjden justeras något jämfört med 
tidigare detaljplan. Vägområdet breddas så att redan byggd väg 
planläggs som GATA1. Vägdiket minskas något i öster, till som minst 
2,7 meters bredd på de delar som i dagsläget är bredare än så.  
 
Ny lokalgata kommer anslutas till befintlig gata Höjden. 

Rossö 2:225 Avvattning av planområdet sker till befintlig bäck som löper längs 
fastighetsgränsen i öster och norr. Fördröjning av dagvatten görs inom 
planområdet innan utlopp sker till bäcken. 

Rossö 2:121 Fastigheten ges möjlighet till en mindre utökning åt väster för att 
befintligt hus, samt yta för skötsel av huset, ska ligga inom fastigheten. 
 
Nuvarande arrende för tillfart och parkering inom planområdet har 
sagts upp. Tillfart kommer istället ske via befintlig gata. Parkering får 
lösas inom egen fastighet. 
 
Servitutet för vägen norr om fastigheten gäller åt sydost, vilket dock 
inte går att nyttja enligt ursprunglig sträckning, se vidare under 
avsnittet Servitut ovan. 

Rossö 2:104 Fastigheten angränsar idag till en smal väg åt norr, denna planeras att 
tas bort och tillfart kommer då enbart ske söderifrån till fastigheten, 
från befintlig gata.  
Servitutet för vägen norr om fastigheten gäller åt sydost, vilket dock 
inte går att nyttja enligt ursprunglig sträckning, se vidare under 
avsnittet Servitut ovan. 

Rossö 2:41 Fastigheten nås idag både från söder och från norr. Den norra vägen 
kommer att tas bort och tillfart kommer enbart ske söderifrån till 
fastigheten, från befintlig väg. 
 

Rossö 2:251 och Rossö 
2:302 

Avvattning av planområdet sker till befintlig bäck som löper genom 
fastigheterna. Fördröjning av dagvatten görs inom planområdet innan 
utlopp sker till bäcken. 
 

 

Tekniska frågor och utredningar 

Geoteknik  
En geoteknisk utredning har gjorts för planområdet (GEO-gruppen AB, 2019-02-05, rev 2021-01-
28 samt PM 2 2021-02-11). Totalstabiliteten bedöms vara tillfredsställande inom det aktuella 
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detaljplaneområdet under förutsättning att den dimensionerande belastningsökningen begränsats till 
55 kPa. Det förutsätter dock att lasten avlutas med en utspetsning från 55 till max 1 kPa inom en 
sträcka av minst 4 meter. Om utspetsning ej utförs ska den dimensionerande lasten begränsas till 40 
kPa. Den dimensionerande lasten omfattar både eventuellt permanenta och variabla laster. 
 
Det bedöms inte finnas någon risk för bergras som påverkar planområdet. Området lämpar sig 
väl för planerad exploatering i form av enbostadshus. När byggnadernas lägen i plan och höjd 
är bestämda bör dock kompletterande geotekniska undersökningar utföras för att kontrollera 
grundläggningsförhållandena närmare.  
 
Enligt SGU:s översiktliga radonkarta är detaljplanen belägen inom ett högriskområde. Byggnader 
ska utföras med radonsäker konstruktion eller motsvarande åtgärder vidtas så att högsta tillåtna 
radonhalt inte kommer att överskridas i byggnaden. Innan byggnation sker ska radonhalten i 
förekommande jord/berg och fyllning kontrolleras. Ansvaret för att bedöma den faktiska 
radonrisken på varje byggplats och vidta tillräckliga skyddsåtgärder åligger den som ska bygga. 

Gator och gångvägar 
Inom planområdet föreslås en ny lokalgata med bredd på 3,5 meter samt makadamdike med bredd 
1,2 meter på ena sidan gatan. Vägen fram till planområdet är belagd med grus, detsamma föreslås 
för den nya lokalgatan. Befintliga gångstigar läggs om. 

Parkering 
Parkering kommer att ske på respektive fastighet. 

Vatten och avlopp 
Exploatören bygger ut vatten- och spillavloppsanläggningarna inom planområdet. Anläggningarna 
överlämnas till kommunen efter färdigställandet, som svarar för den framtida förvaltningen. För att 
säkerställa åtkomsten av vatten- och spillavloppsanläggningarna inom planområdet ska ledningsrätt 
tillskapas. Kommunen ansöker om och exploatören bekostar erforderlig ledningsrättsförrättning.  
 
Vid genomförande av detaljplanen ska erforderlig uppdimensionering av befintliga VA-ledningar 
fram till berört område ske. Kommunen ansvarar för erforderlig uppdimensionering av VA-
anläggningen och Exploatören står samtliga kostnader för detta. 

Dagvatten 
Exploatören ska stå för utbyggnaden av dagvattenanläggningar inom planområdet. Dagvatten ska 
fördröjas gemensamt i makadamdiken samt svackdiken. En avskärande dagvattenåtgärd, i form av 
en låg mur, anläggs längs plangräns i nordost. Dispens från förbudet mot markavvattning för 
anläggande av invallningen har beviljats av Länsstyrelsen genom beslut 2020-10-15. Ansökan om 
tillstånd för åtgärden har skickats in till Länsstyrelsen. 

El, tele och fiber 
Respektive el, tele och fiberleverantör ansvarar för drift av ledningar inom allmän platsmark 
(lokalgatan). Eventuell flytt av befintliga ledningar som ligger inom kvartersmark och saknar 
ledningsrätt bekostas av respektive leverantör. 
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Ekonomiska frågor 

Kostnader 
Exploatören, i dagsläget ägaren till fastigheten Rossö 2:16, bekostar detaljplanläggningen. Ett 
plankostnadsavtal är upprättat mellan exploatören och Strömstads kommun. Exploatören får även 
kostnader för lantmäteriförättningar, samt för utbyggnation av allmän platsmark och 
ledningsutbyggnad av VA. 
 
Fastighetsägare till Rossö 2:121 får kostnader för markköp samt lantmäteriförrättning vid utökning 
av fastigheten. 
 
Fördelning av kostnader och ansvar mellan exploatören och Strömstads kommun regleras i ett 
exploateringsavtal som upprättas mellan kommunen och exploatören. Avtalet ska antas av 
kommunstyrelsen innan planen antas. 
 
Kommunen får kostnad för förvaltning av utbyggda VA-anläggningar. 
Ledningshavare får kostnader för ledningsutbyggnad. 
 
Vägföreningen får kostnad för inlösen av de delar av vägen som är redan är utbyggd men nu 
planläggs. Fler fastigheter som ansluts till vägen kan innebära större slitage och därmed mer 
underhåll. 

Intäkter 
Exploatören får genom planen intäkter genom försäljning av tomter. 
 
Kommunen får genom planen intäkter i form av anslutningsavgifter till kommunala vatten- och 
avloppsledningar. Kommunen kan även förväntas få skatteintäkter från nya invånare. 
 
Vägföreningen får intäkter genom att fler fastigheter ansluts till samfälligheten. 

Administrativa frågor 

Preliminär tidplan 
Samråd 2:a kvartalet 2019 
Granskning  4:e kvartalet 2020 
Antagande  2:a kvartalet 2021 

Handläggning 
Detaljplanen avses att antas av kommunfullmäktige. 

Planavgift 
Planavgift ska inte tas ut vid prövning av lovärenden som överensstämmer med detaljplanen i 
enlighet med upprättat plankostnadsavtal. 

Medverkande tjänstemän/samverkan 
Detaljplanen har utarbetats i samverkan mellan fastighetsägare till Rossö 2:16, tillika exploatör, och 
Ramboll genom Pauline Sandberg med flera samt representanter från Miljö- och byggförvaltningen 
och Tekniska förvaltningen. 
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2020-10-23, revidering 2021-02-04 
 
 
 
Pauline Sandberg   Malin Fransson 
Planarkitekt    Planeringsarkitekt 
Ramboll    Miljö- och byggförvaltningen 
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gemensamhetsanläggningar
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da g va tte na nläg g ning . Kva rte rsm a rk, PBL 4 ka p.
18 § 1 st
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Samrådsredogörelse 

HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS 
Miljö- och byggnämnden beslutade den 2019-04-17 § 99 att tillämpa Plan- och bygglagen PBL 
2010:900, SFS 2014:900. Samtidigt informerades om det pågående planarbetet och att samråd 
kommer att genomföras under vår/försommar 2019.  

Planens miljökonsekvenser 
Kommmunens bedömning är att förslaget inte innebär betydande miljöpåverkan och att en 
miljökonsekvensbeskrivning därmed inte behöver tas fram. 

Samrådsmöte 
Det har inte genomförts något samrådsmöte. 
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Inkomna yttranden 

Yttranden har inkommit enligt nedanstående förteckning t.o.m 2019-09-02.  
Dessa återges i sin helhet eller sammanfattas och kommenteras.  
Politikerna i Miljö- och byggnämnden har tillgång till samtliga yttranden i sin helhet. 
  
Statliga: Inkom: 

1. Länsstyrelsen  2019-09-02 
2. Statens Geotekniska Institut, SGI  2019-08-19 
3. Lantmäteriet  2019-08-30 
4. Trafikverket  2019-08-06 

 
Kommunala: 

5. Krisberedskapssamordnaren  2019-06-12 
6. Tekniska förvaltningen  2019-09-02 

 
Företag, föreningar och organisationer: 

7. Bohusläns Museum  2019-08-02 
8. Västtrafik  2019-08-29 
9. Ellevio  2019-07-05 
10. Skanova  2019-06-27 

 
Sakägare: 

11. Rossö 2:104  2019-08-27 
12. Rossö 1:121, yttrande 1 med fullmakter  2019-08-28 och 2019-09-01 
13. Rossö 1:121, yttrande 2  2019-08-28 
14. Rossö 2:227  2019-08-30 
15. Rossö 2:225  2019-09-02 
 

 
 
SAMMANFATTNING 
Inkomna synpunkter berör huvudsakligen: 

Ytterligare geotekniska utredningar behövs avseende stabilitet och blocknedfall. 

Dagvattenutredningen ska kompletteras med skyfallsanalys och möjligheten till infiltration 
ifrågasätts. 

Stenmurar har ett värde som lokalhistoriskt originaldokument och bör inte flyttas. 

En långsiktig strategi avseende trafikfrågor efterfrågas. 

En arkeologisk utredning ska genomföras. 

Förändring av tillfart till befintliga grannfastigheter och eventuella tillkommande kostnader för 
gemensamhetsanläggningar. 

Planområdets omfattning, byggrätternas utformning och byggnadernas storlek. 

Att genomförandet av planens ”hårda exploatering” skulle medföra olägenheter för 
landskapsbilden, naturmiljön, turismen och det rörlga friluftslivet. 
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STATLIGA 

1. Länsstyrelsen 
 
Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning 
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrundena i 11 kap. 10 § PBL och nu kända 
förhållanden att frågor som berör hälsa/säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller 
erosion måste lösas på ett tillfredsställande sätt i enlighet med vad som anges nedan för att ett 
antagande inte skall prövas av Länsstyrelsen. 
 
Motiv för bedömningen 
Prövningsgrunder redovisar Länsstyrelsens synpunkter vilka ska uppfyllas för att det antagna 
planförslaget inte ska riskera överprövning. Råd och synpunkter handlar om anvisningar för att 
planförslaget ska uppfylla lagstiftningens krav. 
 
Prövningsgrunder enligt PBL 11 kap. 10§ 
Enligt 11 kap. 10 § ska Länsstyrelsen överpröva kommunens antagendebeslut av en plan eller 
områdesbestämmelser om dessa kan antas strida mot någon av de fem prövningsgrunderna. 
 
Hälsa och säkerhet 
Geoteknik 
En geoteknisk utredning har gjorts för planområdet, daterad 2019-02-05. Totalstabiliteten 
bedöms vara tillfredsställande inom det aktuella planområdet. Om större lokala 
marknivåförändringar planeras i framtiden inom områden med kohesionsjord ska kontroll av 
stabilitet först ske. Statens geotekniska institut (SGI) framhåller vikten av att en sådan utredning 
utförs i planskedet. Utredningen behöver klarlägga stabiliteten för befintliga förhållanden såväl 
som för planerade förhållanden. Stabiliteten för planerad dagvattendamm, diken och eventuella 
höjningar av marken vid utbyggnad av t.ex. gator behöver klarläggas. Även erosion och 
stabilitetsförhållanden för planerade diken/makadamdiken samt befintlig bäck i nordvästra 
delen av planområdet behöver klarläggas och bedömas. Behov av åtgärder eller restriktioner 
behöver regleras i planen. 
 
SGI påtalar att det saknas en bedömning av stabilitetsförhållanden/risk för bergras och 
blocknedfall i området sydväst om planområdet, vilket också behöver kompletteras. Vidare 
anges när det gäller risk för bergras att en efterbesiktning kan behövas efter eventuella 
sprängningsarbeten. Enstaka större block förekommer i slänterna i öster och kan eventuellt 
behöva avlägsnas i samband med byggnation beroende av framtida marknivåsättning. Hur 
säkerställs detta i detaljplanen? Länsstyrelsen hänvisar i sin helhet till SGI:s yttrande, daterat 
2019-08-19, för beaktande. 
 Kommentar: 
Den geotekniska utredningen kompletteras inför granskningsskedet avseende stabilitet, bergras 
och blocknedfall. Plankartan och –bestämmelserna uppdateras enligt resultat av utredningar. 
 
Skyfall och dagvattenutredning 
Konsekvenserna av ett skyfall är delvis beskrivna i dagvattenutredningen och planbeskrivningen. 
På plankartan finns en naturyta inlagd med bestämmelsen dagvatten1, översilningsyta. Denna 
möjliggör den översvämningsyta som anges på illustrationskartan. Det är bra att detta finns med 
på plankartan och placeringen överensstämmer med den som föreslås i dagvattenutredningen. 
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I planbeskrivningen anges att det är viktigt att hänsyn tas till skyfall vid höjdsättning av 
byggnader i detaljprojekteringen för att undvika skador på byggnader. Länsstyrelsen kan dock 
inte se att detta på något sätt är reglerat på plankartan. Detta bör kompletteras genom en 
bestämmelse eller upplysning. Som miniminivå bör kommunen införa en upplysning på 
plankartan om att "vid utformning av området ska ett 100-årsregn beaktas och detta ska 
bevakas i den fortsatta projekteringen." 
 
Dagvattenutredningen föreslår att den bedömning som nu är gjord kompletteras med 
beräkningar och en enkel skyfallsanalys som visar hur området påverkas före och efter 
exploatering. Länsstyrelsen instämmer i detta. Skyfallsanalysen behöver visa på konsekvenserna 
av minst ett 100- årsregn med klimatfaktor där också planens eventuella påverkan på området 
utanför planområdet behöver ingå, exempelvis hur de fastigheter som ligger nedströms 
påverkas. För mer information se Länsstyrelsens rekommendationer 
 
Om kommunen bygger en mur för att skydda mot vatten är det enligt miljöbalken att betrakta 
som markavvattning och är dispens och tillståndspliktigt. 
 Kommentar: 
Synpunkter avseende skyfall, dagvattenutredning och markavvattning kommer att beaktas i det 
fortsatta planarbetet inför granskningsskedet. 
 
Synpunkter enligt PBL och MB 
 
Miljökvalitetsnormer (MKN) 
En dagvattenbedömning har tagits fram för de planerade tomterna inom planområdet. 
Dagvattnet som uppkommer inom planområdet ska infiltreras och fördröjas innan det släpps ut. 
Avvattning sker efter fördröjning inom planområdet till befintlig bäck i nordvästra delen av 
planområdet som sedan leder vidare till havet. Varje ny tomt behöver anlägga ett lokalt 
fördröjningsmagasin på tomten. 
 
Kommunen bedömer att genomförandet av detaljplanen inte bedöms påverka MKN för vatten 
och att ingen rening av dagvattnet behövs. Hur har den bedömningen gjorts? 
 Kommentar: 
Det är 300-400 meter naturmark mellan planområdet och de berörda vattenförekomsterna Flo 
och Inre Tjärnö arkipelagen. Inom planområdet avses dagvatten att infiltreras på allmän plats 
(naturmark) och kvartersmark (tomtmark) och dessutom genom att den föreslagna lokalvägen 
skall vara grusad med grävda vägdiken. Bedömningen är att det förorenade dagvattnet som kan 
uppkomma inom planen, genom tex biltrafik, kommer att renas av naturen på sin väg ner mot de 
berörda vattenförekomsterna. Om det fortsatta arbetet visar att det inte är möjligt att infiltrera 
såsom tanken var från början, ska andra lösningar redovisas avseende rening av dagvattnet. 
 
I dagvattenutredningen anges att, infiltrationskapaciteten för området bedöms som låg till 
obefintlig då grundvattennivåerna ligger ytligt samt de naturliga förutsättningarna med berg 
medför dåliga förutsättningar för infiltration. Om marknivåerna höjs vid byggnation kan 
infiltrationskapaciteten öka. "Med anledning av detta ställer sig Länsstyrelsen sig tveksam till om 
infiltration är möjlig? Kan det säkerställas på annat sätt? 
 Kommentar: 
Möjligheterna till infiltration ska utredas inför granskningsskedet. 
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Med anledning av att planområdet kommer att anslutas till kommunala VA- ledningar önskar 
Länsstyrelsen en redogörelse angående kapaciteten i Strömstads avloppsreningsverk. 
 Kommentar: 
Spillvattnet leds till kommunens reningsverk Österöd där en större ombyggnad färdigställs 
sommaren 2019. Kapaciteten kommer då att vara 30 000 personekvivalenter (pe) att jämföra 
med dagens behov som är under 20 000 pe.  
 
Riksintressen och kulturmiljö 
Planområdet berörs av riksintresse för naturvård, Strömstads kommuns kust- och innerskärgård, 
riksintresse för kulturmiljövård, Rossö-Rundö, riksintresse för friluftslivet, Norra Bohusläns kust- 
inre kustzonen samt riksintresse enligt 4 kap miljöbalken för de höga natur- och kulturvärdena. I 
norra Bohuslän är "den obrutna kusten" av särskilt intresse för turismen och det rörliga 
friluftslivet. Planområdet berörs även av en kommunalt utpekad kulturmiljö, Rossö-Rundö. 
Kommunen anger att området inte ligger exponerat i landskapet och detaljplanen kommer att 
säkerställa anslutning till de gångsamband som finns i området och som är viktiga för det rörliga 
friluftslivet och för tillgängligheten till det angränsande naturområdet. Kommunen bedömer 
med utgångspunkt i motiveringen och huvudkriterierna vid utpekandet av riksintressena för 
kulturmiljö och friluftsliv att detaljplanen inte bedöms påverka riksintressena negativt. 
Länsstyrelsen instämmer i kommunens bedömning. 
 
Den planerade bebyggelsen hamnar i ett läge där den inte är visuellt synlig från hamnområdet, 
där de kulturhistoriska värdena är höga. Den ligger heller inte i anslutning till öppet 
odlingslandskap. Läget gör att Länsstyrelsen bedömer påverkan på områdets kulturhistoriska 
värden som godtagbara. 
 
Länsstyrelsen vill uppmärksamma att Bohusläns museum tar upp förslaget att flytta stenmurar 
längs befintlig stig till ny stig. Murarnas värde som lokalhistoriskt "originaldokument" går förlorat 
om de flyttas och inte finns kvar i sitt ursprungliga läge. Därmed är det önskvärt att 
tomtindelningen justeras så att de kan finnas kvar i nuvarande sträckning. 
 Kommentar: 
Kommunens uppfattning är att stenmuren bör flyttas för att på bästa sätt hushålla med marken i 
området. Om muren ska bevaras i sitt nuvarande läge innebär det att det blir svårt att optimera 
utformningen av planområdet och alternativet till en flyttning är sannolikt att muren försvinner 
helt.  
 
Strandskydd {MB 7kap) 
I nordväst berörs en mindre del av planområdet av strandskydd. Denna mark planläggs som 
naturmark och kommer att vara tillgänglig för allmänheten. 
Här möjliggörs för en översilningsyta för hantering av skyfall. Kommunen avser att låta 
strandskyddet ligga kvar, vilket Länsstyrelsen anser är tillfyllest. 
 
Naturmiljö 
En naturvärdesinventering har genomförts som visar att den föreslagna byggnationen inte 
kommer att komma i konflikt med redovisade höga naturvärden i området. Flera 
bevarandevärda träd ska sparas. Kommunen anger att eventuellt kommer en gammal asp att 
avverkas. Om så sker ska trädet placeras inom det skogsområde som ligger i närheten. Det 
framgår att det finns mycket få fynd av arter inrapporterade från inventeringsområdet eller dess 
närmaste omgivningar. Det framgår inte om det finns uppgifter om kräldjur inom området, vilket 
kommunen behöver redogöra för. 
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 Kommentar: 
Synpunkten avseende kräldjur beaktas och kommer att utvecklas i planbeskrivningen inför 
granskningsskedet, men enligt de inventeringar och analyser som genomförts avseende livsmiljö 
för sandödla och hasselsnok, berörs inte planområdet. 
 
Trafik 
Kommunen har genom Trafikverkets trafikalstringsverktyg kommit fram till att den nya 
bebyggelsen kommer att generera 60-70 trafikrörelser per årsmedeldygn. Gång- och cykelväg 
saknas längs väg 1025 och möjligheten att resa kollektivt är begränsad då trafiken är gles. 
 
Länsstyrelsen instämmer i Trafikverkets synpunkter i yttrande, daterat 2019- 08-06, att det är 
viktigt att kommunen i den takt helårsboenden möjliggörs och ökar identifierar de behov och 
krav som exploateringen ställer på vägnätet. Likaså att kollektivt resande bör främjas och 
utbyggnad av gång- och cykelväg samt att standardhöjning av väg 1025 bör studeras. Med 
anledning av detta bör kommunen ha en långsiktig strategi för hur dessa trafikfrågor ska 
hanteras i den takt som Rossö växer och nya bebyggelseområden tillkommer i enlighet med FÖP 
för Södra Kustområdet. 
 Kommentar: 
Det ökade antalet trafikrörelser är förhållandevis litet och föranleder inte några åtgärder från 
kommunens sida avseende vägar eller gc-vägar, med anledning av genomförande av 
detaljplanen.  Däremot har kommunen för avsikt att förbättra trafiksäkerheten och främja 
kollektivtrafiken genom att anlägga en vändplan för bussar inom den närmaste framtiden.  
 
Koppling till miljömålen 
Länsstyrelsen anser att den fysiska planeringen utgör ett viktigt verktyg för att uppnå 
miljömålen. PBL (2010:900) är direkt knuten till miljöbalken, enligt dess 2 kap 2 §. Miljömålen ska 
enligt miljöbalkspropositionen (1997/98:45) vara vägledande vid tillämpningen av miljöbalken. 
En översiktlig redovisning av miljömål på olika nivåer, det nuvarande miljötillståndet och 
planinnehållets förhållande till detta beskrivs, vilket gör det möjligt att bedöma föreslagna 
åtgärder från miljösynpunkt. 
 
Synpunkter enligt annan lagstiftning 
Arkeologi 
Planområdet är ca 1,6 ha stort och utgörs av ett skogbevuxet sadelläge i skogsmark. Här kan 
förväntas idag okända fornlämningar från bronsålder och senare. En arkeologisk utredning bör 
genomföras så tidigt som möjligt i planprocessen. 
 Kommentar: 
Begäran om arkeologisk utredning har lämnats in till länsstyrelsen efter samrådet. Resultatet av 
utredningen kommer att beaktas och redovisas i granskningsskedet. 
 
Behovsbedömning 
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön. Länsstyrelsen 
delar kommunens åsikt, således behöver inte en miljökonsekvensbeskrivning tas fram. 
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Länsstyrelsen noterar att miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2015 att lämna positivt 
planbesked för del av Rossö 2:16 m.fl. Området hade innan detta utretts i ett planprogram 
tillsammans med andra utvecklingsområden på Rossö. Kommunen hänvisar till de nya 
bestämmelserna i 6 kap. miljöbalken. Om planen har påbörjats före den 1 januari 2018 ska äldre 
föreskrifter fortfarande gälla för handläggningen och bedömningen av planen miljöpåverkan. 
 Kommentar: 
Planavtal tecknades i maj 2018, planarbetet påbörjades under hösten 2018 och miljö-och 
byggnämnden beslutade 2019-04-17 §99 att tillämpa senaste PBL. Därmed tillämpas också de 
nya bestämmelserna i miljöbalken.  
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2. Statens Geotekniska Institut - SGI 
I samband med detaljplanen har en geoteknisk utredning tagits fram av GEO-gruppen AB.  
I geotekniskt PM anges att jordlagerföljden varierar inom detaljplanområdet.  
I sonderingspunkter där jorddjupen är ringa utgörs lagerföljden i huvudsak av ett ytlager 
mulljord som underlagras av friktionsjord ovan berggrunden. Där jorddjupen är mäktigare 
förekommer även ett lager med kohesionsjord. Berget går i dagen inom stora delar av 
planområdets nordöstra gräns samt delvis inom den västra delen av planområdet. Berget sluttar 
relativt flackt. 
GEO-gruppen har i sin utredning bedömt att totalstabiliteten inom det aktuella 
detaljplanområdet är tillfredsställande under rådande förhållanden och det bedöms inte finnas 
risk för bergras inom det aktuella planområdet. 
SGI noterar att det finns berg i dagen eller en brant kulle som ansluter till berg strax sydväst om 
planområdet. Enligt plankarta är nivåskillnaden mellan omgivande mark och bergtopp/kulle ca 8-
9 meter. Enligt SGU:s jordartskarta finns berg i dagen i sydöstra delen om planområdet vilket är 
mycket brant. Nivåskillnaden mellan bergstopp och marken nedanför berg är ca 15-25 m. SGI vill 
uppmärksamma på att planhandlingarna saknar en bedömning av stabilitetsförhållanden/risk för 
bergras och blocknedfall i detta området som ligger utanför planområdet och önskar en 
komplettering avseende detta. 
I teknisk PM påtalas att om större lokala marknivåförändringar planeras i framtiden, inom 
områden med kohesionsjord, ska kontroll av stabilitet först ske. SGI vill framhålla vikten av att en 
sådan utredning utförs i planskedet. Utredningen behöver klarlägga stabiliteten för befintliga 
förhållanden såväl som för planerade förhållanden. Stabiliteten för planerad dagvattendam, 
diken och eventuella höjningar av marken vid utbyggnad av t.ex. gator behöver klarläggas. Enligt 
planbeskrivning förekommande jordar som är erosionskänsliga och flytbenäga i vattenmättat 
tillstånd. SGI anser att erosion och stabilitetsförhållanden för planerade diken alternative 
makadam dike (avskärande dagvattenåtgärd) behöver klarläggas. 
Enligt planhandlingen finns en befintlig bäck i nordvästra delen av planområdet. SGI saknar en 
bedömning av stabilitet och erosionsförhållandcn i detta området och önskar en komplettering 
avseende detta. 
Med hänvisning till 2 kap 4-5§ PBL ska geotekniska aspekter såsom säkerhetsfrågor avseende 
skred, ras och erosion inklusive bergras och blocknedfall beskrivas och klarläggas i planskedet för 
hela planområdet för de förhållanden som planen medger. Är de faktiska förhållandena sådana 
att det inte klart och entydigt kan uteslutas risker för att detaljplanens område kan beröras, 
direkt eller indirekt, av skred eller ras ska stabilitetsutredning utföras. Stabilitetsförhållandena 
ska klarläggas med lägst detaljerad utredningsnivå enligt TEG Rapport 4:2010 alternativt IEG 
Rapport 6:2008 Rev 1. 
Framkommer det efter utredning att det erfordras åtgärder eller restriktion för att marken ska 
vara lämplig ska dessa regleras i detaljplanen. 
 Kommentar: 
Den geotekniska utredningen kompletteras inför granskningsskedet avseende stabilitet, bergras 
och blocknedfall. Plankartan och –bestämmelserna uppdateras enligt resultat av utredningar. 
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3. Lantmäteriet 
Delar av planen som bör förbättras 
Fastighetsstorlek istället för tomtstorlek 
I en egenskapsbestämmelse för kvartersmark används begreppet tomtstorlek. Vid bestämmelser 
om fastigheters storlek är det enligt PBL endast begreppet fastighet och inte tomt som är möjligt 
att reglera. Med anledning av detta behöver bestämmelsen omformuleras. 
Lantmäteriet vill påminna om begreppet fastighet är ett äganderättsligt begrepp medan 
begreppet tomt inte har någon betydelse i äganderättsligt hänseende. Begreppet tomt enligt PBL 
är "ett område som inte är en allmän plats men som omfattar mark avsedd för en eller flera 
byggnader och mark som ligger i direkt anslutning till byggnaderna och behövs för att 
byggnaderna ska kunna användas för avsett ändamål" (definitionen i 1 kap. 4 § PBL). En fastighet 
kan ibland innehålla flera tomter och ibland kan en tomt kan vara uppdelad i flera fastigheter. 

Kommentar:  
Begreppet ändras i planbestämmelsen. 
 
Rättighetsområden 
De administrativa bestämmelserna g1, g2 och u står på plankartan under rubriken 
rättighetsområden. Rättighetsområden avser en styrande indelning av vilka servitut/ 
gemensamhetsanläggningar/ledningsrätter som ska bildas d.v.s. motsvarande 
fastighetsindelningsbestämmelser fast för rättigheter. Lantmäteriet tolkar dock inte kommunens 
intention på det sättet utan föreslår att rubriken ändras till "Markreservat" eller tas bort helt. 

Kommentar:  
Val av lämplig rubrik ses över inför granskningsskedet. 
 

4. Trafikverket 
Planområdet ansluter via enskild väg till statlig allmän väg 1025 vidare ut till väg 1030 (tidigare 
176) och 990. Kommunen har använt sig av Trafikverkets trafikalstringsverktyg, den nya 
bebyggelsen förväntas generera omkring 60-70 trafikrörelser per årsmedeldygn. Gång- och 
cykelväg saknas längs väg 1025 och möjligheten att resa kollektivt är begränsad då trafikeringen 
är gles. 
 
Synpunkter 
Planförslaget utgör en mindre del av de utbyggnadsplanerna som behandlades i 
planprogrammet år 2014. Trafikverket anser dock att de synpunkter som lämnades vid 
programsamrådet är aktuella och ska beaktas. I den takt andelen helårsboenden möjliggörs och 
ökar bör kommunen identifiera de behov och krav som exploateringen ställer på vägnätet. Att 
resa kollektivt bör främjas, utbyggnad av gång- och cykelväg och standardhöjning av väg 1025 
bör studeras. 

Kommentar: 
Det ökade antalet trafikrörelser är förhållandevis litet och föranleder inte några åtgärder från 
kommunens sida avseende vägar eller gc-vägar, med anledning av genomförande av 
detaljplanen.  Däremot har kommunen för avsikt att förbättra trafiksäkerheten och främja 
kollektivtrafiken genom att anlägga en vändplan för bussar inom den närmaste framtiden.  
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KOMMUNALA 

5. Krisberedskapssamordnaren 
Har inget att erinra. 

 

6. Tekniska förvaltningen 
VA-avdelningen 
U-område för att nå tomten längst till öster saknas. I övrigt bör VA kunna läggas inom gatumark 
fram till tomtgränserna. 

Kommentar: 
U-område finns för att nå den östra tomten.  
 
Gatuavdelningen 
Har inget att erinra. 
 
Renhållningsavdelningen 
Har inget att erinra. 
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FÖRETAG, FÖRENINGAR och ORGANISATIONER 

7. Bohusläns Museum 
Kulturhistorisk bakgrund 
Planområdet ligger invid den västra gränsen av en av kommunens uttagna kulturmiljöer Rossö 
- Rundö samt inom ett riksintresse för kulturmiljövården (KO 44). Bohusläns museum har 2001 
genomfört en kulturhistorisk dokumentation/bebyggelseinventering av Riksintresseområde 
Rossöhamn. 
Miljön representerar ett jordbrukslandskap med skärgårdsbebyggelse. På Råssö och Rundö 
finns idag ett kulturlandskap med välbevarad bebyggelsemiljö. Miljön är mångfasetterad och 
speglar såväl kustjordbruk som fiske genom dess bebyggelse och lämningar. 
Planområdet ligger i skogsmark avskilt från hamnområdet då en bergsrygg som heter Höjden 
avskärmar området från hamnen. De topografiska faktorerna bidrar till att inverkan på de 
kulturhistoriska värdena inom riksintresset och den kommunala kulturmiljön blir ytterst små. 
 
Utlåtande ur bebyggelseperspektiv 
Öster om och i omedelbar anslutning till planområdet finns några fastigheter som i den 
kulturhistoriska inventeringen sid 58 ff utvärderats för sin ”Betydelse i riksintressemiljön”. 
Närmast ligger Rossö 2:121 Höjden – fd pensionat. Men vi bedömer inte att deras 
kulturhistoriska värden påverkas negativt av den planerade nya bostadsbebyggelsen. 
Dock finns i Planförslaget sid 14 (och 16) illustrationskartan omnämnt ”Stenmurar längs 
befintlig stig flyttas till den nya stigen”. Det tycker vi är beklagligt. Även om de inte har något 
lagskydd och att de åter byggs upp har deras värde som lokalhistoriskt ”originaldokument” 
gått förlorat och vad de berättar om ålderdomliga brukningsmetoder, gränser, 
kommunikation, byggnadsmetod etc så länge de finns kvar i sitt ursprungliga läge. Därför 
önskar vi att tomtindelningen justeras så att de kan finnas kvar i sin nuvarande sträckning. 
 
Utlåtande ur fornlämningsperspektiv 
Planområdet ligger inte inom en fornlämningstät miljö. Inga fornlämningar finns registrerade 
inom planområdet eller i dess direkta närhet. Cirka 140–170 meter sydost samt sydsydost har 
två lösfynd påträffat Tjärnö 134:1/L1967:1311 en stenyxa, trolig skafthålsyxa och Tjärnö 
135:1/L1667:1965 en skära. Båda fyndplatserna är registrerade som övriga kulturhistoriska 
lämningar. Mot bakgrund av ovan har Bohusläns museum inget att erinra emot ärendet sett ur 
fornlämningsperspektiv. 
 
Sammanfattning 
Bohusläns museum bedömer att aktuell exploatering inte medför påtaglig skada på 
riksintresset KO 44 samt den kommunala kulturmiljön och därför har vi endast önskemål om 
att stenmurar i anslutning till en stig kan bevaras i sitt läge. 
 Kommentar: 
Kommunens uppfattning är att stenmuren bör flyttas för att på bästa sätt hushålla med marken i 
området. Om muren ska bevaras i sitt nuvarande läge innebär det att det blir svårt att optimera 
utformningen av planområdet och alternativet till en flyttning är sannolikt att muren försvinner 
helt.  
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8. Västtrafik 
För att transportsystemet i kommunen ska vara hållbart och effektivt och negativa effekter från 
persontransporter ska kunna minska måste det ske en övergång från transporter med personbil 
till hållbara trafikslag så som gång, cykel och kollektivtrafik. Inom samhällsplaneringen görs detta 
framför aIIt genom att utbyggnad sker på platser med rätt förutsättningar för hållbara 
transportalternativ. I förekommande fall ligger planområdet utanför stråk med kollektivtrafik 
vilket innebär att tillgängligheten till området för annat än personbil är väldigt lågt. En 
grundläggande service av kollektivtrafik finns genom Närtrafiken. 
Till följd av att utbudet av kollektivtrafik är mycket begränsat i området samt att det saknas 
gång- och cykelvägar blir området svårtillgängligt för de som inte har tillgång till bil. De som 
flyttar in i de nya bostäderna får svårt att lösa sina persontransporter på ett hållbart sätt. 
Avstånd från planområdet till många servicefunktioner är dessutom relativt långt vilket även det 
bidrar till behov av biltransporter. 

 Kommentar: 
Planförslaget är förenligt med tidigare ställningstagande i de dokument som ligger till grund för 
planarbetet, såsom översiktsplan (2013), fördjupning av översiktsplanen för södra kustområdet 
(2013) och planprogram för del av Rossö 2:130 m fl (2014). Ett genomförande av detaljplanen 
innebär en positiv utveckling av lokalsamhället på Rossö med förbättrat underlag för skolan mm. 
Då får man tills vidare acceptera den negativa konsekvensen att det innebär ett ökat 
bilberoende. Förhoppningsvis leder förtätningen till att det också skapar ett bättre underlag för 
kollektivtrafik och andra standardhöjningar avseende trafikmiljön. 
 

9. Ellevio 
Angränsande till aktuellt område finns befintliga jordkabelledningar för högspänning lOkV och 
lågspänning 0,4kV. Se bifogad karta. 
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Då Ellevios kablar inte är inmätta rekommenderas alltid att begära kabelutsättning, använd 
Ledningskollen. Det är en kostnadsfri webbtjänst för ledningsanvisning, som nås via 
www.ledningskollen.se. 
Om befintliga ledningar måste flyttas eller ändras tillfälligt, får den som begär ombyggnad eller 
ändring stå för dessa kostnader. 
Vi har idag 1 nätstation precis utanför området se bifogad karta, denna tros även kunna försörja 
tillkommande byggnader. Minsta horisontella avståndet mellan nätstation och närmsta 
byggnadsdel får ej understiga 5 meter. 
Alla schaktningsarbeten för områdets elförsörjning inom planområdet bekostas av exploatören. 
Vi önskar att i god tid bli kontaktade av exploatören för eventuell samordning och 
samförläggning i området. 
För övrigt har vi inte något att erinra mot det upprättade planförslaget.  

Kommentar: 
-  
 

10. Skanova 
Skanova AB har tagit del av rubricerat ärende och vill meddela att det ej finns något att invända 
mot planförslaget, men eventuell undanflyttning av Skanova anläggningar bekostas av 
fastighetsägare/exploatör. 
På bifogad lägeskarta är Skanovas anläggningar inom och intill aktuellt område markerade. 
 

 
Eventuell undanflyttning av Skanovas anläggningar bekostas av fastighetsägare/exploatör och 
beställes via e-post: skanova- natandring@teliacompany.com  Beställning skall göras i god tid 
innan eventuell åtgärd krävs. 
För digitala kartor och utsättning hänvisas till www.ledningskollen.se 

Kommentar: 
-  

http://www.ledningskollen.se/
mailto:natandring@teliacompany.com
http://www.ledningskollen.se/
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SAKÄGARE 

11. Rossö 2:104 
Som delägare i fastighet Rossö 2:104 lämnas följande synpunkter: 
Det gäller tillfart på Norra sidan av fastigheten. 
 

1. Illustrationen visa inte en gemensamhetsanläggning så som plankartan medger och som 
vi behöver för tillfart till garage och parkering. 
Det tydligaste vore att rita in Gata även där. 

2. Fastighetskonsekvensbeskrivningen på sidan 27 stämmer inte med intensionerna i 
planen. 

3. Det finns officialservitut för tillfart på Norra sidan. 
Kommentar:  

Synpunkterna beaktas i det fortsatta planarbetet. 
 

Vi accepterar inga förrättningskostnader eller dubbla avgifter till ev två vägsamfälligheter. 
Kommentar:  

Detta regleras inte i detaljplanen, utan kommer att hanteras i samband med kommande 
lantmäteriförrättning. 
 

12. Rossö 2:121, yttrande 1 
Fullmakter finns från de delägare som står bakom yttrandet, dock inte samtliga. 
 

1. Avgränsning av kvartersmark för bostäder 
Genom kvartersmarkens avgränsning i planförslaget kommer fastigheten Rossö 2:121 helt att 
tappa kontakt med omkringliggande naturmark. Den gällande principen för placering av väg och 
tomter på hela ön är att alla fastigheter har väg på ena sidan och på minst en sida direkt kontakt 
med naturmark. Särskilt för fastigheter som används som fritidsfastigheter finns ett stort värde i 
att ha direkt koppling till kringliggande naturmark, som dessutom har höga rekreativa värden då 
den är enkel att röra sig igenom via hällmark och stigar. Planförslaget bör därför avgränsas så att 
Rossö 2:121 (och även Rossö 2:104) fortsatt har direkt kontakt med omkringliggande naturmark 
enligt förslaget nedan. 

Kommentar:  
Många fastigheter på Rossö har direkt kontakt med naturmark, men det är fel att påstå att det 
är en princip som gäller på ön och det är heller ingen rättighet att ha det. Men planförslagets 
omfattning i den östra delen ses över inför granskningen för att om möjligt tillmötesgå 
synpunkten. 
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2. Ansvar för utbyggnad av gemensamhetsanläggning för väg 
Befintlig väg i anslutning till planområdet utgörs idag av en gemensamhetsanläggning som ägs 
och förvaltas av de fastigheter som ligger längs vägen. Den nya vägen, som planförslaget 
medger, kommer att utgöra en egen gemensamhetsanläggning, alternativt regleras in i befintlig 
gemensamhetsanläggning för väg. Då vi har ett servitut för åtkomst till vår fastighet i norr och 
väster vill vi bara förvissa oss om att vi inte drabbas av anläggningskostnader, inträdesavgift i ny 
eller befintlig vägförening eller årsavgifter. Vi är sedan tidigare medlemmar i den befintliga 
vägföreningen. 

Kommentar:  
Fördelning av kostnader och andelstal i gemensamhetsanläggningar hanteras i kommande 
lantmäteriförrättningar där Lantmäteriet har beslutanderätt. 
 

3. Byggrätternas utformning 
Enligt planförslaget finns en största byggnadsarea av 180 kvm per fastighet för fristående hus. 
Max nockhöjd är 8,2 m, vilket medger att det går att bygga väldigt stora hus om sammanlagt 360 
kvm med pulpettak. Ett så stort tillskott av stora byggnader kommer att påverka karaktären i 
området betydligt och är inte förenligt med riksintresset för kulturmiljön, vilket planområdet 
omfattas av. Byggrätterna borde därför anpassas så att tillkommande fristående byggnader 
begränsas till 120 kvm med 6,0 m byggnadshöjd, vilket medger tvåvåningsbyggnader med 240 
kvm bruttoarea. Till det kan tillkomma 40 kvm byggrätt för komplementbyggnad med 3,5 m 
byggnadshöjd för att möjliggöra garage/carport. Övriga ev gäststugor förråd etc ryms inom 
bygglovsbefriade åtgärder (om de tillåts då området ligger inom riksintresse). Om det inte finns 
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utrymme för bygglovsbefriade åtgärder kan en ytterligare byggrätt om 15 kvm för 
komplementbyggnader med 3,5 m byggnadshöjd läggas till detaljplanen. 
I och med att detaljplanen möjliggör parhus som ett alternativ till fristående hus behöver 
bestämmelser som är anpassade till volymerna ovan tas fram även för parhus. 

Kommentar:  
Den angivna byggnadsarean är den sammanlagda arean, alltså huvudbyggnad och 
komplementbyggnad tillsammans. Ett garage på 40 m² innebär att huvudbyggnaden får vara 
högst 140 m². Ett hus som är 8 m brett och en byggnadshöjd på 6 m, skulle kunna få en nockhöjd 
på 10,5 m även om det förses med sadeltak. Kommunen menar att angivna planbestämmelser 
avseende byggnadsarea och nockhöjd ger en rimlig exploatering. 
 

4. Servitut 
Oberoende vilken den definitiva lösningen blir, för den väg som skall byggas och kommer att 
gränsa till vår fastighet i väster och norr, utgår vi från att vårt befintliga officialservitut fortsätter 
att gälla. Dvs att vi via denna väg kan nå vår tomt i väster och norr. 

Kommentar:  
Synpunkten beaktas i det fortsatta planarbetet. 
 

5. Fastighetsbildning 
I planförslaget anges att Rossö 2:121 skall ges möjlighet till viss utökning av fastigheten åt väster 
så att dess befintliga byggnader samt utrymme för skötsel ryms inom fastigheten. När vi 1976 
gjorde upp köpet med den dåvarande ägaren till Rossö 2:121 framfördes inget behov av 
utökning. Ingen informerade oss om att en liten del av huset inte stod på egen mark. Från den 
dåvarande ägaren till Rossö 2:16 och Strömstad kommun har heller inte någon gång under alla år 
framförts något om detta behov. Vi yrkar därmed hävd enligt jordabalken 16:e kap 1:a 
paragrafen. Vi ifrågasätter rimligheten i att vi skall betala för markköp och Lantmäteriförrättning 
för att rätta till ett fel som funnits långt innan vi kom i besittning av fastigheten. Utökningen 
tillför inte fastigheten något ytterligare värde och planens genomförande kommer sannolikt att 
avsevärt försämra marknadsvärdet på vår fastighet. 
 
Komplettering till punkt 5.  
Fastighetsbildning i tidigare yttrande daterat 2019-08-25. Med åberopande av bifogad tomtkarta 
ifrågasätter vi riktigheten av uppgiften att del av vår huvudbyggnad befinner sig utanför vår 
tomtgräns. 

Kommentar:  
Den aktuella delen av byggnaden är inte redovisad på den bifogade kartan, men enligt såväl 
flygfoto som primärkarta ligger en del av byggnaden utanför fastighetsgränsen. Planförslaget 
ger möjlighet att genomföra en justering av detta, men det är upp till fastighetsägarna att, 
tillsammans med lantmäteriet, komma överens om en lämplig lösning. Den aktuella remsan är i 
samrådsskedet redovisad som prickmark, vilket kan komma att ändras till granskningsskedet.  
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6. Byggnadernas skick 
Planförslaget kommer att innebära en högst väsentlig utökning av fordonstrafik i omedelbar 
närhet till byggnaderna på vår fastighet. Huvudbyggnaden har en mycket enkel 
grundkonstruktion som är synnerligen känslig för vibrationer. Hur säkerställer man att 
sprängning, byggtrafik etc. vid kommande byggnation ej skadar befintliga byggnader? Hur tung 
trafik kommer att tillåtas på de nya vägarna i planen? Vi yrkar på långtgående och varaktiga 
garantier för att byggnaderna inte skadas. 

Kommentar:  
När ett arbete ska påbörjas som kan innebära risk för skada på grannfastighet ligger det i 
respektive byggherres intresse att först dokumentera fastigheterna i närområdet för att ha bevis 
på vilka skador som eventuellt fanns redan innan arbetet påbörjades. 
Trafik på gator inom planområdet kan inte regleras i detaljplanen, utan det är upp till 
vägsamfälligheten att besluta om begränsningar. Eventuella skador som uppstår på fastigheter 
regleras civilrättsligt. 
 

13. Rossö 2:121, yttrande 2 
Undertecknad är på flera punkter kritisk till detaljplanen för Rossö 2:16. Den föreslagna hårda 
exploateringen av området, som innefattas av Riksintresse, medför olägenheter för 
Landskapsbilden, naturmiljön, turism och rörligt friluftsliv. 
Jag anser att kommunen i sin detaljplan alltför lättvindigt behandlar planförslaget utan tillräcklig 
hänsyn till de bestämmelser som gäller för områdets riksintresse. Planeringsunderlaget är 
otillräckligt genomfört med hänsyn till kunskapsunderlaget för området. 
Översiktsplanen behöver redovisas mer i detalj och bör därmed fördjupas. 
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Som exempel skrivs att "den föreslagna byggnationen inte kommer i konflikt med redovisade 
höga naturvärden i området" och "genomförandet av planen påverkar inte riksintresset 
negativt."(Samrådshandling 2019-06-10 sid 4) 
 
Som sakägare för Rossö 2:121 berörs jag särskilt av den planerade byggnationen. Min fastighet 
är ett f d sommarpensionat, i sig en nästan försvunnen kulturyttring, men som här finns kvar i 
ursprungligt och välbevarat skick. De flesta byggnader av den typen, som var relativt vanliga i 
den bohuslänska skärgårdsmiljön är borta eller ombyggda för annat ändamål. Pensionatets 
verksamhet har haft betydelse för samhällsutvecklingen på ön och har därmed varit en 
arbetsplats för många rossöbor. Byggnaden är välkänd bland befolkningen på ön och dess 
existens kan väl jämföras med sjöbodar och magasin i hamnen, som i sig utgör en viktig del i 
Rossös riksintresse. 
Pensionatet utgör en del av ett kulturhistoriskt sammanhang och omnämns också i 
Länsstyrelsens inventering av området. 
Att beröva, som planen föreslår, en så stor byggnad dess relativt fria utrymme runt huset och 
dessutom tillåta omfattande bebyggelse i direkt anslutning och på alla sidor om huset, är ett 
direkt övergrepp på rådande kulturmiljö. Dessutom berövas vi all tillgång till omgivande natur 
vilket har särskilt stor betydelse för ett fritidshus. 
De delar av planen som gränsar mot norr och nordost är särskilt känsliga för de stora tomt- och 
byggrätter som föreslås. Vissa delar ligger dessutom inom det utvidgade strandskyddet. 
Naturen utgörs här av känsliga hällmarker med bestånd av mycket gammal och skyddsvärd 
Tallskog (Länsstyrelsens inventering). Den vilda karaktären på området rymmer också ett rikt 
växt- och djurliv, som ska ha sin plats i naturmiljön. Med planerad byggnation får dessa sin 
livsmiljö starkt begränsad. 
 
I planen skrivs endast om betydelsen av framför allt hamnområdet och att planerad bebyggelse 
inte stör detta område. Men det finns också en "baksida" där vi som bor på Höjdenområdet 
starkt påverkas av de väl tilltagna byggrätterna med tillhörande trafik. 
 
Som stöd för mina invändningar mot planförslaget vill jag citera delar ur "Handbok för 
kulturmiljövårdens riksintressen". Utgiven av Riksantikvarieämbetet 2014-06-23. 
 
"De kulturhistoriska värdena skall utgöra en särskild tungt vägande aspekt vid beslut om ändrad 
användning av mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt". 
 
"Exploatering i utkanten av de mest känsliga områden kan också inverka negativt på den totala 
upplevelsen och andemeningen med Riksintresset. 
 
"Att området redan är påverkat av nyare bebyggelse är inget skäl att ytterligare försämra miljön. 
Man kan inte förutsätta att miljön tål ALLA typer av förändringar". 
 
"Sentida påverkan på delar av riksintresset är skäl nog att inte tillåta dominerande förändringar i 
andra mer opåverkade delar". (Sid 60) 
 
Med hänvisning till ovanstående synpunkter yrkar jag att de tomter som är planlagda i norr och 
nordost, totalt ca 5 st, och som gränsar till det välbesökta naturområdet ovanför hamnen, skall 
tas bort ur planen eller kraftigt förminskas. 
Resultatet av föreliggande planförslag medför att området fragmenteras, barriärer skapas och 
möjligheterna att besöka miljön försvåras. 
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Kommentar:  
Planförslaget är förenligt med tidigare ställningstagande i de dokument som ligger till grund för 
planarbetet, såsom översiktsplan (2013), fördjupning av översiktsplanen för södra kustområdet 
(2013) och planprogram för del av Rossö 2:130 m fl (2014). 
 

14. Rossö 2:227 
 
Vi har några synpunkter på rubricerade detaljplan. Till vår stora besvikelse kommer man än en 
gång att uppföra flera nya fastigheter på en liten yta. Höjden-området har länge varit ett 
rekreaktionsområde för boende och besökare på Rossö och nu kommer man än en gång att 
förstöra stora naturområden och möjligheter till en ostörd miljö och avkoppling.  
När den förra detaljplanen antogs avsattes ett område för lekplats, det blev inget med det. Nu 
har man återigen en möjlighet att infria denna ambition. Med tanke på alla fastigheter som 
kommer att byggas behövs det verkligen en riktig lekplats, t.ex kan en av de avsedda tomterna 
användas.  
Redan idag är vägen till Höjden ett problem varför ytterligare exploatering är ytterst olämplig. 
Vägen är alldeles för smal för att tillåta mötande trafik och har man otur att möta sopbilen eller 
andra större fordon är det ibland väldigt svårt att hitta en plats att köra in på. Dessutom är 
kanske inte alla tomtägare så glada i att man kör in på deras tomt.  
Med tanke på att det kommer att bli mycket mer gångtrafik på stigen ner till hamnen bör denna 
stig förbättras men på ett naturvänligt sätt.  
Vi vill passa på att framföra klagomål på hur Kommunen på ett anmärkningsvärt sätt sålt ett 
markområde Rossö 2: 100 (8) som gränsar till vår fastighet Rossö 2:227 till en av exploatörerna 
utan vår vetskap. 

Kommentar:  
Planförslaget är förenligt med tidigare ställningstagande i de dokument som ligger till grund för 
planarbetet, såsom översiktsplan (2013), fördjupning av översiktsplanen för södra kustområdet 
(2013) och planprogram för del av Rossö 2:130 m fl (2014). Kommunen menar att området är 
relativt litet och ligger i direkt anslutning till befintlig bebyggelse, vilket innebär god hushållning 
med marken. I planen säkerställs tillgängligheten till naturen genom två passager. Kommunen 
anser att planens genomförande bara innebär små tillskott till bil- och gångtrafik, vilket bör vara 
hanterbart. 
Inom den anslutande detaljplanen söder om vägen finns det ytor för lek som kan ställas i ordning 
om samfälligheten så beslutar. Att det inte redan har genomförts beror förmodligen på att man 
inte har haft behovet och därmed finns det heller inte anledning att avsätta mer ytor för 
ändamålet. Det nya området kan ingå i befintlig samfällighet och gemensamt kan man då se till 
att detta blir av. 
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15. Rossö 2:225 
 
Vi köpte vår fastighet i nov. 2015, marken bakom huset på vår tomt och också utanför 
tomtgränsen var då som en sumpmark.  
Vi har under 2017 utfört omfattande markarbeten på tomten och då också dränerat och tillfört 
nya massor för att stabilisera marken och få bort vatten från tomten.  
Vid tomtgränsen bakom huset går en bäck/dike som leder vattnet vidare till havet. Bäcken 
fungerar bra vid normala förhållanden men har dålig lutning så när det regnar mycket finns det 
risk att vattnet sprider sig till områden vid sidan av bäcken/diket.  
Det bör också poängteras att 2018, när dagvattenbedömningen DP Rossö utfördes, var ett år 
med lite nederbörd så då var det extremt torrt i marken och inga problem med för mycket 
vatten i bäcken/marken.  
Vi vill informera om att det finns ytterligare en bäck/dike som går längre bort från vår tomtgräns 
och ansluter till bäcken/diket vid tomtgränsen i nordvästra hörnet av vår tomt,  
se bilaga 1.  
Vi har önskemål om att man använder den bäcken/diket för avrinningen från det område som 
ska bebyggas så att risken minskar att vi får stora vattenmängder på vår tomt vid stora 
regnmängder.  
Av samma anledning önskar vi att översvämningsytan vid skyfall inte läggs som den är markerad 
på illustrationskartan utan istället placeras öster om björksumpskogen, alltså den alternativa 
lösningen som föreslås i figur 11 i dagvattenbedömning DP Rossö, Ramboll 2019-03-29.  
Den kan då också naturligt ansluta till den bäck/dike som ligger längre bort från tomtgränsen, se 
bilaga 1.  
I övrigt ser det ut som en bra utredning med föreslagna åtgärder som gör att dagvatten som 
uppkommer i planområdet inte kommer att belasta nedströms liggande områden.  
Vi vill bara tydliggöra att detta är viktigt för oss och önskar att man i den vidare handläggningen 
verkligen genomför de föreslagna åtgärderna på ett bra sätt. 

Kommentar:  
Synpunkterna beaktas i det fortsatta planarbetet. 
 
Bilaga 1  
Notera att det blå streck som representerar befintlig bäck på Dagvattenbedömning DP Rossö 
inte stämmer helt med verkligheten. Vi har ritat in med grönt de bäckar/diken som finns i 
marken närmast vår tomt och med rödprickad linje markerat den bäck/dike (delvis igenvuxen) 
som vi föreslår att man använder för den huvudsakliga dagvatten/skyfall avrinningen för det nya 
området som ska bebyggas.  
Ritning med bäckar nordväst om planområdet: 
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KVARSTÅENDE SYNPUNKTER 
Följande har framfört synpunkter under samrådet som helt eller delvis inte har tillgodosetts: 
 

• Trafikverket 
 

• Bohusläns museum 
 

• Västtrafik 
 

• Rossö 2:104 
 

• Rossö 2:121 yttrande 1 
 

• Rossö 2:121 yttrande 2 
 

• Rossö 2:227 
 

 
 
FORTSATT PLANARBETE 
Under vintern 2020 kommer ett berbetat planförslag att ställas ut på granskning och 
förhoppningsvis blir planen antagen under andra kvartalet 2020. 
 
 
MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN 2019-11-07 
Plan- och byggavdelningen  
 
 
 
Pär Höjman 
Planeringsarkitekt 
 



Detaljplan för  
Del av Rossö 2.16 m fl 
Strömstads kommun 

Ärende: MBN-2015-1053 

Granskningsutlåtande 

Hur granskning har bedrivits 
Planhandlingarna har under perioden 2019-06-14 till 2019-09-02 varit utställda för samråd. Därefter har 
planhandlingarna omarbetats och ställts ut för granskning under perioden 2020-10-28 till 2020-11-18. 
Under samråd- och granskningstiden har handlingarna funnits tillgängliga på kommuncenter i Strömstads 
stadshus och på kommunens webbsida. 

Justeringar av förslaget inför antagande 
Inkomna synpunkter under granskningen föranleder inga väsentliga ändringar av planförslaget. De 
justeringar som gjorts inför antagande består huvudsakligen av följande: 

 Förtydligande av den geotekniska utredningen samt justering av planbestämmelser ang geoteknik.
 Mindre justeringar av gränser samt omformulering av planbestämmelser på plankartan. Delvis till

följd av att plankartan inför antagande ritas i ett annat system än under tidigare planprocess
(tidigare AutoCad, nu Geosecma)

 Justering av utfartsförbud
 Införande av u-område avseende kommunens vattenledningsnät
 Införande av g-område (gemensamhetsanläggning) avseende krossdiken

 ____________________________________________________________________________ 

Inkomna synpunkter 
Återges i sin helhet eller sammanfattas och kommenteras. Beslutande politiker har tillgång till samtliga 
inkomna synpunkter i sin helhet. 

Statliga myndigheter Inkom 
2020-11-17 
2020-11-13 
2020-11-10 
2020-11-18 

2020-11-12 
2020-11-02 

2020-11-17 
2020-11-16 

1. Länsstyrelsen
2. Statens Geotekniska Institut – SGI
3. Trafikverket

4. Lantmäteriet

Företag, föreningar och organisationer
5. Bohusläns museum

6. Skanova

Sakägare

7. Rossö 2:104
8. Rossö 2:121
9. Rossö 2:250

2020-11-14 
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Sammanfattning 
Inkomna synpunkter berör huvudsakligen: 

 Kvarstående frågetecken ang den genomförda stabilitetsutredningen 
 Förtydligande av planbestämmelser gällande användningen av dagvattenanläggningar samt 

avstånd till gräns 
 Flytt av befintlig stenmur 
 Fastighetsrättsliga frågor kring officialservitut för väg, fastighetsbildning samt 

gemensamhetsanläggning 
 Trafikutformning och trafiksäkerhet 
 Tung trafik och buller under byggskedet 
 Avsaknad av lekyta 

 
 
Kommentarer med ställningstaganden och motiveringar till inkomna synpunkter redovisas i blå ruta efter 
varje yttrande. 

1. Länsstyrelsen 
Länsstyrelsens samlade bedömning 
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap. 10 § PBL och nu kända 
förhållanden att planen inte kan accepteras och kan därför komma att prövas av Länsstyrelsen om den 
antas. 
 
Motiv för bedömningen 
Länsstyrelsen befarar inte att: 

 Riksintresse kommer att skadas påtagligt. 
 Mellankommunal samordning blir olämplig. 
 Miljökvalitetsnormer (MKN) inte följs. 
 Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser. 

 
Däremot befaras att: 

 Bebyggelse blir olämplig eller ett byggnadsverk olämpligt med hänsyn till människors hälsa och 
säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion. 

 
Geoteknik 
Länsstyrelsen hänvisar i sin helhet till Statens geotekniska instituts (SGI) yttrande, daterat 2020-11-13, som 
fortsatt behöver beaktas. SGI har några kvarstående frågetecken angående den genomförda 
stabilitetsutredningen. SGI finner att beräkningssektionen saknar den ytterligare lasten från planerade 
byggnader och anser att stabilitetsberäkning behöver justeras med ytterligare laster från planerade 
byggnader.  
 
SGI vill även lyfta frågan om hur parametrar har tolkats för beräkningssektionen? SGI saknar en 
undersökning för att verifiera materialparametrarna för kohesionsjord för den utvalda sektionen. Dessa 
oklarheter behöver förtydligas samt även att beräkningsbilagorna behöver förtydligas angående hur mycket 
last som ansatts vid beräkningarna. Krävs det åtgärder eller restriktioner ska dessa på ett plantekniskt 
godtagbart sätt säkerställas i planen. 
 
Bergteknik 
SGI gör ingen annan bedömning än GEO-gruppen AB avseende bergets stabilitet i området. SGI vill 
dock lyfta frågan om hur kommunens tillsyn är tänkt att ske av blockstabilitet och eventuella konstruerade 
bergslänter i byggskedet. Dels med tanke på konstruktion och dels underhåll av sådana, så att slänter blir 
långsiktigt stabila. Hur kan detta säkerställas på lämpligast sätt? 
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 Övriga synpunkter på granskningshandingen 
 
Skyfall och dagvattenhantering 
Kommunen har kompletterat underlaget med en beskrivning av konsekvenserna vid ett skyfall och också 
gett förslag på åtgärder såsom en avskärande mur samt svackdike och låglinje. Föreslagna åtgärder finns 
också fastställda på plankarta, vilket är bra. Även principer för hur området planeras att höjdsättas finns 
redovisade i handlingarna, vilket är positivt. Är det dock möjligt att förtydliga användningen av 
dagvattenanläggningar på plankartan, inte bara inom område som anges som ”natur” utan även inom 
”gata”? 
 
Miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten 
Kommunen bedömer att genomförandet av detaljplanen inte bedöms påverka MKN för vatten. 
Kommunen har motiverat sin bedömning i frågan. Dagvattenåtgärder säkerställs genom planbestämmelser 
på plankartan. Planområdet utgör en liten del av det totala avrinningsområdet för recipienten Flo. 
Dagvattnet kommer sannolikt att infiltreras och genomgå viss rening under sin väg till recipienten. 
Länsstyrelsen instämmer i kommunens resonemang. 
 
Trafik 
Trafikverket noterar i sitt yttrande, daterat 2020-11-10, att kommunen bedömer att aktuell exploatering 
inte föranleder några åtgärder. Trafikverket anser att kommunen också bör beakta frågan för framtida 
exploateringar. Trafikverket ser positivt på att kommunen avser förbättra för kollektivtrafiken, dialog 
behöver ske mellan kommunen, Trafikverket och Västtrafik. 
 
Synpunkter enligt annan lagstiftning 
 
Kulturmiljö 
Länsstyrelsen bedömer att detaljplanen är godtagbar ur kulturmiljösynpunkt. I västra delen av planområdet 
medför planbestämmelserna att en stenmur med visst kulturhistoriskt värde behöver flyttas. Om 
alternativet till att flytta stenmuren är att helt ta bort den, förordar Länsstyrelsen det förra. Bohusläns 
museum påtalar i sitt yttrande, daterat 2020-11-12, att om stenmuren förflyttas bör det ske varsamt. 
 
En arkeologisk utredning genomfördes hösten 2019 (Kulturlandskapet rapporter 2019:18). Efter 
genomförd arkeologisk utredning finns inga fornlämningar som kräver tillstånd enligt 2 kap 
kulturmiljölagen. Därmed finns inga hinder ur en kulturmiljösynpunkt för att genomföra planen. 
 
Kommentar:  
Stabilitetsberäkningen justeras och utifrån denna säkerställs restriktioner på plankartan. 
Ang bergteknik; tillsyn sker genom arbetsplatsbesök. Vid behov kräver kommunen en fördjupad 
geoteknisk undersökning. 
Vad gäller att förtydliga användningen av dagvattenanläggningar på plankartan även inom ”gata” bedöms 
detta inte nödvändigt för att säkerställa omhändertagandet av dagvatten. Detta då exploateringsavtalet 
fastställer att gatan utformas enligt dagvattenutredningen. 

2. SGI  
SGI har tidigare i samrådsskedet lämnat synpunkter på rubricerad detaljplan. Yttrandet är daterat 2019-08-
19. I tidigare yttrande uppmärksammade SIG att en bedömning avseende risk för bergras/blocknedfall 
och att stabilitetsutredning (för befintliga och planerade förhållanden) ska utföras i det fortsatta 
planarbetet.  
 
Geoteknik 
En stabilitetsutredning har utförts av GEO-gruppen AB. GEO-gruppen har i sin utredning bedömt att 
totalstabiliteten är tillfredställande med en lastrestriktion på 40 kPa. Planområdet kommer enligt 
planbeskrivningen att höjas med ca 2 m i den nordvästra delen. I beräkningssektionen har konsulten valt 
en last av ca 40 kPa som motsvarar 2 m fyllning. SGI finner att beräkningssektionen saknar den ytterligare 
lasten från planerade byggnader. Vi anser att stabilitetsberäkning behöver justeras med ytterligare laster 
från planerade byggnader. 
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Enligt PM Geoteknik har stabilitetsberäkningar utförts i enlighet med IEG rapport 6:2008 och geoteknisk 
kategori 2 (GK2). SGI vill lyfta frågan om hur parametrar har tolkats för beräkningssektionen. I IEG 
Rapport 6:2008 anges att, ”vid förekomst av kohesionsjord ska vingförsök utföras”. SGI saknar en sådan 
undersökning för att verifiera materialparametrar för kohesionsjord för den utvalda sektionen. Vi vill att 
dessa oklarheter förtydligas.  
 
Vi har även noterat att det inte framgår i själva beräkningsbilagorna (bilaga 2 och 3) hur mycket last som 
ansatts vid beräkningarna. SGI anser att detta måste förtydligas i beräkningsbilagorna. 
 
Bergteknik: 
SGI gör ingen annan bedömning än GEO-gruppen AB avseende bergets stabilitet i området. SGI vill 
dock lyfta frågan om hur kommunens tillsyn är tänkt att ske av blockstabilitet och eventuella konstruerade 
bergslänter i byggskedet. Dels med tanke på konstruktion och dels underhåll av sådana, så att slänter blir 
långsiktigt stabila. 
 
SGI ser från geoteknisk synvinkel att planläggning är möjlig förutsatt att ovanstående synpunkter beaktas i 
det fortsatta planarbetet. Krävs det åtgärder eller restriktioner ska dessa på ett plantekniskt godtagbart sätt 
säkerställas i planen. 
 
Kommentar: Synpunkterna beaktas. Stabilitetsberäkningen justeras och restriktioner säkerställs på 
plankartan. Ang bergteknik; tillsyn sker genom arbetsplatsbesök. Vid behov kräver kommunen en 
fördjupad geoteknisk undersökning. 

3. Trafikverket 
Trafikverket har yttrat sig i tidigare skeden och framförde då synpunkter om att kommunen bör identifiera 
de behov och krav som exploateringen ställer på vägnätet. 
 
Synpunkter 
Trafikverket noterar kommunens resonemang om att aktuell exploatering inte bedöms föranleda några 
åtgärder. Trafikverket anser att kommunen bör beakta frågan för framtida exploateringar. Trafikverket ser 
positivt på att kommunen avser förbättra för kollektivtrafiken, dialog behöver ske mellan kommunen, 
Trafikverket och Västtrafik. 
 
Kommentar: Synpunkten noteras och kommer att finnas med vid framtida exploateringar. 

4. Lantmäteriet 
Delar av planen som bör förbättras 
AVSTÅND TILL GRÄNS 
Planbestämmelsen om avstånd till gräns skulle behöva förtydligas. 
”Byggnad ska placeras minst 4,5 meter från gräns mot kvartersmark, alternativt sammanbyggas i 
tomtgräns. Garage/carport ska placeras med portgaveln minst 6 meter från gata alternativt med långsidan 
minst 2 meter från gatan” 
 
Om det är kommunens avsikt att byggnad ska placeras minst 4,5 meter från fastighetsgräns så behöver det 
framgå i bestämmelsen. När det nu står 4,5 m från gräns mot kvartersmark så är det svårt att förstå vilken 
gräns som man syftar på. Därtill bör kommunen också byta ut begreppet tomtgräns mot fastighetsgräns. 
 
Begreppet tomt är enligt PBL ”ett område som inte är en allmän plats men som omfattar mark avsedd för en eller flera 
byggnader och mark som ligger i direkt anslutning till byggnaderna och behövs för att byggnaderna ska kunna användas för 
avsett ändamål” (definitionen i 1 kap. 4 § PBL). En fastighet kan ibland innehålla flera tomter och ibland 
kan en tomt vara uppdelad i flera fastigheter. 
 
Kommentar: Synpunkten beaktas 
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 5. Bohusläns museum
Utlåtande ur bebyggelseperspektiv
Vi hänvisar till vårt samrådsyttrande och har inget mer att tillföra
Dock vill vi tillägga. En flyttad stengärdsgård/stenmur, en replik hur väl det än utförs, förlorar nästan hela
sitt kulturhistoriska värde.

Utlåtande ur fornlämningsperspektiv 
En arkeologisk utredning har utförts då två övriga kulturhistoriska lämningar påträffades L2019:6341 en 
fyndplats och L2019:6340 en stenhägnad/mur (Kulturlandskapets rapporter 2019:18). Efter avslutad 
utredning framgår att inga ytterligare arkeologiska insatser krävs inom planområdet.  
Stenhägnaden L2019:6340 ligger i skogsmark och Bohusläns museum håller med Kulturlandskapets 
yttrande om att stengärdesgården bör få ligga kvar men om detta inte är möjligt så är alternativet att den 
förflyttas och återuppbyggs. En förflyttning bör ske varsamt. 

Sammanfattning 
Om stenmur L2019:6340 förflyttas bör det ske varsamt. Därutöver har Bohusläns museum inget att 
invända mot ärendet. 

Kommentar: Se samrådsyttrande. Tilläggas kan att det inte säkerställs i detaljplanen att muren 
återuppbyggs utan är upp till exploatören. 

6. Skanova
Ingen erinran.

7. Rossö 2:104 
Vill inte vänta tills sedan med överklagan utan vill redan nu poängtera hur viktig och nödvändig vår norra 
infart är. Rossö 2:104 är ett fd. pensionat, byggt 1933 och vi har bott där sedan 1953.
Infarten har alltid varit från norr och därför ligger både garage och parkering där.
Det finns en parkeringsplats åt söder och den gjorde vår far/morfar för att kunna parkera lättare på 
vintern då det var enklare med snöröjningen.
På sommaren är det dock inte alls lämpligt att parkera där pga. den relativt snabba trafiken som passerar 
där. Trafiken flyttades för kanske 30-40 år sedan från norra till södra sidan för att man inte ville ha all 
trafik igenom trädgårdarna längre ner och en tillfart runt Höjdens Pensionat anlades.
I ert förra utskick framgick att vi hade servitut på den vägen och det verkade ju rimligt eftersom båda 
vägarna och fastigheterna (även de som är ”uppförda tidigare”) ligger på mark ursprungligen tillhörande 
2:16.
Att vår rätt till väg skulle upphöra genom att det beviljats byggnadslov för två hus på vårt servitut är helt 
oacceptabelt.
Skulle inte den informationen gått ut i samband med byggloven?
Vi är ett bilburet släkte och inte ovanligt med 3-4 bilar på tomten och om man händelsevis behöver ha en 
släpkärra eller annan transport så är det endast på norra sidan man på ett trafiksäkert sätt kan angöra 
fastigheten.
Det behövs ingen 6 m väg med diken, det fungerar bra som det är idag.
Förstår egentligen inte att det är ett problem för er eftersom den östra fastigheten i området också måste 
ha tillgång till väg.

Kommentar: 
Servituten gäller, men endast i östlig riktning, inte västlig så som de används idag. Eftersom det skett 
avstyckning samt byggnation av bostadshus i den sträckning som servituten avser kan servituten inte 
nyttjas för sitt ändamål. Fastigheterna (Rossö 2:104, Rossö 2:121) bedöms inte heller ha något väsentligt 
behov av att nyttja servituten då de har utfart direkt mot befintlig väg i söder. 

Servitutet upphör inte att gälla bara för att det byggs ett hus på servitutets sträckning. Dock blir det inte 
möjligt att utnyttja och förlorar därmed sin funktion. För att nyttja servitutet måste byggnaden rivas eller 
servitutet förläggas i direkt anslutning till uppförd bostadsbyggnad. Detta är inte lämpligt och det finns 
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 svaga motiv att anlägga en så pass olämplig väg när fastigheterna i fråga redan har infarter direkt mot 
befintlig väg i söder. 

Servituten förbisågs antagligen i förrättningen då man tillskapade bostadsfastighet i dess sträckning. Detta 
oavsiktliga fel ger inte upphov till en ny utfartsrättighet i annan sträckning (åt väster). Lantmäteriet kan ta 
bort servitutet genom en fastighetsbildningsåtgärd (fastighetsreglering) där ersättningsfrågan också 
kommer behandlas. 

Detaljplanen medger ingen byggrätt på servitutets sträckning. Frågan om nyttjande av servitutet fastställs i 
kommande lantmäteriförrättning. 

8. Rossö 2:121 
1. Servitut, Officialservitut för väg. (Detaljplan del av Rossö sid 30-32)
I detaljplanen sid 31 uppges att servitutet inte längre är aktuellt eller möjligt att använda p.g.a. 
husbyggnation och därmed inte påverkas av planläggningen.  

Bildande, ändring och upphävande av officialservitut är en form av fastighetsbildning som kräver att 
samtliga lagliga krav är uppfyllda. Servitutet kan således inte ensidigt betecknas ”inte aktuellt” och helt 
godtyckligt förklaras ”upphöra”. Det är enbart Lantmäteriet som har möjlighet att pröva en ändring eller 
upphävande av officialservitut.  
Servitutet avser rätt till väg som upplåtits till vår fastighet för att ha möjlighet att med bil komma till 
fastighetens huvudentré på östra kortsidan. Denna kan inte nås via den ”nya” Höjdenvägen.  
I alla våra tidigare kontakter med kommunen har vi inte fått annan information än att servitutet 
fortfarande är i kraft vilket även framgår av de lantmäterihandlingar vi tagit del av. 
I planen synes vägavsnittet på vår baksida ingå i tomten längst österut på illustrationskartan och därmed 
omöjliggöra vår åtkomst till huvudentrén, baksidan av byggnaden och den del av vår tomt som finns där. 
Det är självklart inte acceptabelt för oss.  
Vi hävdar således att vägservitutet fortfarande gäller avseende den väg som återstår och fortfarande är i 
mycket farbart skick. 

2. Fastighetsbildning. (Detaljplan del av Rossö sid 30)
”Rossö 2:121 ges möjlighet till en viss utökning av fastigheten…” 
Vi uppfattar att vi har möjlighet att förvärva marken vid tidpunkt som vi finner lämplig efter att planen 
vunnit laga kraft.  

3. Gemensamhetsanläggning (Detaljplan del av Rossö sid 30)
Vi utgår från att vårt medlemskap i den befintliga Vägsamfällighetsföreningen innebär att vi inte drabbas 
av kostnader eller årsavgifter för ny lokalgata, dagvattenanläggningar eller annan gemensamhetsanläggning. 
Vi har som angetts ovan nyttjat vägen väster och norr om fastigheten i ca 70 år. 

4. Makadamdike (T01 – Trafikutformning sida 2)
I avsnitt 2 anges att ett makadamdike kommer att anläggas mellan vår västra gräns och vägen. Vi utgår 
från att detta dike inte fråntar oss möjligheten att från väster nå vår fastighet. Dvs att även detta dike är ett 
överkörningsbart makadamdike som beskrivs i avsnitt 1 sid 1. 

5. Körspårsanalys och trafiksäkerhet (T01 – Trafikutformning sida 3, 6)
En kritisk punkt ur trafiksäkerhetssynpunkt är korsningen vid fastighet 2:121. Fig 2.  
I planförslaget förordas en utformning av korsningen som till fullo uppfyller siktkraven. Fig 7. 
Vi stöder detta förslag i alla delar och anser det nödvändigt att ta trafiksäkerheten på stort allvar. Mot 
bakgrund av den ökade trafiktätheten och den från kommunen uttryckliga önskan om helårsboende i 
området och därmed trafikovana barn på vägen, är trafiksäkerheten av stor vikt.  
Redan i dagsläget har generationsväxlingen i vår fastighet samt i fastigheter i vår omedelbara närhet 
medfört ökad närvaro av småbarn. 
När dessutom ”erforderligt utrymme för att förskjuta korsningen finns tillgängligt bör trafiksäkerheten i 
korsningen prioriteras.” Sid 3. 
Vi anser att tillfredställande trafiksäkerhet i korsningen INTE uppnås så enkelt som att flytta en soptunna. 
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Kommentar: 
Officialservitut för väg - Se kommentar yttrande 7. 
Fastighetsbildning – Korrekt. Det är lämpligt att detta sker i samband med kommande 
lantmäteriförrättning för att reglera övriga fastigheter inom planområdet. 
Gemensamhetsanläggning – Fördelning av kostnader och andelstal i gemensamhetsanläggningar hanteras i 
kommande lantmäteriförrättningar där Lantmäteriet har beslutanderätt.  
Makadamdike – Diket ska vara överkörningsbart. 
Körspårsanalys och trafiksäkerhet – Gatuområdet i ovan nämnda korsning har i antagandehandlingarna 
utökats något åt öster. Viss utökning av gatuområdet har även skett i de två kurvorna inne i planområdet. 

9. Rossö 2:250 
De synpunkter vi på fastighet Rossö 2:250 önskar framföra är den del i detaljplanen som avser den södra 
korsningen som gränsar till Rossö 2:121, vilken ni anger som kritisk. Men även en oro inför rådande buller 
situation samt ökat trafikflöde av tung trafik.

Ett byggprojekt av denna dignitet medför ett kraftigt förändrat trafikflöde under flera års tid, generellt av 
tung trafik. Vilket kommer att påverka upplevelsen av den kringliggande naturen. Som ni skriver i 
detaljplanen är det av vikt att ta hänsyn till barn utan trafikvana, vilket det finns gott om på Höjden, främst 
då tänker jag att vi har små barn själva som leker på vår tomt som gränsar till denna korsning som avses. 
Denna korsning kommer att bli kraftigt belastad av trafik samt buller i samband med ett liknande projekt. 
Har en analys av buller genomförts? Om så är fallet, önskar jag ta del av denna. Detta projekt kommer att 
medföra inverkan för oss genom arbete av tunga maskiner. Att ni i detaljplanen beskriver åtgärder som att 
boende på Rossö 2:121 skall flytta sitt sopkärl för att säkerheten skall kunna garanteras är inte en adekvat 
åtgärd ur trafiksäkerhetssynpunkt. Barnen känner även en trygghet i att kunna leka längs den skogsväg 
som löper jämte huvudvägen på Höjden, då det är en väg som generellt brukas av gående. Ni anger att det 
finns utrymme för lekytor i detaljplanen, men även gott om andra lokalisationer för detta på Rossö. Då 
skogsstigen som barnen leker på idag kommer att bli trafikerad, önskas att hänsyn tas till barnperspektivet 
och lekytor bibehålls i rimlig mån 

Kommentar: 
Byggskedet i ett projekt medför en rad moment som kan innebära störningar för närboende, tex i form av 
ökad tung trafik och buller. Då påverkan är begränsad i tiden har ingen bulleranalys utförts. Det planerade 
gatuområdet är dimensionerat för att rymma tunga fordon. Byggtrafik till och från exploateringsområdet 
ska ske så att störningarna begränsas i möjligaste mån. Exploatören ansvarar för att trafik på befintlig väg 
förbi planområdet ej hindras under byggtiden. 

Inom den angränsande detaljplanen söder om vägen finns det avsatta ytor för lek som kan ställas i ordning 
om samfälligheten så beslutar. Att det inte redan har genomförts beror förmodligen på att man inte har 
haft behovet och därmed finns det heller inte anledning att avsätta mer ytor för ändamålet. Det nya 
området kan ingå i befintlig samfällighet och gemensamt kan man då se till att detta blir av. 
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 Kvarstående synpunkter 
Nedanstående personer har framfört synpunkter under samråd eller granskning som helt eller delvis inte 
har tillgodosetts. De personer som är listade under rubriken sakägare och som helt eller delvis inte fått sina 
synpunkter tillgodosedda har vid ett antagande av detaljplanen rätt att överklaga beslutet. De personer 
som är listade under rubriken övriga, saknar, enligt kommunens bedömning, rätt att överklaga beslutet vid 
ett antagande av detaljplanen oavsett om synpunkterna helt eller delvis inte tillgodosetts. 

Sakägare 
 Västtrafik
 Bohusläns museum
 Rossö 2:227
 Rossö 2:104
 Rossö 2:121
 Rossö 2:250

Denna handling har hanterats digitalt och saknar därför underskrift. 

Miljö- och byggförvaltningen 
2021-02-03 

Malin Fransson 
Planeringsarkitekt 
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Sammanfattning

Denna bedömningen har tagits fram för att utvärdera förutsättningar och
befintliga förhållanden för dagvattenhantering i samband med detaljplanarbetet
för del av Rossö 2:16, i Strömstads kommun. Detaljplanen syftar till att bygga
helårsbostäder i form av rad- eller parhus alternativt tomter för friliggande villor.

I dagsläget utgörs planområdet av obebyggd naturmark och avvattnas via
naturliga lågstråk till havet som ligger nordväst om planområdet. Recipienten är
Flo, som är klassad enligt Miljökvalitetsnormerna (MKN) med måtlig ekologisk
status samt god kemisk ytvattenstatus med undantag för kvicksilver och
polybromerade difenylterar (PBDE).

Byggnationen av de nya bostäderna på del av Rossö 2:16 kommer att innebära
större andel hårdgjord yta, i form av takyta och grusväg. Dagvattnet som
uppkommer inom planområdet får inte belasta nedströms liggande områden, och
ska därför infiltreras och fördröjas innan det släpps ut. Den övergripande strategin
för föreslagen dagvattenhanteringen i planområdet är att fördröja dagvatten enligt
rekommendationer i Svenskt Vattens publikationer P105 Hållbar dag- och
dränvattenhantering och P83 Allmänna vattenledningsnät och P110 Avledning av
dag-, drän- och spillvatten.

Generellt sett bör respektive ny tomt ha ett lokalt fördröjningsmagasin. Den nya
lokalgatan bör avvattnas och fördröja dagvatten genom längsgående diken
alternativt (vid platsbrist) makadamdiken. Vid större regn bör dagvattnet ansluta
till befintlig bäck nordväst om planområdet alternativt till befintligt vägdike söder
om planområdet. Vid extremregn bör det även finnas utpekade avrinningsvägar i
markytan och utpekade översvämningszoner.

De tomter som ligger i den nordöstra delen av planområdet bedöms påverkas
mest av avrinning från naturområdet och höjdryggen för dagvattnet. För att
skydda respektive bostäder kan avskärande åtgärder anläggas alternativt låta
vattnet rinna in på utpekade avvattningsstråk (makadam- eller svackdiken)
mellan tomterna.

För att kunna ge mer svar på genomförbarhet av föreslagna lösningar föreslås
bedömningen kompletteras med flödes- och fördröjningsvolymsberäkningar före
och efter exploatering samt en enkel skyfallsanalys. För att kunna göra en rimlig
höjdsättning av nya marknivåer samt dimensionering av föreslagna
dagvattenanläggningar, skulle en vidare dagvattenutredning behövas.
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PM Dagvattenbedömning DP Rossö

1. Bakgrund och syfte

Strömstads kommun har önskemål att utveckla södra kustområdet med ny
bebyggelse och har därför tagit fram ett utvecklingsprogram som omfattar flera
delområden som anses lämpliga för nya bostäder. Detaljplanläggningen för del av
Rossö 2:16 ingår i detta program, området ligger i direkt anslutning till befintliga
bostäder/fritidshus, väg och VA-ledningar. Detaljplanen ska ge möjligheter till att
skapa nya bostäder som främjar åretruntboende och ett levande lokalsamhälle.
Planområdet är i privat ägo.

Ramböll Sverige AB har fått i uppdrag av Mattsson Byggkonsult AB att utföra en
översiktlig dagvattenbedömning för att klarlägga befintliga förhållanden samt få
en första bild på hur dagvattenhantering inom planområdet kan ske med hänsyn
till planerad byggnation.

2. Miljökvalitetsnormer

Miljökvalitetsnormer, MKN, för vattenförekomster utgör kvalitetskrav och har upp-
rättats i enlighet med EU:s vattendirektiv. För ytvattenförekomster syftar
normerna till att uppnå hög eller god ekologisk status och god kemisk
ytvattenstatus senast den 22 december 2015, om de inte omfattas av undantag.
Undantag kan meddelas i form av tidsfrist, exempelvis god ekologisk status 2021,
eller mindre strängt krav. Som underlag för MKN har ekologisk status eller
potential samt kemisk ytvattenstatus bedömts för varje vattenförekomst.

Ekologisk status är en sammanvägning av biologiska, fysikalisk-kemiska och
hydrologiska parametrar och klassificeras i fem klasser: hög, god, måttlig,
otillfredsställande och dålig status.

Kemisk ytvattenstatus bestäms av gränsvärden för ett antal ämnen som är ge-
mensamma för EU. Samtliga ämnen är miljögifter och benämns i vattenförvalt-
ningsarbetet som prioriterade ämnen. Exempel på prioriterade ämnen är: kad-
mium, kvicksilver, tributyltenn (TBT) och flera olika polyaromatiska kolväten
(PAH). Om gränsvärdet för ett av ämnena överskrids klaras inte kravet på god
kemisk ytvattenstatus.

2.1 Recipientbeskrivning
Planområdet avvattnas med självfall via naturmark till havet nordväst om
området. Vattenförekomsten heter Flo och är klassat enligt
miljökvalitetsnormerna, MKN (VISS, 2019-01-16).
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Figur 1. Översiktlig karta över recipienten Flo (ljusblåmarkerade yta). VISS, 2019-
01-16. Planområdet är markerat med röd linje.

Den ekologiska statusen av Flo har bedömts enligt MKN som Måttlig på grund av
förekomsten av näringsämnen i intilliggande vattenförekomst. Vattenförekomsten
bedöms kunna nå God ekologisk potential till 2027, om lämpliga åtgärder
genomförs till 2021. Minst en vattenförekomst som påverkar Flo har tidsundantag
till 2027, därför att det bedöms vara tekniskt omöjligt att uppnå god ekologisk
status med avseende på näringsämnen till 2021.

Den kemiska ytvattenstatusen är klassad som God, med undantag för kvicksilver
och polybromerade difenylterar (PBDE). Halterna av PBDE och kvicksilver
överskrider Havs- och vattenmyndighetens gränsvärden för PBDE respektive
kvicksilver i vattenlevande organismer och fisk i samtliga ytvattenförekomster
(sjöar, vattendrag och kustvatten) i Sverige. Föroreningarna har en sådan
omfattning och karaktär att det i dagsläget inte finns tekniska förutsättningar för
att sänka halterna PBDE samt kvicksilver och kvicksilverföreningar till de nivåer
som motsvarar God kemisk ytvattenstatus, vilket resulterar i mindre stränga krav.
De nuvarande halterna av PBDE samt kvicksilver (december 2015) får däremot
inte öka (VISS, 2019-01-16).
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En översikt av statusklassificeringen för recipienten redovisas i Tabell 1.

Tabell 1. Översikt statusklassning och miljökvalitetsnormer (kvalitetskrav) för
ekologisk status och kemisk status i vattenförekomsten. VISS, 2019-01-16.

Grundinformation Ekologisk status Kemisk status

EU-ID Vattenförekomst
Ekologisk

status
Kvalitetskrav
och tidpunkt

Kemisk
status

Kvalitetskrav

SE585160-
110880

Flo Måttlig
God ekologisk

status
2027

Uppnår ej
god

God kemisk
ytvattenstatus

3. Befintliga förhållanden

3.1 Områdes- och planbeskrivning

Planområdet är ca 12,3 ha och ligger på norra delen av Rossö på området Höjden
(Figur 2). Planområdet ingår i fastigheten Rossö 2:16 och är i privat ägo. I
dagsläget utgörs planområdet av obebyggd naturmark. Området avgränsas i norr
av en höjdrygg med berg i dagen som även följer strandskyddslinjen. I söder
avgränsas området av en lokalväg.

Figur 2. Översiktlig karta med planområdets gräns (rosa linje). Bild från
Strömstads kommun, 2015-09-09.
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3.2 Topografi och markslag
Området vid Höjden utgörs av flack tallskogsbevuxen mark (kusttall).

Planområdet lutar svagt åt väster. Den lägsta zonen ligger i den nordvästra delen
av området. Enligt kartmaterial från Strömstads kommun är nivåskillnaden inom
området ca 11,5 meter och markhöjderna varierar mellan nivåerna +17,0
nordväst och +28,5 öst (höjdsystem SWEREF 99 12 00, RH2000).

3.3 Geologi, geotekniska förhållanden och hydrologi
Enligt SGU:s jordartskarta uppdelas jordarterna i planområdet av berg (norrut)
och postglacial sand (söderut), se Figur 3. En del morän finns öster om
planområdet.

I den delen som består av postglacial sand, enligt SGU:s jorddjupskartan, är
djupet till berg uppskattat till 1–3 meter, se Figur 4. I den delen som består av
berg, är jorddjupet naturligtvis nära 0.

Figur 3. SGU:s jordartskarta över planområdet (blå linje), Sveriges geologiska
undersökning, hämtad 2019-01-17.
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Figur 4. SGU:s jorddjupskarta över planområdet (blå linje), Sveriges geologiska
undersökning, hämtad 2019-01-17.

En geoteknisk undersökning utfördes av GEO-gruppen AB i januari 2019. Enligt
undersökningen utgörs jordprofilen i huvudsak av ett ytligt lager mulljord som
underlags av friktionsjord ovan berggrunden i de delar av området med liten
jorddjup. Där jorddjupen är större förekommer även ett lager med kohesionsord.
Berget går i dagen inom stora delar av planområdets nordöstra gräns samt delvis
inom den västra delen av planområdet.

Ytlagret är ca 0,2 till 0,6 meters tjock och utgörs av mulljord, ställvis med inslag
av grus och sand. Lagret med kohesionsjorden varierar mellan 0 till ca 3,7 meter
och utgörs i huvudsak av grusig sandig siltig lera, men även grusig sandig lerig
silt. Lagret med friktionsjorden varierar mellan 0 till ca 2,2 meter och består i
huvudsak av grusig sand med varierande halter av silt. Bergets nivå har ej
bestämts men sonderingarna har gjorts till ca 0,6 till 5,5 meter under markytan.

Grundvattennivån har undersökts i området tillsammans med den geotekniska
undersökningen som utfördes januari 2019. I de tre provtagningshållen som ligger
i södra och västra delen av planområdet har fria vattenytor registrerats (se
markerade punkter i Figur 5). De fria vattenytorna registrerades mellan 0,4 och
0,9 meters djup.
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Figur 5. Borrplan för den geotekniska utredningen som utfördes av GEO-gruppen
AB, Markteknisk undersökningsrapport (MUR) 2019-02-05. I provtagningshållen
markerade med ljusblåruta registrerades fria vattenytor.

Infiltrationskapaciteten för området bedöms som låg till obefintlig då
grundvattennivåerna ligger ytligt samt de naturliga förutsättningarna med berg
medför dåliga förutsättningar för infiltration. Om marknivåerna höjs vid
byggnation kan infiltrationskapaciteten öka.

3.4 Natur- och kulturintressen
Hela Rossö omfattas av riksintresse för naturvård enligt miljöbalkens tredje kapitel
på grund av värdena i havs- och skärgårdslandskapet. Planområdet ligger inte
inom strandskyddsområdet, dock ligger i direkt anslutning till
strandskyddsgränsen. Dock finns det idag en stig som leder genom planområdet
till ett sammanhängande naturområde i norr. I den nya detaljplanen kommer
möjligheten att passera genom planområdet att säkerställas.

Planområdet ligger också inom riksintresse för kulturmiljö, däremot finns en
bergsrygg som avgränsar kontakten med hamnområdet och sundet vilka är
utpekade för sina särskilda kulturhistoriska värden. Enligt planbeskrivning för del
av Rossö 2:16 är den nya bebyggelsen visuellt avskärmad och bedöms inte ha
någon påverkan på de utpekade kulturmiljövärdena. Dalgången med dess
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topografi bidrar till en mycket liten exponeringen av den nya bebyggelsen.
Planbestämmelser kommer att reglera bebyggelsens utseende så att den anpassas
till omgivande närmiljö.

Planområdet ligger även inom riksintresse för den obrutna kusten enligt
miljöbalkens fjärde kapitel och bedöms enligt planbeskrivning vara av särskilt
intresse för turismen och det rörliga friluftslivet. Enligt planbeskrivning kan större
naturområden sparas för friluftsliv genom att förtäta mellan befintlig bebyggelse.
Fler bostäder skapar möjligheter att bevara lokalsamhällets service vid hamnen
som gynnar turismen.

I Naturvärdesinventering inom del av Rossö 2:16, Strömstads kommun (NVI) som
utfördes av Rio Göteborg Natur- och kulturkooperativ 2019-01-28 har två
områden klassats med naturvärdesklassen 3 respektive 4 (se Figur 6).
Naturvärdesobjektet klass 3 omfattar en liten del av planområdet i öster. Objektet
består av tallskog och har bedömts ha påtagligt biotopvärde samt ett visst
artvärde (NVI, Rio Göteborg Natur- och kulturkooperativ, 2019-01-28).
Naturvärdesobjektet klass 4 ligger vid gränsen av planområdet i nordväst, där allt
dagvatten inom planområdet rinner till idag (läs vidare i nästa kapitel 3.5).
Objektet består av björksumpskog och har bedömts ha obetydligt artvärde dock
ett visst biotopvärde (NVI, Rio Göteborg Natur- och kulturkooperativ, 2019-01-
28).

Figur 6. Naturvårdsinventering (NVI) för Rossö, NVI 2019-01-28. Planområdets
gräns (blå linje).
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3.5 Befintlig avrinning
Området utgörs av naturmark och avvattnas idag huvudsakligen via naturliga
lågstråk till havet som ligger nordväst om planområdet. Marknivåer enligt
grundkartan har använts för att identifiera avrinningsvägarna, se blåa pilar i Figur
7. Enligt planarkitekten för detaljplanen för området, Pauline Sandberg, finns en
bäck vid det nordvästra hörnet av planområdet som leder vattnet vidare till havet.
Bäcken finns inte inmätt i kartmaterialet, se markerade mörkblålinje i Figur 7 för
ungefärlig placering av bäcken. I Figur 8 kan man se var höjdryggen som
påverkar avrinningen till området ungefär ligger, och som visar det totala
avrinningsområdet som påverkar planområdet.

Inga kända dagvattenledningar finns i området. Ett kommunalt dike finns längs
med den södra sidan av vägen som begränsar planområdet i söder. Diket har ett
osäkert utlopp men verkar slutta i sydvästligriktnings utlopp i marken.

Figur 7. Planområde (orange linje) och befintlig avrinning (blåa pilar). Blå linje för
ungefärlig placering av befintlig bäck i nordväst. Grön strecklinje för placering av
befintligt vägdike, söder om planområdet.
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Figur 8. Översiktlig karta med planområde (blå linje), höjdrygg (blå strecklinje)
och avrinning in till planområdet (ljusblåa pilar).

3.6 Markavvattningsföretag
Inga markavvattningsföretag har hittats.

3.7 VA-ledningar
Kommunala dricksvatten- och spillvattenledningar finns i närmaste befintliga
område, söderut om planområdet (Figur 9). Enligt kommunen finns
fastighetsägarsammanslutningar kring dagvattnet, åtminstone för bostadsområdet
öster om planområdet. Dock är det okänt hur dessa ledningar ligger eller vilka
som är delaktiga.
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Figur 9. VA-ledningar i området, som går längs med lokalgatan söder om
planområdet, röda linjer står för spillvatten och blåa linjer för dricksvatten.
Planområdet markerat med orange linje.

4. Exploatering

Föreslaget detaljplanområde för del av Rossö 2:16 planeras bebyggas med nya
bostäder. Enligt programmet för detaljplanen ska det byggas bostäder som
främjar helårsboende. Planförslaget medger en relativt tät bebyggelsestruktur för
radhus- eller parhusbebyggelse alternativt tomter för friliggande villor, se Figur
10. Området bedöms kunna tillskapa cirka 10 till 14 nya bostäder.

I planen ingår också en grusväg genom området, ny lokalgata. En gångpassage
genom området anses viktig för att säkerställa tillgänglighet och åtkomst till
naturområdet i norr.
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Figur 10. Tomtskiss till detaljplan för del av Rossö 2:16.

4.1 Riktlinjer för dagvattenhantering
Strömstads kommun har inget fastställt dokument med riktlinjer för
dagvattenhantering. Enligt kommunen bör dock allt dagvatten som uppkommer i
möjligaste mån omhändertas lokalt och i undantagsfall avledas till samlad
fördröjning inom planens utformning, för att inte belasta nedströms liggande
områden.

Ansvaret för fördröjning och rening av dagvattnet som genereras inom
fastigheterna skall ligga på fastighetsägarna.

Enligt Svenskt Vattens branschstandard gäller vid dimensionering av
dagvattensystem att hänsyn tas till ökad nederbörd till följd av klimatförändringar.
Enligt Svenskt Vattens publikation P110 Avledning av dag-, drän- och spillvatten
bör en klimatsfaktor 1,25 därför ansättas vid beräkning av framtida
dagvattenflöden, d.v.s. en ökning av regnintensiteten med 25 %. Då området
föreslås bebyggas med villor skulle planområdet klassas som gles
bostadsbebyggelse enligt Tabell 2.1 i P110 vilket ger ett dimensionerande regn på
2 års återkomsttid för fylld ledning och 10-årsregn för dämning upp i markytan.
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4.2 Reningsbehov dagvatten
Dagvatten från bebyggda områden, vägar, etc. kan påverka vattenkvaliteten och
följaktligen för en vattenförekomst. Vilka föroreningar som sprids med dagvattnet
samt i vilken grad vattenförekomsten påverkas varierar och beror på vilka ytor
som dagvattnet kommer i kontakt med på sin väg mot recipienten.

Eftersom området planeras bebyggas till ett villaområde med radhus eller parhus
samt en grusväg, kan det bedömas som en mindre belastad yta med avseende på
föroreningar i dagvatten och därför ingen stor påverkan till recipienten. Däremot
är det viktigt att halterna näringsämnen, kvicksilver samt PBDE inte ökar i
recipienten.

5. Föreslagen dagvattenhantering

Byggnationen av de nya bostäderna i del av Rossö 2:16 kommer att innebära
större andel hårdgjord yta. Den befintliga naturmarken kommer delvis att ersättas
av hårdgjord yta, i form av takyta och grusväg. Detta kommer i sin tur att
innebära ett förändrat och ökat flöde vilket kräver en fördröjning av dagvattnet
inom planområdet.

Avrinningen från planområdet bedöms (likt idag) ske i nordvästlig riktning mot
befintlig bäck som leder vattnet vidare till havet. Dagvattnet som uppkommer
inom planområdet får inte belasta nedströms liggande områden, därför är det
viktigt att vattnet ges möjlighet att infiltreras och fördröjas innan det släpps ut.
Hantering av dagvattnet bör vara hållbar och följa principen för lokalt
omhändertagande av dagvatten (LOD). Fördröjning ska likna naturens förlopp
samt vara så nära källan som möjligt.

Dagvattenhanteringen inom det aktuella planområdet föreslås hanteras enligt
skissförslaget i Figur 11 och Figur 12. Den övergripande strategin för föreslagen
dagvattenhanteringen i planområdet är att fördröja dagvatten enligt
rekommendationer i Svenskt Vattens P105 och P110.

Generellt sett bör respektive ny tomt ha ett lokalt fördröjningsmagasin. Den nya
lokalgatan bör avvattnas och fördröja dagvatten genom längsgående diken
alternativt (vid platsbrist) makadamdiken. Vid större regn bör dagvattnet ansluta
till befintlig bäck nordväst om planområdet alternativt till befintligt vägdike söder
om planområdet. Vid extremregn bör det även finnas utpekade avrinningsvägar i
markytan och utpekade översvämningszoner.

De tomter som ligger i den nordöstra delen av planområdet bedöms påverkas
mest av avrinning från naturområdet och höjdryggen för dagvattnet. För att
skydda dessa bostäder kan avskärande åtgärder, i form av t.ex. ett vanligt dike
alternativt makadamdike eller mur, placeras för att förhindra att dagvatten rinner
in på tomterna. Det vattnet kan sen avledas till bäcken österut via ett
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makadamdike längs med planområdesgränsen. Se vidare i Figur 11. Ett alternativ
till avskärande åtgärderna är att låta vattnet rinna in på utpekade
avvattningsstråk (makadam- eller svackdiken) mellan tomterna, som fördröjer och
leder vattnet vidare till vägdiken längs med den nya lokalgatan för ytterligare
fördröjning, med utlopp i det befintliga vägdiket söder om planområdet (Figur 12).

Figur 11. Föreslagen dagvattenhantering – Alt. 1
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Figur 12. Föreslagen dagvattenhantering – Alt. 2

5.1 Lokal omhändertagande på respektive tomt
Fördröjning av dagvatten från kvartersmarken med rad- och parhus kan ske
genom stuprör och utkastare som leds via rännor ut över grönytor inne på
respektive fastighet. Stuprören skulle därmed kunna förses med en utkastarböj
och takvatten ledas ut över gräsmattan enligt principskiss i Figur 13.

Takvatten ska ledas ut från byggnaden ca 2,5 meter för att förhindra belastning
på byggnadens dräneringssystem. För en lämplig avrinning av yt- och dagvatten
från byggnaden ska marken ges en lutning av 1:20 ca 3 meter ut från byggnaden
(Svenskt Vatten P105).

Överskottsvatten som inte infiltrerar leds då till ett uppsamlande infiltrationsstråk
placerat i fastighetsgräns för ytterligare fördröjning (Figur 13).
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Figur 13. Principskiss där takvatten leds ut över mark. Överskottsvatten som inte
infiltrerar rinner mot ett uppsamlande dräneringsstråk och vidare mot
dagvattensystem utanför fastigheten. Källa: P105, Fig 9.8.

Eftersom infiltrationskapaciteten i området bedöms som låg till obefintlig borde
matjorden i gräsytan innehålla en viss andel sand och grus samt en tjocklek av
minst 15 centimeter. Öppna diken föreslås i första mån för att hålla dagvattnet så
ytligt som möjligt.

I fall det är omöjligt att infiltrera regnvattnet i gräsytan kan det istället ledas
direkt till ett hålrumsmagasin under mark, enligt skiss i Figur 14. Dock skall
sådana magasin utformas som täta magasin med t.ex. geomembran, för att
behålla fördröjningskapacitet i magasinen då grundvattennivån är så ytlig.

Figur 14: Principskiss makadammagasin under mark. Den strypta
tömningsledningen ansluts till ett dike eller ledning. Källa P105, Fig 9.10.

Ett ytterligare alternativ är att ha en hederlig regnvattentank vid varje stuprör
eller nedgränd vid varje tomt, som sen får tappas ur vid torrväder. Ur sådana
tankar kan man även ta regnvatten för bevattning.
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5.2 Makadamdiken
Det uppsamlande infiltrationsstråket längs ny lokalgata kan utgöras av ett
makadamdike, likt Figur 15. Makadamdikena består i princip av ett dike som täcks
in av en geotextil och fylls med ett grovt material (makadam) som dagvattnet leds
till. Makadammagasinet kan göras tätt eller otätt, dock ett otätt makadammagasin
förutsätter att botten av magasinet ligger ovan grundvattennivån. På botten av
makadamdiket föreslås förläggningen av en dränledning. Rekommenderad lutning
för infiltrationsstråk i längsled är 0,2-0,5 %.

Figur 15: Exempel på makadamdiken i gräsyta och intill väg. Översta bilden är
tagen i ett villaområde i Nödinge. Källa: Ramböll/ Stockholm Vatten och Avfall.

5.3 Avskärande åtgärder
Med hjälp av avskärande åtgärder kan ytavrinning från uppströms liggande
områden hanteras, för att förhindra att dagvatten rinner in på tomtmark.
Avskärande åtgärder kan vara i form av ett dräneringsstråk infiltrerande
grussträng invid bergsslänt, som en låg mur, kantsten eller öppen ränna Figur 16.
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5.4 Höjdsättning och skyfall
Vid extrema regnhändelser som skyfall fylls vanliga dagvattenanläggningar snabbt
upp och vattnet kommer att ställa sig på markytan. Därför måste byggnader höjas
för att kunna hantera de stora dagvattenflöden som kommer vid skyfall samt
undvika skador på byggnader. Nya byggnader bör ligga högre och omgivande
mark bör slutta mot nya gator och utpekade avrinningsstråk.

Vid skyfall kommer de vanliga dagvattenlösningarna inte att kunna hantera allt
dagvatten som förekommer. Därför bör dagvattenhanteringen innehålla ytliga
avrinningsstråk och ta hänsyn till att dessa ytor ska hållas fria från bebyggelse. En
yta vid den lägsta punkten i planområdet (se zonen för hantering av skyfall i Figur
11 och Figur 12) borde därför hållas obebyggt för att kunna hantera skyfall inom
planområdet.

För att undvika översvämningar i planområdet, är det också viktigt med en hållbar
dagvattenhantering med säker höjdsättning av byggnader och mark. Ny
höjdsättning där ny markyta höjs bidrar till att risken för översvämning minskar
för den planerade byggnationen och gör så att djupet till grundvattenytan ökar
vilket kan underlätta utformningen av LOD anläggningarna.

Figur 16: Exempel avskärande åtgärd i form av
grussträng invid bergsslänten (vänster) och mur
(höger). Foto: Ramboll
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6. Fortsatt arbete

Denna bedömning visar rimliga förslag till lösningar för hantering av dagvatten
inom det nya planområdet med hänsyn till planerad byggnation av omgivningar.
Dock, för att kunna ge mer svar på genomförbarhet behöver bedömningen
kompletteras med flödes- och fördröjningsvolymsberäkningar före och efter
exploatering. En komplettering till denna bedömningen med en enkel
skyfallsanalys genom modelleringsverktyget Scalgo skulle också vara av intresse
för att se hur området påverkas av skyfall idag.

En vidare dagvattenutredning är också viktig för att kunna göra en rimlig
höjdsättning av nya marknivåer som sammanfaller med föreslagen avvattning
samt för dimensionering av föreslagna dagvattenanläggningar (inkl. djup och
bredd på diken).
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Sammanfattning 

 

Den kompletterande dagvattenutredningen har tagits fram för att utföra 

flödesberäkningar samt en översiktlig skyfallsanalys, och revidera förslagen till 

dagvattenhantering utifrån dessa resultat. Utredningen har tagits i samband med 

detaljplanarbetet för del av Rossö 2:16, i Strömstads kommun. Detaljplanen syftar 

till att bygga helårsbostäder i form av tomter för friliggande villor, alternativt 

parhus eller radhus. 

 

I dagsläget utgörs planområdet av obebyggd naturmark och avvattnas via 

naturliga lågstråk till havet som ligger nordväst om planområdet. Recipienten är 

Flo, som är klassad enligt Miljökvalitetsnormerna (MKN) med måttlig ekologisk 

status samt god kemisk ytvattenstatus med undantag för kvicksilver och 

polybromerade difenylterar (PBDE). 

 

Byggnationen av de nya bostäderna på del av Rossö 2:16 kommer att innebära 

större andel hårdgjord yta, i form av framförallt takyta och grusväg samt viss 

tomtmark för exempelvis garageuppfarter. Dagvattnet och skyfall som 

uppkommer inom planområdet får inte belasta nedströms liggande områden, och 

ska därför infiltreras och fördröjas innan det släpps ut. Den övergripande strategin 

för föreslagen dagvatten- och skyfallshanteringen i planområdet är att fördröja 

dagvatten enligt rekommendationer i Svenskt Vattens publikationer P105 Hållbar 

dag- och dränvattenhantering och P83 Allmänna vattenledningsnät och P110 

Avledning av dag-, drän- och spillvatten. 

 

Föreslagen dagvattenhantering inom planområdet fokuserar på fördröjning av 

dagvatten och skyfall från närliggande naturmark samt planerad 

bostadsbebyggelse. Dagvatten vid ”vanliga regn” föreslås hanteras i krossdiken 

och svackdiken, som också kommer att medföra en viss rening. Förutsatt att 

samtliga dagvattenåtgärder införs i planområdet, bör inte statusen för MKN-vatten 

för recipienten Flo försämras. 

 

Utförd skyfallsanalys visade att vid extrema regnhändelser kommer vattnet att 

rinna igenom planerade tomter och inga instängda områden har identifierats, men 

att vattnet rinner igenom planområdet medför en risk för planerade bostäder. För 

att undvika skador på planerade bostäder rekommenderas en avskärande åtgärd 

som avleder vattnet till ett svackdike där vattnet sedan kan tillåtas fördröjas och 

avledas vidare till den befintliga bäcken. Detta för att inte öka flödet i den 

befintliga bäcken och därmed inte riskera översvämningar i de nedströmsliggande 

fastigheterna. 

 

En lämplig höjdsättning av området är nödvändigt och bör tas fram i samband 

med projektering. Föreslagen dagvatten- och skyfallssystem bör säkerställas i 

samband med det. 
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PM Dagvatten- och skyfallsutredning DP Rossö 

1. Bakgrund och syfte 

Strömstads kommun har önskemål att utveckla södra kustområdet med ny 

bebyggelse och har därför tagit fram ett planprogram som omfattar flera 

delområden som anses lämpliga för nya bostäder. Detaljplanläggningen för del av 

Rossö 2:16 ingår i detta program, området ligger i direkt anslutning till befintliga 

bostäder/fritidshus, väg och VA-ledningar. Detaljplanen ska ge möjligheter till att 

skapa nya bostäder som främjar åretruntboende och ett levande lokalsamhälle. 

Planområdet är i privat ägo. 

 

Ramboll Sverige AB har fått i uppdrag av Mattsson Byggkonsult AB att utföra en 

kompletterande dagvattenutredning, där det ingår flödesberäkningar och en 

översiktlig skyfallsanalys. Den kompletterande dagvattenutredningen utgår ifrån 

de förutsättningar, befintliga förhållanden samt förslag till dagvattenhantering i 

den tidigare dagvattenbedömning (Dagvattenbedömning DP Rossö, Ramboll 

Sverige AB, Göteborg 2019-03-29). 

2. Förutsättningar dagvattenhantering 

2.1 Riktlinjer för dagvattenhantering 
 

Strömstads kommun har inget fastställt dokument med riktlinjer för 

dagvattenhantering. Enligt kommunen bör dock allt dagvatten som uppkommer i 

möjligaste mån omhändertas lokalt och i undantagsfall avledas till samlad 

fördröjning inom planens utformning, för att inte belasta nedströms liggande 

områden. 

 

Enligt Svenskt Vattens branschstandard gäller vid dimensionering av 

dagvattensystem att hänsyn tas till ökad nederbörd till följd av klimatförändringar. 

Enligt Svenskt Vattens publikation P110 Avledning av dag-, drän- och spillvatten 

bör en klimatsfaktor 1,25 därför ansättas vid beräkning av framtida 

dagvattenflöden, d.v.s. en ökning av regnintensiteten med 25 %. Då området 

föreslås bebyggas med parhus/villor skulle planområdet klassas som gles 

bostadsbebyggelse enligt Tabell 2.1 i P110, vilket ger ett dimensionerande regn på 

2 års återkomsttid för fylld ledning och 10-årsregn för dämning upp i markytan.  

2.2 Miljökvalitetsnormer och statusklassning på recipienten 
 

Miljökvalitetsnormer, MKN, för vattenförekomster utgör kvalitetskrav och har upp-

rättats i enlighet med EU:s vattendirektiv. För ytvattenförekomster syftar 

normerna till att uppnå hög eller god ekologisk status och god kemisk 
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ytvattenstatus senast den 22 december 2015, om de inte omfattas av undantag. 

Undantag kan meddelas i form av tidsfrist, exempelvis god ekologisk status 2021, 

eller mindre strängt krav. Som underlag för MKN har ekologisk status eller 

potential samt kemisk ytvattenstatus bedömts för varje vattenförekomst. 

 

Ekologisk status är en sammanvägning av biologiska, fysikalisk-kemiska och 

hydrologiska parametrar och klassificeras i fem klasser: hög, god, måttlig, 

otillfredsställande och dålig status. 

 

Kemisk ytvattenstatus bestäms av gränsvärden för ett antal ämnen som är ge-

mensamma för EU. Samtliga ämnen är miljögifter och benämns i vattenförvalt-

ningsarbetet som prioriterade ämnen. Exempel på prioriterade ämnen är: kad-

mium, kvicksilver, tributyltenn (TBT) och flera olika polyaromatiska kolväten 

(PAH). Om gränsvärdet för ett av ämnena överskrids klaras inte kravet på god 

kemisk ytvattenstatus. 

2.2.1 Recipientbeskrivning 
 

Planområdet avvattnas med självfall via naturmark till havet nordväst om 

området. Vattenförekomsten heter Flo och är klassat enligt 

miljökvalitetsnormerna, MKN (VISS, 2019-01-16). 

 

 

Figur 1. Översiktlig karta över recipienten Flo (ljusblåmarkerade yta). VISS, 2019-
01-16. Planområdet är markerat med röd linje. 
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Den ekologiska statusen av Flo har bedömts enligt MKN som Måttlig på grund av 

förekomsten av näringsämnen i intilliggande vattenförekomst. Vattenförekomsten 

bedöms kunna nå God ekologisk potential till 2027, om lämpliga åtgärder 

genomförs till 2021. Minst en vattenförekomst som påverkar Flo har tidsundantag 

till 2027, därför att det bedöms vara tekniskt omöjligt att uppnå god ekologisk 

status med avseende på näringsämnen till 2021. 

 

Den kemiska ytvattenstatusen är klassad som God, med undantag för kvicksilver 

och polybromerade difenylterar (PBDE). Halterna av PBDE och kvicksilver 

överskrider Havs- och vattenmyndighetens gränsvärden för PBDE respektive 

kvicksilver i vattenlevande organismer och fisk i samtliga ytvattenförekomster 

(sjöar, vattendrag och kustvatten) i Sverige. Föroreningarna har en sådan 

omfattning och karaktär att det i dagsläget inte finns tekniska förutsättningar för 

att sänka halterna PBDE samt kvicksilver och kvicksilverföreningar till de nivåer 

som motsvarar God kemisk ytvattenstatus, vilket resulterar i mindre stränga krav. 

De nuvarande halterna av PBDE samt kvicksilver (december 2015) får däremot 

inte öka (VISS, 2019-01-16). 

 

En översikt av statusklassificeringen för recipienten redovisas i Tabell 1. 

 

Tabell 1. Översikt statusklassning och miljökvalitetsnormer (kvalitetskrav) för 
ekologisk status och kemisk status i vattenförekomsten. VISS, 2019-01-16. 

Grundinformation Ekologisk status Kemisk status 

EU-ID Vattenförekomst 
Ekologisk 

status 

Kvalitetskrav 

och tidpunkt 

Kemisk 

status 
Kvalitetskrav 

SE585160-

110880 
Flo Måttlig 

God ekologisk 

status 

2027 

Uppnår ej 

god 

God kemisk 

ytvattenstatus 

 

3. Befintliga förhållanden 

3.1 Områdes- och planbeskrivning 
 

Planområdet är ca 12,3 ha och ligger på norra delen av Rossö på området Höjden 

(Figur 2). Planområdet ingår i fastigheten Rossö 2:16 och är i privat ägo. I 

dagsläget utgörs planområdet av obebyggd naturmark. Området avgränsas i norr 

av en höjdrygg med berg i dagen som även följer strandskyddslinjen. I söder 

avgränsas området av en lokalväg. 
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Figur 2. Översiktlig karta med planområdets gräns (rosa linje). Bild från Start-PM 
för del av Rossö 2:16 m fl, Strömstads kommun, 2015-09-09. 

 

3.2 Topografi och markslag 
 

Området vid Höjden utgörs av flack tallskogsbevuxen mark (kusttall).  

Planområdet lutar svagt åt väster. Den lägsta zonen ligger i den nordvästra delen 

av området. Enligt kartmaterial från Strömstads kommun är nivåskillnaden inom 

området ca 11,5 meter och markhöjderna varierar mellan nivåerna +17,0 

nordväst och +28,5 öst (höjdsystem SWEREF 99 12 00, RH2000). 

3.3 Geologi, geotekniska förhållanden och hydrologi 
 

Enligt SGU:s jordartskarta uppdelas jordarterna i planområdet av berg (norrut) 

och postglacial sand (söderut), se Figur 3. En del morän finns öster om 

planområdet. 

 

I den delen som består av postglacial sand, enligt SGU:s jorddjupskartan, är 

djupet till berg uppskattat till 1–3 meter, se Figur 4. I den delen som består av 

berg, är jorddjupet naturligtvis nära 0. 
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Figur 3. SGU:s jordartskarta över planområdet (blå linje), Sveriges geologiska 
undersökning, hämtad 2019-01-17. 
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Figur 4. SGU:s jorddjupskarta över planområdet (blå linje), Sveriges geologiska 

undersökning, hämtad 2019-01-17. 

 

En geoteknisk undersökning utfördes av GEO-gruppen AB i januari 2019. Enligt 

undersökningen utgörs jordprofilen i huvudsak av ett ytligt lager mulljord som 

underlags av friktionsjord ovan berggrunden i de delar av området med liten 

jorddjup. Där jorddjupen är större förekommer även ett lager med kohesionsjord. 

Berget går i dagen inom stora delar av planområdets nordöstra gräns samt delvis 

inom den västra delen av planområdet. 

 

Ytlagret är ca 0,2 till 0,6 meter tjock och utgörs av mulljord, ställvis med inslag av 

grus och sand. Lagret med kohesionsjorden varierar mellan 0 till ca 3,7 meter och 

utgörs i huvudsak av grusig sandig siltig lera, men även grusig sandig lerig silt. 

Lagret med friktionsjorden varierar mellan 0 till ca 2,2 meter och består i 

huvudsak av grusig sand med varierande halter av silt. Bergets nivå har ej 

bestämts men sonderingarna har gjorts till ca 0,6 till 5,5 meter under markytan. 

 

Grundvattennivån har undersökts i området tillsammans med den geotekniska 

undersökningen som utfördes januari 2019. I de tre provtagningshållen som ligger 

i södra och västra delen av planområdet har fria vattenytor registrerats (se 

markerade punkter i Figur 5). De fria vattenytorna registrerades mellan 0,4 och 

0,9 meters djup. 
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Figur 5. Borrplan för den geotekniska utredningen som utfördes av GEO-gruppen 

AB, Markteknisk undersökningsrapport (MUR) 2019-02-05. I provtagningshållen 
markerade med ljusblåruta registrerades fria vattenytor. 

 

Infiltrationskapaciteten för området bedöms som låg till obefintlig då 

grundvattennivåerna ligger ytligt samt de naturliga förutsättningarna med berg 

medför dåliga förutsättningar för infiltration. Om marknivåerna höjs vid 

byggnation kan infiltrationskapaciteten öka. 

3.4 Natur- och kulturintressen 
 

Hela Rossö omfattas av riksintresse för naturvård enligt miljöbalkens tredje kapitel 

på grund av värdena i havs- och skärgårdslandskapet. De nya bostadstomterna 

som planeras ligger inte inom strandskyddsområdet, dock ligger de i direkt 

anslutning till strandskyddsgränsen. I samrådsförslaget av detaljplanen planeras 

ett naturområde inom strandskydd, dock utan någon förändring i strandskyddet. 

Det finns idag en stig som leder genom planområdet till ett sammanhängande 

naturområde i norr. I den nya detaljplanen kommer möjligheten att passera 

genom planområdet att säkerställas. 

 

Planområdet ligger också inom riksintresse för kulturmiljö, däremot finns en 

bergsrygg som avgränsar kontakten med hamnområdet och sundet vilka är 

utpekade för sina särskilda kulturhistoriska värden. Enligt planbeskrivning för del 
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av Rossö 2:16 är den nya bebyggelsen visuellt avskärmad och bedöms inte ha 

någon påverkan på de utpekade kulturmiljövärdena. Dalgången med dess 

topografi bidrar till en mycket liten exponeringen av den nya bebyggelsen.  

 

Planområdet ligger även inom riksintresse för den obrutna kusten enligt 

miljöbalkens fjärde kapitel och bedöms enligt planbeskrivning vara av särskilt 

intresse för turismen och det rörliga friluftslivet. Enligt planbeskrivning kan större 

naturområden sparas för friluftsliv genom att förtäta mellan befintlig bebyggelse. 

Fler bostäder skapar möjligheter att bevara lokalsamhällets service vid hamnen 

som gynnar turismen. 

 

I Naturvärdesinventering inom del av Rossö 2:16, Strömstads kommun (NVI) som 

utfördes av Rio Göteborg Natur- och kulturkooperativ 2019-01-28 har två 

områden klassats med naturvärdesklassen 3 respektive 4 (se Figur 6, område 1 

respektive 2). Naturvärdesobjektet klass 3 omfattar en liten del av planområdet i 

öster. Objektet består av tallskog och har bedömts ha påtagligt biotopvärde samt 

ett visst artvärde (NVI, Rio Göteborg Natur- och kulturkooperativ, 2019-01-28). 

Naturvärdesobjektet klass 4 ligger inom gränsen av planområdet i nordväst, där 

allt dagvatten inom planområdet rinner till idag (läs vidare i nästa kapitel 3.5). 

Objektet består av björksumpskog och har bedömts ha obetydligt artvärde dock 

ett visst biotopvärde (NVI, Rio Göteborg Natur- och kulturkooperativ, 2019-01-

28). 

 

 

Figur 6. Naturvårdsinventering (NVI) för Rossö, NVI 2019-01-28. Planområdets 
gräns (blå linje). 
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3.5 Befintlig avrinning 
 

Området utgörs av naturmark och avvattnas idag huvudsakligen via naturliga 

lågstråk till havet som ligger nordväst om planområdet. Modelleringsverktyget 

Scalgo har använts för att identifiera avrinningsvägarna samt ta fram 

avrinningsområden. Avrinningsområdet är uppdelat i fyra delavrinningsområden, 

se Figur 7. 

 

 

Figur 7. Översikt över befintlig avvattning inom planområdet. 
Delavrinningsområde 1 (öst), delavrinningsområde 2 (väst), delavrinningsområde 

3 (syd) och delavrinningsområde 4 (norr). Flödesriktning redovisas med pilar 

 

Vid det nordvästra hörnet av planområdet finns det idag en bäck som går längs 

med fastighetsgränsen och leder vattnet vidare till havet. Vägdiken finns längs 

med en del av den lokala vägen för avvattning av vägdagvatten. Vägdikena har 

osäkert utlopp men verkar slutta i sydvästlig riktning. Bäcken samt diket på norra 

sidan av gatan har inmätts i början av december 2019, se vidare i Figur 8. 

 

Inga kända dagvattenledningar finns i området. 
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Figur 8. Befintlig markanvändning med befintlig bäck i nordväst samt befintligt 
vägdike längs med lokalgatan i söder. Bäcken och diket är markerad i blå. 

 

3.6 Markavvattningsföretag 
 

Inga markavvattningsföretag har hittats. 

3.7 VA-ledningar 
 

Kommunala dricksvatten- och spillvattenledningar finns i närmaste befintliga 

område, söderut om planområdet (Figur 9). Enligt kommunen finns 

fastighetsägarsammanslutningar kring dagvattnet, åtminstone för bostadsområdet 

öster om planområdet. Dock är det okänt hur dessa ledningar ligger eller vilka 

som är delaktiga. 
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Figur 9. VA-ledningar i området, som går längs med lokalgatan söder om 
planområdet, röda linjer står för spillvatten och cyan linjer för dricksvatten. 

Planområdet markerat med brun linje. 
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4. Framtida förhållanden 

Föreslaget detaljplanområde för del av Rossö 2:16 planeras bebyggas med nya 

bostäder. Enligt programmet för detaljplanen ska det byggas bostäder som 

främjar helårsboende. Planförslaget medger en relativt tät bebyggelsestruktur för 

radhus- eller parhusbebyggelse alternativt tomter för friliggande villor, se Figur 

10. Samrådsförslaget innebar 11 villatomter, alternativt någon ytterligare tomt om 

det istället byggs parhus/radhus. Utformningen och placeringen av ny bebyggelse 

är ännu inte fastställd. 

 

I planen ingår också en grusväg genom området, ny lokalgata. En gångpassage 

genom området anses viktig för att säkerställa tillgänglighet och åtkomst till 

naturområdet i norr. 

 

 

Figur 10. Tomtskiss till detaljplan för del av Rossö 2:16 (samrådsskede). 
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5. Dagvattenflöden och erforderlig fördröjningsvolym 

Dagvattenflöden har beräknats för planområdet. Vid beräkningar av 

dimensionerande dagvattenflöden har rationella metoden använts, som ges av 

Ekvation 1 nedan (Svenskt Vatten, 2016). 

 

𝑞𝑑𝑖𝑚 = 𝐴 ∙ 𝜑 ∙ 𝑖𝑡𝑟 ∙ 𝐾𝐹  (1) 

 

𝑞𝑑𝑖𝑚  dimensionerande dagvattenflöde (l/s) 

A  avrinningsområdet area (ha) 

𝜑  avrinningskoefficient 

𝑖𝑡𝑟  dimensionerande nederbördsintensitet (l/s, ha) 

KF  klimatfaktor 

 

5.1 Markanvändning och reducerad area 
 

Markanvändningen inom avrinningsområdena vid befintliga förhållanden har 

definierats med hjälp av grundkarta (Figur 7) och ortofoto (Figur 6). Framtida 

markanvändning baseras på planskissen enligt Figur 10. Tabell 2 redovisar 

markanvändning, antagna avrinningskoefficienter för respektive markanvändning 

och beräknad reducerad area inom avrinningsområdet för befintliga och framtida 

förhållanden. 
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Tabell 2. Markanvändning för samtliga avrinningsområden, antagna 
avrinningskoefficienter och beräknad reducerad area för befintliga resp. framtida 
förhållanden.  

Markanvändning Area 

(ha) 

Före 

Area (ha) 

Efter 

Avrinn. 

-koeff. 

Red. Area 

(ha) 

Före 

Red. Area 

(ha) 

Efter 

Avrinningsområde 

Norr 
     

Tak 0,01 0,17 0,9 0,01 0,15 

Gata  0,06 0,12 0,8 0,01 0,10 

Grusväg  0,02 - 0,4 0,02 - 

Gräsyta - 0,66 0,1 - 0,07 

Skogsmark, brant 0,95 0,95 0,3 0,28 0,28 

Skogsmark, flack 2,85 1,99 0,1 0,28 0,20 

Total 3,89 3,89  0,62 0,80 

Avrinningsområde Öst      

Tak 0,03 0,05 0,9 0,03 0,05 

Grusväg 0,01 0,01 0,4 0,005 0,005 

Gräsyta 0,13 0,19 0,1 0,01 0,02 

Skogsmark, brant 0,22 0,19 0,3 0,07 0,06 

Skogsmark, flack 0,07 0,01 0,1 0,01 0,001 

Total 0,46 0,46  0,12 0,13 

Avrinningsområde 

Syd 
     

Tak 0,08 0,10 0,9 0,07 0,09 

Gata 0,08 0,08 0,8 0,07 0,05 

Gräsyta 0,37 0,48 0,1 0,04 0,07 

Skogsmark, brant 0,56 0,56 0,3 0,17 0,17 

Skogsmark, flack 0,38 0,24 0,1 0,04 0,02 

Total 1,47 1,47  0,38 0,40 

Avrinningsområde 

Väst 
     

Gata 0,02 0,02 0,8 0,01 0,01 

Gräsyta 0,04 0,04 0,1 0,004 0,004 

Total 0,06 0,06  0,02 0,02 

 

5.2 Dimensionerande dagvattenflöden 
 

I enlighet med angivelser i P110 för minimikrav för dimensionering av nya 

dagvattensystem i ”gles bostadsbebyggelse” har beräkningar utförts för 

regnhändelser med återkomsttider på 2- och 10 år. 2-årsregnet motsvaras av 

återkomsttiden för regn vid fylld ledning och 10-årsregnet motsvaras av 

återkomsttiden för trycklinje i marknivå. För öppna dagvattenanläggningar såsom 
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diken innebär detta att 10-årsregnet blir dimensionerande (Svenskt Vatten, 

2016). 

 

Regnets varaktighet likställs i rationella metoden med områdets rinntid och avser 

den tid det tar för hela området att bidra till flödet i beräkningspunkten. Rinntiden 

uppskattas för avrinningsområdet baserat på den längsta sträcka som vattnet 

rinner samt vattenhastigheter för olika typer av avledning enligt P110. Rinntiden 

för befintliga förhållanden har beräknats till 50 min för avrinningsområde norr, 20 

min för avrinningsområde öst, 40 min för avrinningsområde syd samt 10 min för 

avrinningsområde väst. Rinntiden för framtida förhållanden har beräknats till 20 

min för avrinningsområde norr, 15 min för avrinningsområde öst, 20 min för 

avrinningsområde syd samt 10 min för avrinningsområde väst. 

 

För att ta hänsyn till klimatförändringar med ökade nederbördsmängder ansätts 

en klimatfaktor (KF) på 1,25 för framtida förhållanden enligt P110. Tabell 3–4 

redovisar beräknade dagvattenflöden före och efter exploatering för samtliga 

avrinningsområden för både 2-årsregn och 10-årsregn.  

 

Tabell 3. Dimensionerande dagvattenflöden vid befintliga och framtida 
förhållanden för ett regn med intensitet motsvarande 2 års återkomsttid för 
respektive rinntid.  

Avrinningsområde 

Intensitet 

före 

(l/s,ha) 

Intensitet 

efter 

(l/s,ha) 

 

Flöde före 

(l/s) 

Flöde efter 

inkl. KF 

(l/s) 

Skillnad 

flöde  

före och 

efter 

(l/s) 

Avrinningsområde 

Norr 
48 89 29 89 60 

Avrinningsområde 

Öst 
89 106 10 17 7 

Avrinningsområde 

Syd 
57 89 18 44 27 

Avrinningsområde 

Väst 
134 134 1 3 2 

Totalt   58 153 96 
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Tabell 4. Dimensionerande dagvattenflöden vid befintliga och framtida 
förhållanden för ett regn med intensitet motsvarande 10 års återkomsttid för 
respektive rinntid.  

Avrinningsområde 

Intensitet 

före 

(l/s,ha) 

Intensitet 

efter 

(l/s,ha) 

 

Flöde före 

(l/s) 

Flöde efter 

inkl. KF 

(l/s) 

Skillnad 

flöde  

före och 

efter 

(l/s) 

Avrinningsområde 

Norr 
81 151 49 145 95 

Avrinningsområde 

Öst 
89 181 18 29 11 

Avrinningsområde 

Syd 
95 151 35 73 38 

Avrinningsområde 

Väst 
228 228 2 5 3 

Totalt   104 252 147 

 

5.3 Erforderlig fördröjningsvolym 
 

Fördröjningsvolymen är den volym av dagvatten som behöver fördröjas efter ett 

regn inom planområdet innan det leds vidare till recipienten. En fördröjning ger 

både ökad rening och ett minskat flöde. Strömstads kommun har inga direkta krav 

på fördröjning, förutom att flödet inte får förvärra avledning nedströms eller ge 

upphov till skador på annans mark. Därför bör dagvattnet fördröjas för att 

minimera flödet innan dagvattnet når recipienten. 

 

Beräkning av erforderliga fördröjningsvolymer för dagvatten har utförts enligt 

Svenskt Vattens publikation P110, med hjälp Bilaga 10.6a för magasinberäkning 

med hänsyn till rinntid enligt Dahlström 1979. Fördröjningsvolymerna beräknas 

efter strypt utlopp till värden samma som före exploatering. En flödesreducerande 

faktor (FRF) på 2/3 har även lagts på utloppsflödet för att kompensera för att 

avtappningen från ett magasin inte är maximal förrän magasinet är fullt. 

 

Den totala fördröjningsvolymen med en klimatfaktor på 1,25 redovisas enligt 

Tabell 5 för respektive delavrinningsområde. 
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Tabell 5: Beräknade erforderlig fördröjningsvolym vid ett 10-årsregn. 

Avrinningsområde 
Utflöde utan FRF 

[l/s]  

Erforderlig fördröjningsvolym 

[m3] 

Avrinningsområde Norr 49 75 

Avrinningsområde Öst 18 7 

Avrinningsområde Syd 35 26 

Avrinningsområde Väst 2 3* 

Total fördröjning 105 111 

* Endast fördröjning till följd av klimatfaktorn. 

 

Av de totala 111 m3 kommer ca 50 m3 från de ökande flöden som genereras av 

den nya bostadsbebyggelsen. Av dessa 50 m3, motsvarar kvartersmarken ca 34 

m3 och allmänplatsmark (planerade grusväg) ca 16 m3. De resterande 61 m3 

tillhör dagvatten som genereras av naturmarken och befintliga fastigheter till följd 

av klimatfaktorn. 

6. Reningsbehov dagvatten 

Dagvatten från bebyggda områden, vägar, etc. kan påverka vattenkvaliteten och 

följaktligen för en vattenförekomst. Vilka föroreningar som sprids med dagvattnet 

samt i vilken grad vattenförekomsten påverkas varierar och beror på vilka ytor 

som dagvattnet kommer i kontakt med på sin väg mot recipienten. 

 

Eftersom området planeras bebyggas som ett villaområde, eventuellt med radhus 

eller parhus, samt en grusväg, kan det bedömas som en mindre belastad yta med 

avseende på föroreningar i dagvatten. Då planområdet utgör en liten del av det 

totala avrinningsområdet för recipienten Flo samt att dagvattnet sannolikt 

kommer att infiltreras och genomgå viss rening under sin väg till recipienten, 

bedöms planerad exploatering inte innebära någon stor påverkan till recipienten. 

 

Däremot är det viktigt att halterna näringsämnen, kvicksilver samt PBDE inte ökar 

i recipienten. 
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7. Skyfall och sekundär avledning 

Vid kraftiga skyfall, som 100-årsregn, överskrids ledningssystemets kapacitet och 

markens infiltrationsförmåga, vilket medför att avrinning sker på markytan. Denna 

ytavrinning ansamlas i lågpunkter och skapar översvämning. Om dagvatten inte 

kan avledas från lågpunkterna på grund av barriärer som vägar eller bebyggelse 

blir lågpunkten ett så kallat instängt område. Översvämningar i instängda 

lågpunkter kan komma att orsaka stora materiella skador och medföra risk för 

hälsa och liv. Det är därför av vikt att identifiera lågpunkter i terrängen. 

 

Skyfall har modellerats översiktlig med SCALGO Live. SCALGO Live är ett 

webbaserat beräkningsverktyg som används för att kartlägga, förstå och 

förebygga översvämningar. Verktygets terrängmodell baseras på den nationella 

höjdmodellen från Lantmäteriet med en upplösning på 2x2 m. Programmet 

används med fördel i tidiga skeden för att göra översiktliga analyser av rinnvägar, 

lågpunkter och potentiellt översvämningskänsliga områden i samband med skyfall. 

En begränsning i programmet är att det inte tar hänsyn till någon tidsaspekt. 

Dessutom är ledningsnät inte heller med i SCALGO-beräkningar. Resultaten 

används därför som en indikation på var det skapas lågpunkter för att kunna göra 

en uppskattning av vilka områden som behöver åtgärdas för att inte riskera 

översvämning. 

 

Två scenarion har utretts och jämförts vid ett teoretiskt regndjup på 105 mm 

(som motsvarar ett 100-årsregn med 6 timmar varaktighet), befintlig situation 

och framtida situation. Vid framtida förhållanden har terrängmodellen utgått ifrån 

befintliga höjder, eftersom höjdsättning för området inte har bestämts i detta 

tidiga skede. 

 

Först har översvämning i befintlig situationen beräknats vid 100-årsregn utan 

klimatfaktor. Resultatbild med skyfallsvägar visas i Figur 11. 
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Figur 11. Skyfallsanalys vid befintliga förhållanden; planområdet markerat i rött 
(bild hämtade från Scalgo). 

 

Framtida höjdsättning inom planområdet är inte bestämd och därför har framtida 

förhållanden studerats genom att lägga till planerad bebyggelse på befintlig mark. 

Skyfallsvägar på befintlig mark med framtida byggnader visas i Figur 12. 

 

Scalgo tar inte hänsyn till någon tidsaspekt eller markanvändning, då modellen 

räknar med att all mark blir mättad vid ett skyfall (avrinningskoeficienten blir 

därför 1 för samtliga marktyper). Eftersom området har en bra lutning visar 

resultatet från simuleringen att det inte blir några instängda områden samt att 

avrinningsvägarna går förbi byggnaderna, dvs programmet räknar att vattnet 

rinner vidare. Planillustrationen är en tidig skiss och byggnadsplaceringarna kan 

komma att ändras. Vid detaljprojektering och bygglov behöver hänsyn tas till 

avrinningsvägar så att instängda områden inte skapas vid de nya bostäderna. 
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Figur 12. Skyfallsanalys vid framtida förhållanden, med planerade byggnader; 
planområdet markerat i rött (bild hämtade från Scalgo). 

 

7.1 Flöden och erforderliga fördröjningsvolymer vid skyfall 
 

Eftersom Scalgo-verktyget inte tar hänsyn till tidsaspekter och räknar med att 

hela markytan blir mättad, behöver flöden och fördröjningsbehovet vid ett 100-

årsregn beräknas för att kunna säkerställa att skyfallet hanteras på ett lämpligt 

sätt och att de fastigheter som ligger nedströms nordväst om planområdet inte 

riskerar översvämmas. 

 

Att studera 100-årsflöden på detta sätt ger framför allt en uppfattning om vilka 

volymer som bildas inom området. Dagvattensystemen dimensioneras dock 

vanligtvis inte för dessa flöden utan kommer bräddas till markytan. 

 

100-årsflödet har beräknats med den rationella metoden och P110, samma som 

beskrivs i kapitel 5. Regnintensiteten räknades med 100 års återkomsttid. 

 

Det som blir avgränsande när den rationella metoden används för att räkna flöden 

och fördröjningsvolymer vid 100-årsregn är att använda avrinningskoefficienter 

och rinntider som motsvarar situationen vid extrema regnhändelser med kraftiga 

intensiteter, framförallt när det finns naturmarkavrinning. Det finns inga 

vedertagna metoder för att beräkna förändringarna i avrinningskoefficienter och 

rinntider vid särskilt kraftiga regn. De avrinningskoefficienter som finns i P110 är 

inte heller anpassade till så stora regnvolymer. 

 

För att kunna bedöma påverkan av planerad exploatering i de flöden som blir vid 

skyfall har beräkningar gjorts separat för planområdet (förutom den 
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naturmarksyta som ligger norr om strandskyddsgränsen) och för det 

naturmarksområde som ligger norr om planområdet. 

 

Följande avrinningskoefficienter har antagits vid beräkningarna: 

• Tak, gata/asfalt, grusväg – 1,0 

• Skogsmark brant – 0,8 

• Skogsmark flack, gräs – 0,7 

 

För avrinning inom hårdgjorda ytor (”planområde”) har en rinntid på 10 min 

använts; för naturmarksavrinning har en rinntid på 15 min använts. 

 

Erforderliga fördröjningsvolymer för ett 100-årsregn har beräknats med hjälp av 

Bilaga 10.6a för magasinberäkning i Svenskt Vattens P110. För avtappning har 

antagits ett strypt utlopp till värden samma som vid befintliga förhållanden. 

 

De totala fördröjningsvolymerna med en klimatfaktor på 1,25 redovisas i Tabell 6 

för respektive delavrinningsområde. 

 

Tabell 6: Beräknade erforderlig fördröjningsvolym vid ett 100-årsregn. 

Avrinningsområde 

Utflöde utan 

FRF 

[l/s]  

Erforderlig 

fördröjningsvol

ym 

[m3] 

Planområde (utan naturmarksytan norr om 

strandskyddsgränsen) 
245 84 

Naturmarksområde norr om planområdet 156 20 

Total fördröjning 401 104 

 

8. Föreslagen dagvatten- och skyfallshantering 

Byggnationen av det nya bostadsområdet i del av Rossö 2:16 kommer att 

innebära större andel hårdgjord yta. Den befintliga naturmarken kommer delvis 

att ersättas av hårdgjord yta, i form av huvudsakligen takyta och grusväg. Detta 

kommer i sin tur att innebära ett förändrat och ökat flöde vilket kräver en 

fördröjning av dagvattnet och skyfall inom planområdet. 

 

Hantering av dagvattnet bör vara hållbar och följa principen för lokalt 

omhändertagande av dagvatten (LOD). Fördröjning ska likna naturens förlopp 

samt vara så nära källan som möjligt. Den övergripande strategin för föreslagen 

dagvattenhanteringen i planområdet är att fördröja dagvatten enligt 

rekommendationer i Svenskt Vattens P105 och P110, samt att inte försämra 

befintlig situation. 
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Då dagvatten- och skyfallsutredningen är översiktlig och sker i tidigt skede har 

flera antaganden gjorts vid framtagandet av föreslagen dagvatten- och 

skyfallshantering: 

 

• Ytavrinning inom befintligt planområde sker i enighet med de marknivåer 

som har angetts i grundkarta samt simuleringen i Scalgo.  

• Grundvattennivån ligger 0,4 m under markytan (baserat på resultatet från 

geotekniska undersökningen, se kap 3.3). 

• Föreslagen struktur för dagvattenhanteringen har tagits fram för ett 10-

årsregn. 

• Utformning och dimensionering av anläggningarna har baserats på de 

rekommendationer i Svenskt Vatten Utvecklings rapport nr 2019-20 – 

Utformning och dimensionering av anläggningar för rening och 

flödesutjämning av dagvatten (Svenskt Vatten AB, 2019). 

• Erforderlig fördröjningsvolym för delavrinningsområde väst (3 m3) antas 

försumbar då delområdet utgör en väldig liten del av totala 

avrinningsområdet och inga betydliga markförändringar kommer att ske i 

området. 

• Dagvatten från den befintliga lokalgatan samt befintliga fastigheter 

utanför planområdet antas hanteras i befintligt dagvattensystem och ska 

inte hanteras inom planområdet. 

 

Avrinningen från planområdet bedöms (likt idag) ske i nordvästlig riktning mot 

befintlig bäck som leder vattnet vidare till havet. Dagvattnet och skyfall som 

uppkommer inom planområdet får inte belasta nedströms liggande områden, 

därför är det viktigt att vattnet ges möjlighet att infiltreras och fördröjas innan det 

släpps ut. 

 

Det finns två alternativ för hantering av dagvatten och skyfall inom området, 

alternativ 1 och alternativ 2. Dock utgår beräkningarna endast ifrån alternativ 1 

och föreslagna dagvattenanläggningar har översiktligt dimensionerats endast för 

detta alternativ. 

 

Dagvatten- och skyfallshanteringen inom det aktuella planområdet vid alternativ 1 

föreslås ske enligt skissförslaget i bilaga 1. 

 

8.1 Dagvattenhantering inom planområdet (kvartersmark och 

allmän platsmark 
 

Dagvatten från kvartersmark samt planerad grusväg föreslås fördröjas och renas i 

krossdiken som placeras längs med planerad väg. Vid infarter till fastigheter ska 

trummor anläggas. 

 

Vägdagvatten innehåller föroreningar i betydligt större mängd än dagvatten som 

genereras inne på kvartersmark och bör därför renas innan det släpps till 
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recipienten. Ett lämpligt sätt att rena vägdagvatten är att avleda vattnet i 

vägdiken. På så vis får man en rening nära källan. Diken för dagvattenhantering 

ger dessutom möjlighet till infiltration där så är möjligt samt att ett allmänt 

trögare avledningssystem skapas som mer liknar naturens eget avledningssystem. 

 

Ett makadamdike eller krossdike är ett öppet dike som är helt eller delvis fyllt med 

makadam (se exempel i Figur 13). Det vattnet som infiltreras i makadamdiket 

perkolerar sedan till grundvattnet, alternativt avleds genom dräneringsrör. 

Porvolymen i makadamdiket används som temporär magasinvolym. 

 

Makadammagasinet kan göras tätt eller otätt, dock ett otätt makadammagasin 

förutsätter att botten av magasinet ligger ovan grundvattennivån. Vid högre 

grundvattennivå eller vid förorenad mark bör anläggningen tätas mot 

omkringliggande mark så att hela fördröjningsvolymen kan utnyttjas respektive 

att inga föroreningar i den förorenade marken kan spridas. Vid perkolation till 

grundvattnet tillåts exfiltration genom sidoytorna av anläggningen. 

 

 

Figur 13. Principskiss av krossdike (makadamdike) (illustrationen framtagen av 
Ramboll). 

 

Dikesbotten antas ligga 0,4 m under den planerade vägytan. En erforderlig 

fördröjningsvolym på 51 m3 ryms i ett makadammagasin som beräknats ha en 

bredd på 1,2 m, djup på 0,4 m och porvolym 40%. 

 

Dagvattnet från vägdikena (krossdiken) föreslås avledas via svackdiken som 

placeras längs med norra tomtgränsen till den befintliga bäcken som ligger väster 

om planområdet. Svackdikena föreslås även användas som fördröjningsmagasin 

för dagvattnet från de två tomter som ligger längst åt väster i planområdet (se 

bilaga 1). Föreslagen utformning och dimensionering av svackdiken beskrivs i 

kapitel 8.2.3 
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8.1.1 Lokal omhändertagande på respektive tomt 
 

Alternativt till fördröjning i krossdiken kan dagvattnet från kvartersmark fördröjas 

lokalt på respektive tomt. Fördröjning kan då ske genom stuprör och utkastare 

som leds via rännor ut över grönytor inne på respektive fastighet. Stuprören 

skulle därmed kunna förses med en utkastarböj och takvatten ledas ut över 

gräsmattan enligt principskiss i Figur 14. 

 

Takvatten föreslås ledas ut från byggnaden ca 2,5 meter för att förhindra 

belastning på byggnadens dräneringssystem. För en lämplig avrinning av yt- och 

dagvatten från byggnaden ska marken ges en lutning av 1:20 ca 3 meter ut från 

byggnaden (Svenskt Vatten P105). 

 

Det dag- och ytvatten som inte infiltrerar i grönytorna leds till ett uppsamlande 

infiltrationsstråk placerat vid fastighetsgräns för ytterligare fördröjning (enligt 

principen i Figur 14), i det fallet de föreslagna krossdikena. 

 

 

Figur 14. Principskiss där takvatten leds ut över mark. Överskottsvatten som inte 

infiltrerar rinner mot ett uppsamlande dräneringsstråk och vidare mot 

dagvattensystem utanför fastigheten. Källa: Fig 9.8 i Svenskt Vattens P105. 

 

Eftersom infiltrationskapaciteten i området bedöms som låg till obefintlig borde 

matjorden i gräsytan innehålla en viss andel sand och grus samt en tjocklek av 

minst 15 centimeter. Öppna diken föreslås i första mån för att hålla dagvattnet så 

ytligt som möjligt. Eftersom planområdet ligger i en dalgång och grundvattennivån 

är hög, kan det finnas behov att dränera gräsmattorna, med tex dränledningar 

som slutar i vägdiken. Generellt bör en husdränering grävas om vart 15-25 år. 

 

I fall det är omöjligt att infiltrera regnvattnet i gräsytan kan det istället ledas 

direkt till ett hålrumsmagasin under mark, enligt skiss i Figur 15. Dock skall 

sådana magasin utformas som täta magasin med t.ex. geomembran, för att 

behålla fördröjningskapacitet i magasinen då grundvattennivån är så ytlig. 
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Figur 15: Principskiss makadammagasin under mark. Den strypta 
tömningsledningen ansluts till ett dike eller ledning. Källa: Fig 9.10 i Svenskt 

Vattens P105. 

 

Ett ytterligare alternativ är att ha en hederlig regnvattentank vid varje stuprör 

eller nedgrävd vid varje tomt, som sen får tappas ur vid torrväder. Ur sådana 

tankar kan man även ta regnvatten för bevattning. 

8.1.2 Befintliga vägdiken vid befintlig lokalgata 
 

Det finns ett befintligt dikessystem som går längs med befintliga lokalgatan söder 

i planområdet. Dikessystemet ingår i vägområdet. För att kunna öka ytan för 

tomtmark finns det önskemål att minska vägområdet och om möjligt minska 

bredden på vägdiket nordost om vägen. 

 

Under platsbesöket i området kunde man se att det diket som ligger på norra 

sidan av gatan har sitt utlopp i det diket som ligger på södra sidan av gatan (se 

antagen utsträckning av diket i bilaga 1).  

 

Att minska bredden på diket skulle ändra sin kapacitet. Vattendjupet på diket 

föreslås behållas, eftersom nivån på utloppet till den södra diket är okänt. Diket 

kan å andra sidan utformas med brantare slänter (1:3 på båda slänter) och 

bredden på diket skulle då kunna minskas till ungefär 2,5 m. Detta innebär dock 

att kapaciteten på diket minskar, och att diket behöver byggas om. 

 

Föreslagen dagvattenhantering beskriven i kap 8.1 innebär dock att en del 

dagvatten som idag rinner till befintligt vägdike kommer att hanteras i planerade 

makadamdiken. Detta innebär att flödet till befintligt vägdike minskas och det kan 

därför bedömas att funktionen på befintligt vägdike inte försämras om bredden 

minskas till ca 2,5 m. 
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8.2 Skyfallshantering 
 

Vid skyfall kommer de vanliga dagvattenlösningarna inte att kunna hantera allt 

dagvatten som förekommer. Därför bör dagvattenhanteringen innehålla ytliga 

avrinningsstråk och ta hänsyn till att dessa ytor ska hållas fria från bebyggelse. 

 

8.2.1 Höjdsättning 
 

Vid extrema regnhändelser som skyfall fylls vanliga dagvattenanläggningar snabbt 

upp och vattnet kommer att ställa sig på markytan. Därför måste byggnader höjas 

för att kunna hantera de stora dagvattenflöden som kommer vid skyfall samt 

undvika skador på byggnader. Nya byggnader bör ligga högre och omgivande 

mark bör slutta mot nya gator och utpekade avrinningsstråk. 

 

För att undvika översvämningar i planområdet, är det också viktigt med en hållbar 

dagvattenhantering med säker höjdsättning av byggnader och mark. Ny 

höjdsättning där ny markyta höjs bidrar till att risken för översvämning minskar 

för den planerade byggnationen och gör så att djupet till grundvattenytan ökar 

vilket kan underlätta utformningen av LOD anläggningarna. 

 

En anpassad höjdsättning som avleder dagvattnet mot dagvattenanläggningar 

samt skapar sekundära avrinningsvägar så att dagvattnet kan rinna vidare mellan 

byggnader till mindre känsliga platser där det tillåts ansamlas är därför viktig och 

bör göras i samband med projektering. 

8.2.2 Avskärande åtgärd 

 

De tomter som ligger i den nordöstra delen av planområdet bedöms påverkas 

mest av avrinning från naturområdet och höjdryggen för dagvattnet. För att 

skydda dessa bostäder kan en avskärande åtgärd i form av en låg mur placeras 

för att förhindra att dagvatten rinner in på tomterna. Det vattnet kan sedan 

avledas till den befintliga bäcken västerut via svackdiken, se bilaga 1. 

 

Med hjälp av avskärande åtgärder kan ytavrinning från uppströms liggande 

områden hanteras, för att förhindra att dagvatten rinner in på tomtmark. 

Avskärande åtgärder kan vara i form av ett dräneringsstråk infiltrerande 

grussträng invid bergsslänt, som en låg mur, kantsten eller öppen ränna Figur 16. 
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8.2.3 Svackdike 
 

Dagvattnet från vägdikena (krossdiken) föreslås avledas vidare till den befintliga 

bäcken västerut via ett svackdike längs med den norra tomtgränsen. Svackdiken 

ska även fördröja det dagvatten som rinner från naturområdet norrut samt från de 

två tomterna som ligger längst åt vänster i planområdet. 

 

Ett svackdike är ett grunt och brett dike med svagt sluttande sidor som är täckta 

med en tät gräsvegetation (se exempel i Figur 17). Den flacka släntlutningen ger 

normalt ett bredare tvärsnitt med lägre hastigheter, vilket ökar både fördröjnings- 

och reningseffekten. Med en låg längsluttning (lägre än 1%) i svackdiket uppnås 

relativt låga flödeshastigheter, vilket minskar avrinningen och maximala flöden. 

Vid mindre intensiva regn fungerar sidoslänten som en översilningsyta där även 

infiltration av dagvattnet kan ske. 

 

 

Figur 16: Exempel avskärande åtgärd i form av 
grussträng invid bergsslänten (vänster) och mur 
(höger). Foto: Ramboll 
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Figur 17. Principskiss av svackdike (hämtad från Utformning och dimensionering 
av anläggningar för rening och flödesutjämning av dagvatten – Rapport Nr 2019-

20, Svenskt Vatten AB 2019). 

 

Svackdiken föreslås utformas enligt principsektionen i Figur 18, med en lutning på 

1:4 på slänten närmast tomtgränsen och 1:5 på slänten längst från tomtgränsen. 

Med föreslagen utformning och utsträckning (se bilaga 1) kommer dikena att 

rymma en volym på ca 100 m3. Denna volym anses vara tillräcklig för att hantera 

den erforderliga fördröjningsvolymen från de ökande flöden som genereras av den 

nya bostadsbebyggelsen vid ett 100-årsregn, samt skaffa en buffert för att 

kompensera det ökade flödet från naturmarken som förväntas förekomma i 

konsekvens av föreslagen avskärande åtgärd. 

 

I de sträckor där det inte är möjligt att lägga ett svackdike – där det korsar 

skogsvägen och vid höga marknivåer med berg – föreslås en trumma (se 

föreslagen placering av trummorna i bilaga 1). 

 

 

Figur 18. Skiss antagen principsektion för svackdike. 

 

8.2.4 Resultat från analysen i Scalgo 

 

Framtida förhållanden med föreslagna åtgärder för skyfallshantering har även 

studerats i Scalgo och redovisas i Figur 19. Resultatet från simuleringen visar att 

det inte blir några instängda områden samt att vattnet i stort sätt kommer att 
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rinna via naturliga avrinningsvägar till planerade svackdiken och vidare till den 

befintliga bäcken. 

 

 

Figur 19. Skyfallsanalys vid framtida förhållanden, med planerade byggnader samt 
föreslagna skyfallsåtgärder; planområdet markerat i rött (bild hämtade från 
Scalgo). 

 

 

8.3 Alternativ 2 
Ett alternativ till de avskärande åtgärderna är att låta vattnet rinna in på utpekade 

avvattningsstråk (makadam- eller svackdiken) mellan tomterna, som fördröjer och 

leder vattnet vidare till vägdiken längs med den nya lokalgatan för ytterligare 

fördröjning. Utloppet kan ske antingen till befintlig bäck nordväst om planområdet 

eller alternativt till befintligt vägdike söder om planområdet. Figur 20 visar ett 

skissförslag på detta alternativ. 
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Figur 20. Alternativ till föreslagen dagvattenhantering, med avvattningsstråk 

mellan tomterna. Bild från Dagvattenbedömning DP Rossö, Ramboll AB, 2019-03-
29. 
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9. Slutsatser och fortsatt arbete 

Föreslagen dagvatten- och skyfallshantering inom planområdet fokuserar på 

fördröjning av dagvatten och skyfall från närliggande naturmark samt planerat 

bostadsområde. 

 

Dagvatten föreslås hanteras i krossdiken och svackdiken, som också kommer att 

medföra en viss rening. Förutsatt att samtliga dagvattenåtgärder införs i 

planområdet, bör inte statusen för MKN-vatten för recipienten Flo försämras. 

 

Den utförda skyfallsanalysen visade att vid extrema regnhändelser kommer 

vattnet att rinna igenom planerade tomter och inga instängda områden har 

identifierats. För att undvika skador på planerade bostäder rekommenderas en 

avskärande åtgärd som avleder vattnet till ett svackdike där vattnet sedan kan 

tillåtas fördröjas och avledas vidare till den befintliga bäcken. Detta för att inte 

öka flödet i den befintliga bäcken och därmed inte riskera översvämningar i de 

nedströmsliggande fastigheter. 

  

En höjdsättning av området, med de nya marknivåer som sammanfaller med 

föreslagen avvattning samt för dimensionering av föreslagna 

dagvattenanläggningar anses nödvändig och borde göras i samband med 

projektering. Höjdsättningen av området ska ske på ett sådant sätt att byggnader 

och anläggningar inte tar skada vid marköversvämningar. Fall från samtliga 

byggnader bör säkerställas. Höjdsättningen bör också se till att dagvattnet rinner 

mot föreslagna anläggningar via skyfallsvägar. Föreslagen dagvatten- och 

skyfallssystem bör därför säkerställas i samband med höjdsättningen av området. 

 

Enligt Länsstyrelsen beaktas en avskärande åtgärd som markavvattning, vilket 

kräver en ansökan om både tillstånd och dispens. 
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1(2) 

PM 

Uppdrag 

Beställare 

Från 

Till 

PM nummer 

Detaljplan Rossö, från granskningsskede 

Mattsson byggkonsult AB 

Paul Mattsson 

1 

1. Dagvattenhantering förtydligande

Svackdike 

Svackdiket som har en fördröjande funktion för både skyfall och dagvatten har i 

dagvattenutredningen rekommenderats att ha en maxlutning på 1%. För att 

bättre passa till terrängen behöver diket stora delen av sträckan ha en lutning 

på 5%. För att åstadkomma fördröjning som skulle motsvara en 1% lutning kan 

man bygga steg som förhindrar vatten från att rinna för snabbt. En sådan 

lösning skulle innebära att svackdiket har över 90 m3 fördröjning. Tillsammans 

med föreslagna makadamdiken uppgår fördröjningsvolymen till över 140 m3 

vilket är över erforderlig fördröjningsvolym. 

Avvattning från tomter 

I tidigare dagvattenhantering föreslogs avvattning från tomterna i söder att ske 

norrut. Det är inte lämpligt att leda vatten mot byggnaderna. Avvattningen 

behöver ske bort från byggnadens placering mot tomtgräns.  

Datum 

Ramboll Sweden AB 

Box 5343,Vädursgatan 6 

402 27  Göteborg 

T: +46-10-615 60 00 

D: +46 (0)73 854 87 81 

Unr 1320043903 

Ramboll Sweden AB 

Org nr 556133-0506 
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Figur 1 - Avvattning för tomterna i söder längs med befintlig väg 

 

Norra diket längs med den befintliga vägen är idag mycket bred och bedöms ha 

bra kapacitet. Då avrinningsområdet för diket minskas avsevärt i och med 

exploatering bedöms belastningen att minska totalt. Taken på dessa tomter bör 

avvattnas norrut (genom exempelvis stuprör) mot den nya lokalgatan och 

makadamdiken. 
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1 Objekt 

På uppdrag av Matsson byggkonsult AB, genom Pauline Sandberg, Ramboll Sverige AB har 
GEO-gruppen AB utfört en geoteknisk utredning för det rubricerade projektet. 
 
Resultaten av fält- och laboratorieundersökningarna redovisas i en separat handling: 
 

 GEO-gruppen AB, 2019-02-05, Rev. C 2021-01-28, ”Strömstads kommun, Del av 
Rossö 2:16, Detaljplan, Geoteknisk utredning, Markteknisk undersökningsrapport 
(MUR)”, Ärendenr. 18-308 

2 Tillhörande handlingar 

RITNINGAR 
G201  Plan (skala 1:1000) 
 
BILAGOR 
Bilaga 1  Skjuvhållfasthet 
Bilaga 2-5  Stabilitetsberäkningar 
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3 Planerad anläggning 

Inom aktuellt område ska en detaljplan för 11 stycken enbostadsfastighet med tillhörande 
lokalväg upprättas. Inom den norra delen av området ska ett ca 0,4 meter djupt svackdike 
anläggas. Lutningen på dikets sidor är satt till 1:4. Längs med lokalvägen planeras 
makadamdiken. Vid utredningstillfället hade höjdsättningen av planerad lokalväg utförts och 
satts till mellan +18,9 till +21,6 meter vilket innebär att endast ringa (<0,5m) 
marknivåförändringar krävs. Preliminära höjder på de sydvästra fastigheterna varierar mellan 
+19,0 till +22,0 meter vilket innebär marknivåförändringar på 0 till ca 2,5 meter. De nordöstra 
fastigheterna hade inte höjdsatts vid utredningstillfället men marknivåförändringar så att den 
lokala marknivåskillnaden ej överstiger 2,0 meter har förutsatts i denna utredning. 
Detaljplanens läge redovisas på ritning G101 i tillhörande MUR.  

4 Befintliga förhållanden 

Det aktuella området utgörs i huvudsak av ett större skogsparti bestående av blandskog. I 
söder gränsar detaljplaneområdet till en lokalväg och i norr och öster gränsar det till ett 
höjdområde med berg i dagen. Västerut förekommer bebyggelse och skogsmark. I anslutning 
till höjdområdet i öst är terrängen ställvis blockrik, se bild 2. Berg i dagen förekommer även 
inom detaljplaneområdet och på andra sidan lokalvägen i söder, se bild 3. En större stig 
sträcker sig igenom området i nordväst-sydostlig riktning. Vid detaljplaneområdets västra 
gräns finns en antydan till början av ett dike som fortsätter västerut, se bild 4. Enligt erhållet 
kartmaterial (Strömstads kommun, 2018)1 är nivåskillnaden inom området ca 11,5 meter och 
varierar mellan nivåerna +17,0 till +28,5 meter. 
 

 
Bild 1. Detaljplanområdets utbredning samt utförda sonderingspunkter (Google, 2016) 
 

 
1 Strömstads kommun, Miljö-och byggförvaltningen, Plan- och byggavdelningen, 2018-08-29, "Grundkarta till 
detaljplan över del av Rossö 2:16 m.fl. Strömstads kommun" 



Ärendenr. 18-308 19-02-05, Rev. A 20-10-01, Rev. B 20-12-15, Rev C 21-01-28 4 

P:\2018\18301-18350\18308\Komplettering\PM-18308, RevC.docx 

 
Bild 2. Slänt med blockrik terräng strax utanför detaljplaneområdets sydöstra gräns. Den 
ungefärliga gränsen till detaljplaneområdet är markerad med röd sträckad linje på bilden. 
 

 
Bild 3. Berg i dagen på andra sidan lokalvägen i söder. 
 



Ärendenr. 18-308 19-02-05, Rev. A 20-10-01, Rev. B 20-12-15, Rev C 21-01-28 5 

P:\2018\18301-18350\18308\Komplettering\PM-18308, RevC.docx 

 
Bild 4. Mindre dike strax väster om detaljplaneområdet. 

5 Markförhållanden 

Jordlagerföljden varierar inom detaljplanområdet. I de sonderingspunkter där jorddjupen är 
ringa utgörs lagerföljden i huvudsak av ett ytlager mulljord som underlagras av friktionsjord 
ovan berggrunden. Där jorddjupen är mäktigare förekommer även ett lager med kohesionsord. 
Berget går i dagen inom stora delar av planområdets nordöstra gräns samt delvis inom den 
västra delen av planområdet. 
 
Ytlagret i utförda provtagningspunkter är ca 0,2 till 0,6 meter tjockt och utgörs av mulljord, 
ställvis med inslag av grus och sand. All organisk jord är mycket sättningskänslig. 
 
Kohesionsjorden utgörs i huvudsak av grusig sandig siltig lera. Även grusig sandig lerig silt 
har påträffats. Materialet är till stor del skiktat. Lagrets mäktighet i utförda sonderingar 
varierar mellan 0 till ca 3,7 meter. Skjuvhållfastheten har undersökts med ving- och CPT-
sondering i två punkter. Dess härledda värden samt värderade medelvärde (19-23 kPa) 
redovisas i bilaga 1. Konflytgränsen har ej bestämts i samband med denna utredning men har 
vid utvärderingen av skjuvhållfastheten ansatts till 70 %. Det bedöms vara ett försiktigt valt 
värde då materialet har en låg vattenkvot och en relativt hög halt av silt och sand. Lerans 
sättningsegenskaper har ej undersökts i samband med denna utredning. Det kan därför inte 
uteslutas att sättningar uppstår vid belastning. Materialet är erosionskänsligt och flytbenäget i 
vattenmättat tillstånd. 
 
Friktionsjorden består i huvudsak av grusig sand med varierande halter av silt. Ställvis är 
dock silten den dominerande jordarten. Sonderingarna har trängt ner mellan 0 till ca 2,2 meter 
i friktionsjorden till dess att stopp mot sten, block eller berg erhållits. Materialet är 
erosionskänsligt och flytbenäget i vattenmättat tillstånd. 
 
Bergets nivå har ej bestämts. Sonderingarna har utförts till stopp mot sten, block eller berg ca 
0,6 till 5,5 meter under markytan. Berget går i dagen inom stora delar av planområdets 
nordöstra gräns samt delvis inom den västra delen av planområdet. 
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6 Grundvatten 

Fria vattenytor registrerades i tre av provtagningshålen på 0,4 till 0,9 meters djup. De övriga 
tre 0,6 till 3,0 meter djupa provtagningshålen var torra vid undersökningstillfället, se bilaga 1 
i tillhörande MUR. Grundvattennivån är ej bestämd. Befintligt dike väster om 
detaljplaneområdet var torrt vid undersökningstillfället. 

7 Sättningar 

All organisk jord är mycket sättningskänslig. 
 
Kohesionsjordens sättningsegenskaper har ej bestämts. Därför kan det inte uteslutas att den är 
normalkonsoliderad och sättningskänslig under rådande förhållanden. I normalkonsoliderad 
kohesionsjord ger alla påförda laster i form av till exempel byggnader, uppfyllnader eller en 
grundvattensänkning upphov till sättningar. För att bestämma sättningsegenskaperna erfordras 
ostörd provtagning samt CRS-analys (sättningsanalys) i ett geotekniskt laboratorium. 
Dessutom måste portrycksprofilen i leran bestämmas. 

8 Grundläggning 

Det bedöms finnas goda möjligheter att markgrundlägga planerade byggnader i de områden 
där lagerföljden består av friktionsjord. Där kohesionsjord förekommer kan grundläggning på 
plintar/pålar alternativt kompensationsgrundläggning bli aktuellt. I samband med 
detaljprojekteringen när byggnadernas lägen i plan och höjd bestämts rekommenderas att 
kompletterande undersökningar utförs för att kontrollera grundläggningsförhållanden 
närmare. 

9 Schaktning och erosion 

Förekommande jordar är erosionskänsliga och flytbenägna i vattenmättat tillstånd. Det 
innebär att vid schaktning eller andra markarbeten finns risk för ytuppmjukning och 
utflytning. Beroende på grundvattenytans läge kan en avsänkning krävas innan markarbeten 
påbörjas. Vid flytjordstendenser skall markarbeten avbrytas till dess att grundvattnet är 
avsänkt. Vid schaktning under grundvattenytan och samtidig länshållning av schakten finns 
risk för sidoerosion och bottenuppluckring. 
 
Inom den norra delen av detaljplaneområdet ska ett svackdike anläggas. Diket ska ta hand om 
och fördröja regnvatten vid extrema regnhändelser innan det leds vidare till det befintliga 
diket väster om området. Då diket dels ska utformas brett och grunt (ca 0,4 meter djupt) samt 
dels täckas med tät gräsvegetation bedöms risken för erosion som obefintlig. Längs med 
lokalvägen planeras makadamdiken där det ej heller bedöms förekomma någon erosion. 
 
Det befintliga diket väster om planområdet är mycket litet, se bild 4. Inom planområdet är det 
knappt noterbart. Risk för erosion i anslutning till diket bedöms som obefintlig. 

10 Stabilitet 

Det aktuella detaljplaneområdet är överlag relativt flackt. Längst i öster, där terrängen är 
något brantare, är jorddjupen ringa och marken utgörs av fastmark. Totalstabiliteten bedöms 
som tillfredsställande under rådande förhållanden. Sydöst om detaljplaneområdet finns ett 
brant bergparti som avslutas med en slänt som sluttar ner mot syd-sydväst. Även här bedöms 
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jorddjupen vara grunda och marken bestå av fastmark. Dessutom är avståndet och riktningen 
på slänten sådan att ett eventuellt skred ej påverkar detaljplaneområdet. Då relativt stora 
marknivåförändringar ska ske inom delar av området har dock stabiliteten beräknats i en 
sektion där förhållandena bedöms vara mest ansträngda. Beräkningssektionen är utförd inom 
den låglänta delen av terrängen och i anslutning till svackdiket, se ritning G201 och bilaga 2 
och 3.  
 
Beräkningsförutsättningar 
Stabilitetsberäkningarna har utförts i enlighet med IEG:s Rapport 6:2008. 
Beräkningsprogrammet som använts är GS Stability 22.1.0.0. 
 
Inom den norra delen av detaljplaneområdet ska ett svackdike anläggas. Diket ska bli ca 0,4 
meter djupt. Släntlutning på dikeskanten är satt till 1:4. Inom den nordvästra delen av 
detaljplaneområdet ska de största marknivåhöjningarna utföras. Stabiliteten har beräknats i 
sektion A (se ritning G201) där förhållandena bedöms vara mest ansträngda. Beräkningarna är 
gjorda med befintliga nivåer. Materialegenskaperna har valts och utvärderats med hjälp av 
utförda undersökningar samt TK Geo. Utvärderingen redovisas i bilaga 1 (skjuvhållfasthet). 
Vid beräkningarna har grundvattenytan förutsatts vara belägen 0,1 meter under den befintliga 
markytan vilket bedöms var på den säkra sidan.  
 
 
Dimensioneringssätt 
 
DA3 enligt SS-EN 1997-1 
 
Val av geoteknisk kategori 
 
GK2 
 
Val av säkerhetsklass 
 
SK2 (γd=0,91) 
 
Dimensionerande laster 
 
Dimensionerande last= γd × 1,1 × Gkj + γd × 1,4 × Qkj  
Gkj=permanent last 
Qkj=variabel last 
 
Den dimensionerande lasten är satt till 40 och 55 kPa. Där lasten är satt till 40 kPa har ingen 
utspetsning antagits. Där lasten satts till 55 kPa har den dock förutsatts spetsas ut från 55 till 
max 1 kPa (beräkningsprogrammet GS stability tillåter ej att lasten understiger 1 kPa) inom 
en sträcka av minst 4 meter. Den permanenta lasten är den samma som den dimensionerande 
lasten enligt ovan. Som information motsvarar 20 kPa lasten från 1 meter normaltung fyllning 
och 15 kPa motsvarar lasten från ett normaltungt 1½ plans enbostadshus. Dessa laster 
definieras som permanentalaster. Planeras variabla laster skall dessa beaktas i samband med 
detaljplanarbetet. Inom planerade vägar kan den variabla lasten sättas till 10 kPa enligt 
TKGeo. Detta ger en dimensionerande last på 13 kPa. 
 
Val av erfoderlig säkerhetsfaktor 
 
FEN = 1,0 (SK2) 
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Bestämning av dimensionerande värden 
 

𝑋
1
𝛾

𝜂 𝑋 

 
 
Tabell 1, Omräkningsfaktorn ( η= η1 η2 η3 η4 η5 η6 η7 η8), Partialkoefficienten (𝛾 , Värderat 
medelvärden (X̄) och dimensionerande värden (Xd) 

 
Para-
meter 

η1 η2 η3 
η4 η5 

η6 η7 
η γM X̅ Xd 

Sand φ' 0,95 1 1 1 1,3 33° 25,4° 

Lera < 2,7 m 
djup 

cu 0,9 0,95 1 0,86 1,5 19 kPa 10,8 kPa 
c’ 0,9 0,95 1 0,86 1,3 1,9 kPa 1,2 kPa 
φ'   1 1,3 30° 23,9° 

Lera >2,7 m 
djup 

cu 0,9 0,95 1 0,86 1,5 23 kPa 13,1 kPa 
c’ 0,9 0,95 1 0,86 1,3 2,3 kPa 1,5 kPa 
φ'   1 1,3 30° 23,9° 

Friktionsjord φ' 0,95 1 1 0,95 1,3 38° 31° 
 
 
Resultat 
 
Tabell 2, Beräknade lägsta säkerhetsfaktorer 

Sektion/ 
Beräkning 

Lägsta erhållna säkerhetsfaktor Dimensionerande last Bilaga 

A2-Fc 1,03 55 kPa med utspetsning 2 
A2-Fkomb 1,03 55 kPa med utspetsning 3 
A4-Fc 1,08 40 kPa utan utspetsning 4 
A4-Fkomb 1,07 40 kPa utan utspetsning 5 

 
Erhållna säkerhetsfaktorer innebär att stabiliteten är tillfredsställande under förutsättning att 
belastningen begränsas enligt ovan (dimensionerande laster). 

11 Ras och blocknedfall 

Berget går i dagen inom stora delar av planområdets nordöstra gräns samt delvis inom den 
västra delen av planområdet. Berget sluttar relativt flackt och det bedöms inte finnas någon 
risk för bergras. Dock kan en efterbesiktning komma att krävas efter eventuella 
sprängningsarbeten. Utmed den södra sidan av detaljplaneområdet sträcker sig en lokalväg. 
Söder om lokalvägen går berget brant i dagen, se bild 3. Avståndet till bergområdet från 
plangränsen är stort och eventuella bergras eller blocknedfall bedöms ej påverka 
detaljplaneområdet. Dessutom är berghällarna intakta med avseende på sprickor. Några lösa 
block kunde ej heller konstateras vid undersökningstillfället. 
 
Ett blockrikt område förekommer i anslutning till ett brant höjdområde sydöst om 
detaljplaneområdet, se bild 2. Sannolikheten att dessa block kan komma att sättas i rörelse 
bedöms som små. Om detta emellertid sker kommer de ej att påverka planområdet på grund 
av rådande marklutning. Det bedöms ej heller finnas någon risk för bergras som påverkar 
detaljplaneområdet. 
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12 Radon 

Radonundersökning har ej utförts i samband med denna utredning. Enligt SGU:s översiktliga 
radonkarta är detaljplanen belägen inom ett högriskområde. Innan byggnation sker ska 
radonhalten inom området kontrolleras. Ytterligare kontroller efter eventuella 
sprängningsarbeten kan bli aktuella då radonhaltiga pegmatitgångar kan bli blottade. 
Fyllnadsmaterial ska även kontrolleras. 

13 Slutsats 

Totalstabiliteten är tillfredsställande inom det aktuella detaljplaneområdet under förutsättning 
att den dimensionerande belastningsökningen begränsats till 55 kPa. Det förutsätter dock att 
lasten avlutas med en utspetsning från 55 till max 1 kPa inom en sträcka av minst 4 meter. 
Om utspetsning ej utförs skall den dimensionerande lasten begränsas till 40 kPa. Den 
dimensionerande lasten omfattar både eventuellt permanenta och variabla laster (se ovan). 

Det bedöms inte finnas någon risk för bergras som påverkar planområdet. Området lämpar sig 
väl för planerad exploatering i form av enbostadshus. När byggnadernas lägen i plan och höjd 
är bestämda bör dock kompletterande geotekniska undersökningar utföras för att kontrollera 
grundläggningsförhållandena närmare. Innan byggnation sker ska radonhalten i 
förekommande jord/berg och fyllning kontrolleras. 
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BILAGOR: 
 
Bilaga 1   Provtabell 
Bilaga 2  CPT-utvärdering (Conrad) 
Bilaga 3  Utvärdering skjuvhållfasthet 
 
 
RITNINGAR: 
 
G101, Rev. B Plan (skala 1:1000) 
G102-G103, Rev. A Borrdiagram (skala 1:100) 

1 Objekt 

På uppdrag av Matsson byggkonsult AB, genom Pauline Sandberg, Ramboll Sverige AB har 
GEO-gruppen AB utfört en geoteknisk utredning för det rubricerade projektet. 

2 Syfte 

En geoteknisk undersökning har genomförts inför framtagandet av en ny detaljplan för 11 
stycken enbostadshus med tillhörande lokalväg. 

3 Underlag för undersökningen 

 Strömstads kommun, Miljö-och byggförvaltningen, Plan- och byggavdelningen, 2018-
08-29, "Grundkarta till detaljplan över del av Rossö 2:16 m.fl. Strömstads kommun" 
 

 Ramböll, 2020-09-25, ”DP Rossö, Preliminär höjdsättning, Granskningshandling” 
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4 Styrande dokument 

Tabell 1 Planering och Redovisning 

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument 

Fältplanering SS-EN 1997-2 

Fältutförande 
Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 
1:2013 samt SS-EN-ISO 22475-1 

Beteckningssystem SGF/BGS beteckningssystem 2001:2 

 
 
Tabell 2 Fältundersökningar 

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument 

Trycksondering 
Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 
1:2013 

Slagsondering 
Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 
1:2013 

CPT-sondering Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:93 

Vingsondering 
Rekommenderad standard för vingförsök i 
fält SGF Rapport 2:93 

Skruvprovtagning 
Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 
1:2013 

 
 
Tabell 3 Laboratorieundersökningar 

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument 

Klassificering SS-EN ISO 14688 

Vattenkvot SIS-CEN ISO/TS 17892-1:2005  

5 Befintliga förhållanden 

Det aktuella området utgörs i huvudsak av ett större skogsparti bestående av blandskog. I 
söder gränsar detaljplaneområdet till en lokalväg och i norr och öster gränsar det till ett 
höjdområde med berg i dagen. Västerut förekommer bebyggelse och skogsmark. I anslutning 
till höjdområdet i öst är terrängen ställvis blockrik, se bild 2. Berg i dagen förekommer även 
inom detaljplaneområdet och på andra sidan lokalvägen i söder, se bild 3. En större stig 
sträcker sig igenom området i nordväst-sydostlig riktning. Vid detaljplaneområdets västra 
gräns finns en antydan till början av ett dike som fortsätter västerut, se bild 4. Enligt erhållet 
kartmaterial (Strömstads kommun, 2018)1 är nivåskillnaden inom området ca 11,5 meter och 
varierar mellan nivåerna +17,0 till +28,5 meter. 

 
1 Strömstads kommun, Miljö-och byggförvaltningen, Plan- och byggavdelningen, 2018-08-29, "Grundkarta till 
detaljplan över del av Rossö 2:16 m.fl. Strömstads kommun" 
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Bild 1. Detaljplaneområdets utbredning samt utförda sonderingspunkter (Google, 2016) 
 

 
Bild 2. Slänt med blockrik terräng strax utanför detaljplaneområdets sydöstra gräns. Den 
ungefärliga gränsen till detaljplaneområdet är markerad med röd sträckad linje på bilden. 
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Bild 3. Berg i dagen på andra sidan lokalvägen i söder. 
 

 
Bild 4. Mindre dike strax väster om detaljplaneområdet. 

6 Utsättning/Inmätning 

Borrpunkternas placering har satts ut i fält med GPS av GEO-gruppen AB. Koordinat- och 
höjdsystem Sweref 991200, RH2000. 
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7 Geotekniska fältundersökningar 

7.1 Utförda undersökningar 

Trycksondering har utförts i 5 punkter. 
Slagsondering har utförts i 6 punkter. 
CPT-sondering har utförts i 2 punkter. 
Vingsondering har utförts i 2 punkter. 
Skruvprovtagning har utförts i 6 punkter. 

7.2 Undersökningsperiod 

Den geotekniska undersökningen har utförts under januari 2019, september 2020 och 
december 2020. 

7.3 Fältingenjör 

Arbetet har utförts av Albin Jonsson och Robert Jönsson, GEO-gruppen AB. 

8 Geotekniska laboratorieundersökningar 

8.1 Utförda undersökningar 

Laboratorieundersökningarna har utförts på upptagna jordprover. Omfattningen redovisas i 
tabell 4. 

Tabell 4 Laboratorieundersökningar 

P
un

kt
 

Jo
rd

ar
t 

D
en

si
te

t 

W
n 

W
L
 

S
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fu

C
R

S
 

A
nm

. 
1 × ×
2 × ×
3 × ×
4 × ×
5 × ×
6 × ×

8.2 Undersökningsperiod 

Laboratorieundersökningarna har utförts under januari 2019. 

8.3 Laboratorium 

Arbetet har utförts av GEO-gruppen AB. 

9 Grundvatten 

Fria vattenytor registrerades i tre av provtagningshålen på 0,4 till 0,9 meters djup. De övriga 
tre 0,6 till 3,0 meter djupa provtagningshålen var torra vid undersökningstillfället, se bilaga 1. 
Grundvattennivån är ej bestämd. Befintligt dike väster om detaljplaneområdet var torrt vid 
undersökningstillfället. 
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10 Härledda värden 

Jordart och vattenkvot redovisas i bilaga 1. Skjuvhållfastheten redovisas i bilaga 3. 



Bilaga 1

Sidan 1

PROVTABELL, SKRUVPROVTAGNING

Uppdrag: Del av Rossö 2:16, Strömstads kommun
Ärendenr: 18-308
Utförd av: 
Datum vy: 2019-01-28

Borrhål
Provtagn.-

nivå
Jordart

V.yta
mumy

Vatten- 
kvot %

Mtr.typ 
enl. 

AMA 
Anl. 13

Tjälfrl. 
klass 
enl. 

AMA 
Anl. 13

1 0,0-0,4 svart något sandig MULLJORD 0,5 85 6B 1

0,4-1,0 brungrå grusig siltig SAND 17 3B 2

1,0-1,3 brungrå grusig siltig SAND 15 3B 2

1,3-2,0 grå något grusig sandig siltig LERA 14 5A 4

2,0-3,0 grå något grusig sandig siltig LERA 15 5A 4

3,0-4,0 grå något grusig sandig siltig LERA 13 5A 4

4,0-5,0 grå något grusig sandig siltig LERA 14 5A 4

2 0,0-0,2 brunsvart MULLJORD 0,4 123 6B 1

0,2-1,0 brun grusig SAND 19 2 1

1,0-1,7 brun grusig siltig SAND 15 3B 2

3 0,0-0,2 MULLJORD torr 6B 1
0,2-1,0 brun grusig SAND 5 2 1

1,0-2,0 brun grusig sandig SILT 12 5A 4

2,0-3,0 brun grusig sandig lerig SILT 10 5A 4

4 0,0-0,1 svart MULLJORD 0,9 105 6B 1

0,1-1,0 brun siltig SAND 10 3B 2

1,0-2,0 gråbrun grusig siltig SAND 12 3B 2

2,0-2,3 brun grusig siltig SAND 14 3B 2

2,3-3,0 grå grusig sandig siltig LERA 14 5A 4

3,0-4,0 grå grusig sandig siltig LERA 16 5A 4

5 0,0-0,6 brunsvart grusig sandig MULLJORD torr 33 6A 3

6 0,0-0,2 brunsvart grusig sandig MULLJORD torr 20 6A 3

0,2-1,1 brun grusig sandig lerig TORRSKORPESILT 16 5A 4

GEO-gruppen AB Tfn: 031-43 84 50 E-mail: info@geogruppen.se
Marieholmsgatan 122 Fax: 031-48 94 50 Hemsida: www.geogruppen.se
415 02 Göteborg



C P T - sondering

Del av Rossö 2:16
18-308

2019-01-30

1.40 m
1.40 m
4.82 m
0.50 m
my

grsiSa
Normal
Glykol

GeoTech

Djup  (m)

Strömstads kommun

1

2019-01-29

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Startdjup
Stoppdjup
Grundvattenyta
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Operatör
Utrustning

Kalibreringsdata
Spets
Datum
Areafaktor a
Areafaktor b

4626
180516
0.844
0.000

Inre friktion Oc

Inre friktion Of

Cross talk c1

Cross talk c2

0.0 kPa
0.0 kPa
0.000
0.000

Skalfaktorer

Portryck Friktion Spetstryck
Område Område Faktor Område FaktorFaktor

Före
Efter
Diff

0.50

Datum

256.30
250.10

-6.20

129.80
128.40

-1.40

6.93
6.94
0.01

Nollvärden, kPa

Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

Korrigering
Portryck
Friktion
Spetstryck

(ingen)
(ingen)
(ingen)

Portrycksobservationer

Portryck (kPa)
0.00

Skiktgränser

Djup  (m)

Klassificering

Från Till
Djup  (m)

0.00 1.30

Densitet
(ton/m3)

1.80 Sa Med
Jordart

Anmärkning

P:\2018\18301-18350\18308\CPT\BH1.CPW

Portryck registrerat vid sonderingx

Flytgräns

Bedömd sonderingsklass

Bilaga 2:1



C P T - sondering
Del av Rossö 2:16
18-308

2019-01-30

Strömstads kommun
1
2019-01-29

Projekt

P:\2018\18301-18350\18308\CPT\BH1.CPW

Plats
Borrhål
Datum

Djup  (m)
Från Till
0.00
0.50
1.30
1.40
1.60
1.80
2.00
2.20
2.40
2.60
2.80
3.00
3.20
3.40
3.60
3.80
4.00
4.20
4.40
4.60

Sida 1 av 1

0.50
1.30
1.40
1.60
1.80
2.00
2.20
2.40
2.60
2.80
3.00
3.20
3.40
3.60
3.80
4.00
4.20
4.40
4.60
4.71

Sa Med
Sa Med
 
Sa L
Si v L
Si L
Cl L
Si v L
Si v L
Cl L
Cl L
Si v L
Cl L
Si L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl M
Cl M
Cl H

Klassificering

NC

NCSi
NC

NCSi

NC
NC
NC
NC
NC

NCSi

4.4
15.9
23.8
26.5
29.8
33.1
36.3
39.4
42.6
45.7
48.9
52.0
55.1
58.4
61.9
65.5
69.1
72.7
76.4
79.2

vo

4.4
11.9
15.3
16.5
17.8
19.1
20.3
21.4
22.6
23.7
24.9
26.0
27.1
28.4
29.9
31.5
33.1
34.7
36.4
37.6

'vo 'c
kPa kPa kPa

fu

kPat/m3



1.80
1.80
0.00
1.80
1.60
1.70
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.70
1.85
1.85
1.85
1.85
1.85
1.90

((60.3))
((86.0))

(22.4)
((41.1))
((43.3))

(32.3)
(31.4)

((41.4))
(33.2)

((145.3))
(31.5)
(31.0)
(32.6)
(41.5)
(49.7)

(131.1)

o



38.5

(35.8)

OCR ID E MOC MNC

1.00

1.00
1.00

1.00

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

%

58.4 12.0
3.9
5.4

2.8
3.0

2.9

8.8

15.0
4.5
6.4

3.2
3.4

3.3

10.8

12.0
3.6
5.1

2.5
2.7

2.6

8.7

MPa MPa MPa

wLwL
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
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Friktion f
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  (%)

Vätska i filter
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C P T - sondering

Del av Rossö 2:16
18-308

2019-01-30

2.00 m
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1.00 m
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Normal
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GeoTech
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Strömstads kommun

4
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Projekt Plats
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Förborrningsdjup
Startdjup
Stoppdjup
Grundvattenyta
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Operatör
Utrustning

Kalibreringsdata
Spets
Datum
Areafaktor a
Areafaktor b

4626
180516
0.844
0.000

Inre friktion Oc

Inre friktion Of

Cross talk c1

Cross talk c2

0.0 kPa
0.0 kPa
0.000
0.000

Skalfaktorer

Portryck Friktion Spetstryck
Område Område Faktor Område FaktorFaktor

Före
Efter
Diff

1.00

Datum

256.90
256.40

-0.50

129.30
128.40

-0.90

6.94
6.94
0.00

Nollvärden, kPa

Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

Korrigering
Portryck
Friktion
Spetstryck

(ingen)
(ingen)
(ingen)

Portrycksobservationer

Portryck (kPa)
0.00

Skiktgränser

Djup  (m)

Klassificering

Från Till
Djup  (m)

0.00 2.30

Densitet
(ton/m3)

1.80 Sa Med
Jordart

Anmärkning
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Portryck registrerat vid sonderingx

Flytgräns

Bedömd sonderingsklass
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C P T - sondering
Del av Rossö 2:16
18-308
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55.5
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vo
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26.1
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28.0
29.1
30.2
31.4
32.5
33.3

'vo 'c
kPa kPa kPa

fu

kPat/m3



1.80
1.80
1.80
1.30
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.70

(12.4)
(17.6)
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(23.5)
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(30.6)

((72.7))

o
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OCR ID E MOC MNC
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1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

%

-6.9 1.8

4.7

1.9

5.6

1.5

4.4

MPa MPa MPa

wLwL

Bilaga 2:6



CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
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Sidan 3

Skjuvhållfasthet, korrigerad för konflytgränsen (80%)

Uppdrag: Strömstads kommun, Del av Rossö 2:16 Datum: 20-12-15
Ärende nr: 18-308
Utförd av:
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PM 2, Angående planerad stödmur 

SGI har i ett yttrande (Diarie nr 5.2-1906-0431) inför antagandehandlingen 
påtalat att de saknar en bedömning av stabiliteten för en planerad mur.  

Enligt planbeskrivningen bedöms murens höjd variera mellan 0,6 till 1,2 meter 
och skall lokaliseras till den nordöstra plangränsen. Störst nivåskillnad är det i 
sydost för att sedan minska utmed gränsen mot nordväst. 

Där muren planeras att vara som högst sluttar den befintliga terrängen med 
lutningen 1:5. Enligt en närliggande utförd undersökningspunkt (borrhål 5) 
utgörs jordlagren av grusig sandig mulljord med en mäktighet av 0,6 meter. 
Slagsonderingen i punkten utfördes till stopp mot förmodat berg på 0,6 meters 
djup. Berget går även i dagen norr om den planerade muren. 

Där muren planeras vara som lägst sluttar den befintliga terrängen med 
lutningen 1:10. Enligt en närliggande utförd undersökningspunkt (borrhål 3) 
utgörs jordlagren av mulljord, grusig sand samt grusig sandig silt som delvis är 
lerig. Materialet bedöms vara fast till mycket fast. 

Med anledning av ovanstående bedöms en stödmur med planerad höjd kunna 
uppföras med bibehållen tillfredsställande stabilitet. Notera att mullhaltig jord 
bör skiftas ut vid grundläggnings samt att sprängning kan komma att erfordras 
längs delar av den planerade sträckan. 
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Naturvärdesinventering inom del av Rossö 
2:16, Strömstads kommun
Sammanfattning
Rio Göteborg Natur- och kulturkooperativ har på uppdrag av Ramboll Sverige AB gjort en na-
turvärdesinventering inom del av fastigheten Rossö 2:16 i Strömstads kommun inför planerad 
detaljplan för nya enfamiljsbostäder. Naturvärdesinventeringen skall utgöra underlag för ställ-
ningstaganden i detaljplanen. 
 Inventeringen har utförts enligt den svenska standarden för naturvärdesinventering (NVI), SS 
199000:2014, som en NVI på fältnivå med detaljeringsgraden medel och tilläggen naturvärdes-
klass 4 och värdeelement. Utöver naturvärdesinventeringen (NVI) har uppdraget som syfte att 
bedöma områdets betydelse för ekosystemtjänster och för grön infrastruktur.
 Inventeringsområdet ligger i norra delen av Rossö. Större delen av inventeringsområdet ut-
görs av yngre blandskog. Området ligger inom ett utpekat riksintresse för naturvård – Strömstads 
kommuns kust- och innerskärgård. 
 Under inventeringen avgränsades ett naturvärdesobjekt som bedömdes till naturvärdesklass 
3 (påtagligt naturvärde) och ett objekt som bedömdes till naturvärdesklass 4 (visst naturvärde). 
Sexton värdeelement bestående av olika typer av värdefulla träd och död ved i form av högstub-
bar och lågor noterades i området. Ett fåtal naturvårdsarter påträffades under inventeringen. 
 De avgränsade naturvärdesobjekten är av positiv betydelse för den biologiska mångfalden 
och bör beaktas vid en eventuell exploatering i området. En mindre del av området bedöms ha 
positiv betydelse för biologisk mångfald även i ett grönt infrastrukturperspektiv. 
 Områdets förmåga att tillgodose flera ekosystemtjänster kommer i viss mån att försämras vid 
en exploatering. 
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Inledning
Rio Göteborg Natur- och kulturkooperativ har på uppdrag av Ramboll Sverige AB gjort en natur-
värdesinventering inom del av fastigheten Rossö 2:16 i Strömstads kommun, Västra Götalands 
län. Inom området planeras detaljplan för nya enfamiljsbostäder. Naturvärdesinventeringen skall 
utgöra underlag för ställningstaganden i detaljplanen. 
 Syftet med naturvärdesinventeringen var att identifiera och avgränsa geografiska områden i 
landskapet som har positiv betydelse för den biologiska mångfalden samt att dokumentera och 
naturvärdesbedöma dessa. Utöver naturvärdesinventeringen (NVI) har uppdraget som syfte att 
bedöma områdets betydelse för Grön infrastruktur och ekosystemtjänster.

Metod
Arbetet har skett genom analys av kartor, ortofoton och befintlig dokumentation angående na-
turvärden och arter samt genom fältbesök. Inventeringen har utförts enligt den svenska standar-
den för naturvärdesinventering (NVI), SS 199000:2014. Inom ramen för NVI identifieras områden 
med betydelse för biologisk mångfald som naturvärdesobjekt. Varje objekt tilldelas en av föl-
jande fyra naturvärdesklasser:

• Naturvärdesklass 1 - högsta naturvärde
• Naturvärdesklass 2 - högt naturvärde
• Naturvärdesklass 3 - påtagligt naturvärde
• Naturvärdesklass 4 - visst naturvärde (utförs som tillägg)

Benämningen ”lågt naturvärde” tillskrivs områden som inte eller endast i ringa omfattning bi-
drar positivt till biologisk mångfald. Dessa områden räknas inte som naturvärdesobjekt och de 
tilldelas inte någon naturvärdesklass. De olika naturvärdesklasserna och de bedömningsgrunder 
som används för klassningen beskrivs i bilaga 1. I bilagan förklaras även några av de begrepp som 
används inom standarden och i denna rapport. 
 Enligt standarden skall även landskapsobjekt avgränsas om det finns naturvärden av land-
skapsekologisk karaktär. Landskapsobjekt behöver inte naturvärdesbedömas till naturvärdes-
klass. I bilaga 1 redovisas för i vilka situationer ett landskapsobjekt skall avgränsas.
 Inventeringen har utförts som en NVI på fältnivå med detaljeringsgraden medel och med 
tilläggen naturvärdesklass 4 samt värdeelement. Detaljeringsgraden medel innebär att ytor av 
positiv betydelse för biologisk mångfald ner till 0,1 hektar eftersöks och avgränsas som natur-
värdesobjekt. Linjeformade objekt avgränsas om de har en längd av 50 meter eller mer och en 
bredd av 0,5 meter eller mer. Naturvärdesobjekt som kan identifieras ur resultat från tidigare 
utförda inventeringar skall enligt standarden avgränsas oavsett storlek. Även mindre objekt som 
utföraren upptäcker och som kan redovisas utan avsevärt merarbete skall redovisas. Tillägget na-
turvärdesklass 4 innebär att även naturvärdesobjekt med naturvärdesklass 4 – visst naturvärde 
– identifieras och avgränsas. Tillägget värdeelement innebär att element som är särskilt viktiga 
för inventeringsområdets naturvärde (exempelvis gamla träd och hålträd), eftersöks, kartläggs 
och identifieras. Detta så att det är möjligt att se var värdeelementen förekommer, oavsett om 
de ligger i ett naturvärdesobjekt eller inte.
 Naturvärdesinventeringen inleddes med en förstudie i syfte att ta reda på tidigare dokumen-
terad information om naturen i inventeringsområdet. Arkivstudier påbörjades genom att studera 
aktuella kartor och ortofoton. Information om utpekade och skyddade områden hämtades från 
Länsstyrelsens och Skogsstyrelsens GIS-tjänster (Länsstyrelsen Västra Götaland 2018, Skogssty-
relsen 2018). Uppgifter om förekomst av djur- och växtarter hämtades från Artportalen.
 Fältinventering av området genomfördes av biologen Lars Gerre den 29 oktober 2018. Vädret 
var molnigt med svag vind och några plusgrader. Inventeringsområdet är cirka 1,9 hektar stort 
och visas på ortofoto i figur 1. Naturvärdesobjekt avgränsades och beskrevs. Naturvärdesbedöm-
ning har skett utifrån de två bedömningsgrunderna art och biotop i enlighet med standarden. 
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Figur 1. Ortofoto över inventeringsområdet.
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Som stöd för benämning av biotoper har den tekniska rapporten för NVI-standarden (SIS 2014b) 
och Vegetationstyper i Norden (Påhlsson 1998) använts. Värdeelement och naturvårdsarter mät-
tes in med GPS i koordinatsystem SWEREF 99 TM. Särskilda kvaliteter, såsom stor stamdiameter, 
död ved och håligheter hos träd som är intressanta ur naturvärdessynpunkt noterades. Ingen 
fördjupad artinventering har utförts men naturvårdsarter som noterades under inventeringen 
redovisas i rapporten och kommer att rapporteras in till Artportalen. 
 Utanför ramen för en NVI gjordes en bedömning av områdets betydelse för Grön infrastruk-
tur och ekosystemtjänster. 

Resultat
Förstudie
Inventeringsområdet ligger på den norra delen av Rossö (figur 1). Större delen av inventerings-
området utgörs av tätare blandskog på svagt sluttande eller plan mark. Östra delen av området 
ligger i en sluttning åt sydväst. I den västra halvan finns några fuktiga stråk. Vid den västra kanten 
av området fanns en öppen åkerteg fram till åtminstone 1950-talet. Denna har därefter vuxit 
igen med skog. En liten väg med äldre ursprung går igenom området (Länsstyrelsen Västra Göta-
land 2018, Skogsstyrelsen 2018).
 Berggrunden i området består enligt SGU:s berggrundskarta av sur intrusivbergart (granit, 
granodiorit, monzonit m.m.). Större delen av området täcks av postglacial sand som i norra de-
len, i något högre terräng, övergår i berg utan eller med mycket tunna jordlager. Jorddjupet be-
döms vara som djupast med mer än en meter i den södra delen av området (SGU 2018a, b och 
c). Området ligger mellan 21 och 30 meter över havet. För cirka 4 500 år sedan låg inventerings-
området vid en havsvik (SGU 2018d).  
 Det finns mycket få fynd av arter inrapporterade från inventeringsområdet eller dess när-
maste omgivningar. En spillkråka (NT) och gammalgranslav Lecanactis abietina har observerats i 
barrskogen cirka 150 meter norr om området i augusti 2018 (Artportalen 2018). 
 I direkt anslutning väster och öster om inventeringsområdet finns tomtmark med befintlig 
småhusbebyggelse och gator. Området avgränsas i söder av en liten väg som rundar en liten 
skogsbevuxen bergkulle. Norr om området finns skogsmark. Inventeringsområdets läge i förhål-
lande till områden med tidigare dokumenterade naturvärden samt skyddade områden visas på 
karta i figur 2. 
 Hela Rossö ligger inom det stora riksintresset för naturvård Strömstads kommuns kust- och 
innerskärgård. Inom denna del av riksintresseområdet finns ett böljande landskap med skogsbe-
klädda åsar med huvudsakligen tunt eller obefintligt jordtäcke och mellanliggande dalstråk med 
både öppen jordbruksmark och skog på öar i en skärgård med grunda vikar. På öarna finns en 
varierad och rik variation av naturtyper med strandängar, torrängar på kalkrik mark, lövskogspar-
tier och hällmarkstallskog. Värdefulla bestånd av kusttallskog finns på öarna (Länsstyrelsen Västra 
Götaland 2008).
 Inventeringsområdet gränsar i norr till ett naturvärdesområde med hällmarker och inslag av 
äldre hällmarkstallskog som fick klass 3 – naturvärden (Objekt 39 - Hällmarker på norra Råssö) i 
en naturinventering av kommunens kustområden. I området finns en rik lavflora. De två ovanliga 
och marklevande arterna papill-lav Pycnothelia papillaria och stentagel Pseudophebe pubescens 
har påträffats i området. Skalbaggen grönhjon Callidium aeneum (NT) påträffades i området (Na-
turcentrum AB 2012). Larven lever i döda grenar på långsamväxande äldre eller gamla granar, 
ibland även på tall (Artdatabanken 2018).
Planområdet ligger i direkt anslutning söder om strandskyddat område. Kosterhavets national-
park ligger som närmast cirka 900 meter väster om området. I det omgivande landskapet finns 
enstaka registrerade skyddsvärda träd. Det närmsta är en grov ask, cirka 200 meter sydost om 
inventeringsområdet (Länsstyrelsen Västra Götaland 2018). 
 Ett lövskogsobjekt ligger cirka 600 meter öster om inventeringsområdet. Hela detta ädell-
övskogsområde finns även med i kommunens naturvårdsplan (Område nr 10 – Ädellövskogen i 
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Vikarna på Rossö). Inga områden med skogliga värden utpekade av Skogsstyrelsen ligger inom 
inventeringsområdet eller i dess närmaste omgivningar. Det närmsta området är en nyckelbiotop 
som ligger cirka 800 meter österut och som ingår i lövskogsobjektet, se ovan (Länsstyrelsen Väs-
tra Götaland 2018, Skogsstyrelsen 2018, Strömstads kommun 2008).

Inventeringsområde

Skyddsvärt träd

Lövskogsinventering

Naturvärdesobjekt

NVI Rossö - Tidigare utpekade områden

0 100 200 300 m

Figur 2. Inventeringsområdets läge i förhållande till dokumenterade naturvärden och skyddade områden i närom-
rådet. Hela Rossö med omgivande kust och skärgård ingår i ett riksintresse för naturvård. Två naturvärdsobjekt, 
nummer 39 och 41, från Naturcentrums inventering av den södra kustområdet visas. Dessa naturvärdesobjekt har 
båda klass 3 – naturvärden. Område nr 10 i kommunens naturvårdsplan – ädellövskogen i Vikarna på Rossö - sam-
manfaller till ytan med lövskogsobjektet öster om inventeringsområdet. Naturvårdsobjektet har klass 2 – mycket 
högt naturvärde. 

Fältinventering
Naturvärdesobjekt
Under inventeringen har två naturvärdesobjekt avgränsats (figur 3). Ett av objekten har bedömts 
till naturvärdesklassen 3 (påtagligt naturvärde) och ett av objekten till naturvärdesklassen 4 (visst 
naturvärde). Nedan följer beskrivningar och foton på respektive naturvärdesobjekt.
 
Naturvärdesobjekt 1       Naturvärdesklass: 3
Objekt-ID: 1
Naturtyp: Skog och träd
Biotoper: Tallskog
Naturvårdsarter: -
Artrikedom: -
Tidigare inventeringar: -



Figur 3. Ortofoto över inventeringsområdet med avgränsade naturvärdesobjekt samt noterade värdeelement.
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Beskrivning: En storblockig sluttning med gammal tallskog samt hällmarkstallskog i inventerings-
områdets östra del. I sluttningen är tallskogen tätare och högre med stort inslag av gammal tall. 
Skogen är olikåldrig med mindre inslag av yngre gran och björk samt litet inslag av ung lönn och 
rönn. De äldsta tallarna har utvecklat ”pansarbark” och är sannolikt över 200 år, eventuellt över 
250 år gamla (värdeelement nr 1–8, figur 4 och 5).
 Ung ek och enbuskar växer som ett glest buskskikt under tallarna. Flera av enbuskarna håller 
på att tyna bort. I fältskiktet finns framför allt kruståtel, mycket stensöta samt mindre fläckar av 
blåbärsris. Kaprifol är vanligt förekommande och kryper över blocken. 
De finns ett litet inslag av grov död ved (värdeelement nr 9). Flera unga granar och tallar har 
relativt nyligen blåst ner vid områdets södra kant. Blocken täcks förutom av stensöta även av 
mossor som består av vanliga arter. I områdets högre liggande östra del glesnar skogen ut. Tal-
larna är här lågväxta och knotiga. Här finns öppna hällmarker som domineras av renlavar och 
ljung. Hällmarkstallskogen fortsätter utanför objektet och inventeringsområdet åt öster. Objektet 
avgränsas i söder av småhustomter och i väster av yngre blandskog. I området finns lite spår av 
tidigare stentäktverksamhet.

Värde: Påtagligt biotopvärde. Visst artvärde.
Motivering: Den gamla, olikåldriga tallskogen med inslag av grov död ved bidrar till att området 
bedöms ha ett påtagligt biotopvärde. Blockigheten och de öppna hällarna bidrar till att gynna 
många mossor och lavar. Inga vedlevande insekter eller spår av dessa påträffades vid invente-
ringen. Att de gamla tallarna står relativt öppet och ljust och att grova döda grenar förekommer 
på träden är dock positivt och träden bedöms potentiellt kunna utgöra livsmiljö för ovanliga 
vedinsekter. Gammal tallskog, som inte är hällmarkstallskog, är mycket ovanligt i södra Sverige. 
Objektet bedöms ha att påtagligt naturvärde. Objektet ingår i ett större område med hällmarker 
och äldre hällmarkstallskog utanför inventeringsområdet. 

Figur 4 (nedan). Miljöbild från den södra delen av natur-
värdesobjekt 1. I området finns stort inslag av gammal tall 
i en blockig sluttning. (Naturvärdesträd nummer 3-6 syns 
till höger i bild). I övre delen (till vänster i bild) övergår 
skogen i gles hällmarkstallskog. Vy åt sydost. 

Figur 5 (nedan). Gammal tall i naturvärdesob-
jekt 1. Flera av träden i området har utvecklat 
en tydlig ”pansarbark”. 
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Naturvärdesobjekt 2       Naturvärdesklass: 4
Objekt-ID: 2
Naturtyp: Skog och träd
Biotoper: Björksumpskog
Naturvårdsarter: Entita
Artrikedom: -  
Tidigare inventeringar: -

Beskrivning: Området består av mogen, flerskiktad björksumpskog med mindre inslag av gran 
(figur 6 och 7). Videbuskar förekommer som ett tätt buskskikt i skogen. I fältskiktet förekommer 
främst tuvull och blåbärsris och i bottenskiktet vitmossor. Det finns ett större inslag av död björk-
ved, både stående och liggande (värdeelement nr 13–16). Ett par entitor påträffades i området. 
Det lilla objektet avgränsas av en öppen hustomt i väster och omges i övrigt av yngre blandskog.

Värde: Visst biotopvärde, obetydligt artvärde.
Motivering: Den mogna björkdominerade skogen med flera värdeelement i form av grov död ved 
bedöms ge ett visst biotopvärde. Spår av födosökande hackspett påträffades på en död björk. En-
titan är en hålhäckande stannfågel som föredrar olikåldrig, flerskiktad lövskog. Arten har i Sverige 
minskat med mer än 50 % under en trettioårsperiod på grund av förlust av livsmiljöer (Ottosson 
m.fl. 2012). Inga naturvårdsarter i övrigt påträffades i området och objektet är litet. Området 
bedöms ha ett lågt artvärde (dock nära ett visst artvärde på grund av förekomsten av entita).

Figur 6. Björksumpskog i na-
turvärdesobjekt 2. I området 
finns stort inslag av död ved. 
Såväl liggande som stående 
döda träd är viktiga strukturer 
för en mängd olika organis-
mer. De utnyttjas exempelvis 
som födosökslokal och boplats 
för fåglar och insekter samt 
som livsmiljö för svampar, 
mossor och lavar. Vy åt norr 
från den sydvästra kanten av 
området.

Figur 7. Den södra kanten av 
naturvärdesobjekt 2. Björk-
sumpskogen omges till större 
del av ung, tät blandskog.
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Övriga områden
Större delen av inventeringsområdet består av ytor som inte ingår i något naturvärdesobjekt.
I området består naturmiljön huvudsakligen cirka 50-årig barrdominerad, likåldrig blandskog 
med både gran och tall och med stort inslag av lövträd, framför allt av björk. Det finns ett mindre 
inslag av ek, klibbal, asp och sälg samt lite ung rönn och lönn. Skogen är tämligen enskiktad och 
tät. Fältskiktet är dåligt utvecklat men blåbär och kruståtel förekommer fläckvis samt vanliga 
arter som vårfryle. Stensöta är vanligt förekommande på block. Inslaget av död ved är litet och 
består av klenare ved (figur 8 och 9).

Figur 8. I inventeringsområ-
det finns huvudsakligen tät, 
yngre blandskog. Vy åt öster 
från den angränsande vägen 
i söder.

Figur 9. Yngre blandskog med stort löv-
inslag i den östra delen av området.
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I norra delen av området glesnar skogen och övergår i mogen blandskog med tall och gran och 
med inslag av björk, även med inslag av äldre björkar och tallar. I denna del finns mycket blåbärs-
ris och örnbräken samt inslag av lingon i fältskiktet. Större block och hällmarkspartier förekom-
mer här och var. 
 I den västra delen finns ett parti med glesare blandskog bestående av gran, björk, klibbal 
och asp som bedöms vara lite äldre än omgivande skog (figur 10). Skogen växer här delvis på 
före detta åkermark. Skogen är här flerskiktad med unga granar under de större träden och med 
ett mindre inslag av grova aspar (figur 11, värdeelement nr 9–10). En hålasp och grov död ved 
påträffades i denna del (värdeelement nr 11). Tuvtåtel och lite harsyra förekommer i fältskiktet. 
Närmast runt hustomten i väster är skogen avverkad. I den västra delen finns flera låga, delvis 
diffusa stenmurar i den täta skogen. Dessa och intilliggande grunda diken omgärdar delvis den 
tidigare jordbruksmarken. Ett dike finns även i den södra delen av inventeringsområdet.
 På stenmurarna växer vanliga mossor. Signalarten vågig sidenmossa Plagiothecium undula-
tum påträffades på några platser i den västra delen av området. Arten har dock ett lågt signal-
värde i denna del av landet. En kungsfågel (VU) observerades den i västra delen av området. 
En spillkråka (NT, Af) hördes söder om inventeringsområdet. Centralt vid den lilla vägen genom 
området påträffades högar med tippad sten och jord (figur 12). 

Figur 10. I den västra delen av 
området finns ett parti med gles 
mer högvuxen skog på igenvuxen 
före detta jordbruksmark. Några 
naturvärdesträd (nummer 10-12) 
mättes in i denna del av invente-
ringsområdet. Vy åt sydost.  

Figur 11. En grov vid basen mur-
ken asp som troligen snart kom-
mer att falla (naturvärdesträd 
nummer 10). 

Figur 12. Längs den lilla vägen i 
västra delen av inventeringsom-
rådet finns högar med sten- och 
jordmassor. Vy åt nordost.

Figur 13. Vy åt väster över den lilla 
vägen inom inventeringsområdet. 
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Värdeelement 
Sexton värdeelement mättes in under inventeringen. Värdeelementen utgörs av olika typer av 
värdefulla träd och död ved i form av högstubbar och lågor (figur 4-7 samt 11). Värdeelementen 
listas i tabell 1 och finns markerade på ortofoto över området i figur 3.

NR TYP BESKRIVNING FOTO
1 Naturvärdesträd Gammal tall.
2 Naturvärdesträd Gammal tall.
3 Naturvärdesträd Gammal tall. Figur 4
4 Naturvärdesträd Gammal tall. Uppskattad ålder 250 år eller mer. Figur 4
5 Naturvärdesträd Gammal tall. Figur 4
6 Naturvärdesträd Gammal tall. Uppskattad ålder 250 år eller mer. Figur 4
7 Naturvärdesträd Gammal tall.
8 Naturvärdesträd Gammal tall.
9 Död ved Grov låga av tall.
10 Naturvärdesträd Grov lutande asp. Murken och knäckt vid basen. Figur 11
11 Naturvärdesträd Grov asp.
12 Naturvärdesträd Grov hålasp med bruten topp. Låga intill.
13 Död ved Högstubbe av björk med spår av födosök från hack-

spett.
Figur 6 och 7

14 Död ved Högstubbe av björk. Figur 6
15 Död ved Högstubbe av björk. Figur 6
16 Död ved Högstubbe och låga av björk.

Tabell 1. Beskrivning av värdeelement.

Naturvårdsarter och övriga arter
Ett fåtal naturvårdsarter noterades i inventeringsområdet under fältinventeringen (tabell 2). 
Spillkråkan Dryocopus martius är en rödlistad art (NT, Nära hotad) som observerades strax utan-
för inventeringsområdet. Arten är en stannfågel som föredrar högstammig barr- eller blandskog 
som helst bör vara variationsrik med gott om död ved och gamla träd. Spillkråkan är en nyckelart 
då den hackar ut bohål som senare används av många andra arter av hålhäckande fåglar som 
knipa, storskrake och flera ugglor samt av däggdjur som mård och olika fladdermöss. Bohålet 
hackas ofta ut i en grov asp eller tall vars ved dessförinnan helst mjuknat av vedsvampangrepp. 
Det moderna skogsbruket är det största hotet mot arten. I Bohuslän uppskattas beståndet till 
300 par (Ottosson m.fl. 2012). Arten är markerad med B i Artskyddsförordningens bilaga 1 (SFS 
2007:845). 
 Inventeringsområdet ingår troligen i ett revir för spillkråka. Skogen i området bedöms dock 
som huvudsakligen för tät och ung för att vara bra livsmiljö för arten. Några aspar i områdets 
västra del bedöms kunna bli framtida lämpliga boträd.
  Entitan Poecile palustris är en hålhäckande stannfågel som föredrar olikåldrig, flerskiktad, 
fuktig lövskog. När ett par entitor väl etablerat ett revir stannar de i området livet ut. Arten är 
inte rödlistad men har i Sverige minskat med mer än 50 % under en trettioårsperiod på grund 
av förlust av livsmiljöer och brist på lämpliga bohål. Det moderna skogsbruket är den huvudsak-
liga anledningen till minskningen. I Bohuslän uppskattas beståndet till 3 600 par (Ottosson m.fl. 
2012).
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 Kungsfågel Regulus regulus är en rödlistad art (VU, Sårbar) som observerades i inventerings-
området. Arten häckar i grandominerad skog och är delvis en flyttfågel. Den observerade indivi-
den kan ha varit på flyttning. Kungsfågeln har minskat i antal sedan 1990-talet men är fortfarande 
vanlig i södra Sverige. Orsakerna till denna minskning är okända (ArtDatabanken 2018, Ottosson 
m.fl. 2012).  
 I skogen i den västra delen av inventeringsområdet noterades även signalarten vågig siden-
mossa Plagiothecium undulatum. Arten har dock lågt signalvärde i denna del av landet.

VETENSKAPLIGT 
NAMN

SVENSKT 
NAMN

TYP AV ART FÖREKOMST

FÅGLAR
Dryocopus martius Spillkråka Rödlistad (NT), Af Noterad strax utanför området.
Poecile palustris Entita Minskande -50 %. Noterad i västra delen av området.

Tabell 2. Noteringar av naturvårdsarter från fältinventeringen. Spillkråkan omfattas av Artskyddsförordningen.

Grön infrastruktur och ekosystemtjänster
Högst naturvärden inom inventeringsområdet har tallskogen med gamla tallar och förekomst 
av död ved i naturvärdesobjekt 1. Det finns biologiska värdefulla tallskogar i de södra kustområ-
dena i Strömstads kommun (Naturcentrum AB 2012). Inventeringsområdet gränsar till ett större 
naturvärdesområde med värdefull äldre hällmarkstallskog på norra Rossö (område 39, figur 2). 
Ytterligare ett naturvärdesområde med liknande naturmiljöer ligger cirka 500 meter sydväst om 
inventeringsområdet (område 41, figur 2). På öarna Vanarna och Gunnarsholmen i norr (cirka 
800 mer från inventeringsområdet) finns orörd naturskog som har mycket högt värde för biolo-
gisk mångfald. På öarna finns bland annat orörd äldre barrskog och hällmarkstallskog. Området 
fick klass 1 – unika naturvärden – under inventeringen av kustområdet. Ytterligare äldre kusttall-
skogar med höga naturvärden finns på Resö, 2,1 kilometer åt nordväst (Naturcentrum AB 2012, 
Strömstads kommun 2008). Kusttallskogar är ovanliga i övriga delar av Bohuslän.
 Möjligheterna att bevara livskraftiga populationer av naturvårdsarter knutna till äldre och 
gammal kusttallskog torde vara större i ett landskap där det finns ett relativt stort inslag av denna 
typ av skog. Spridningsmöjligheterna för arter ökar om inte avståndet mellan lämpliga livsmiljöer 
är så långt. Tallskogen i naturvärdsobjekt 1 har ett värde även i ett landskapsperspektiv – i en 
grön infrastruktur. Skogen ligger i vad man kan benämna en värdetrakt för kusttallskogar i norra 
Bohuslän och i en potentiell spridningskorridor mellan värdefulla tallskogar på norra Rossö och 
öarna i norr. 
 Ekosystemstjänster kan delas in i fyra grupper; försörjande, reglerande, kulturella och stöd-
jande (Naturvårdsverket 2015). 

• Exempel på försörjande ekosystemtjänster är produktion av trävirke, bioenergi och spannmål. 
• Reglerande tjänster innefattar pollinering, reglering av klimat med mera. 
• Kulturella ekosystemtjänster är exempelvis människors möjlighet till naturupplevelser och till 

naturturism. 
•  Stödjande ekosystemtjänster är de som finns för att övriga tjänster skall fungera. Exempel på 

stödjande tjänster är fotosyntes och jordmånsbildning. 

Vid en exploatering av området bedöms framför allt följande ekosystemtjänster beröras:
På längre sikt förlorar området permanent sin förmåga att producera virke och råvara till pappers- 
och massaindustri, sågverk och till träbränsle. Området förlorar även funktionen klimatreglering 
eftersom CO2 inte i samma utsträckning kommer att kunna lagras in i träd och mark. Närboende 
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kan uppleva ett förändrat lokalklimat med mer vindpåverkan när skogen tas bort. Skogsområdet 
kan förlora en kulturell ekosystemtjänst som ströv- och rekreationsområde för i första hand de 
närboende. Eftersom ytan som planeras att exploateras är relativt liten bedöms betydelsen av 
områdets försämrade förmåga att producera ovan nämnda ekosystemtjänster sammantaget som 
liten.

Sammanfattande bedömning och rekommendationer
Ett naturvärdesobjekt med påtagligt naturvärde (naturvärdesklass 3) och ett område med visst 
naturvärde (naturvärdesklass 4) avgränsades vid naturvärdesinventeringen. Områdena är av po-
sitiv betydelse för den biologiska mångfalden och bör beaktas vid en exploatering i området. I 
objektet med påtagligt naturvärde finns gammal tallskog som bedöms ha ett värde även i ett 
grönt infrastrukturperspektiv. 
 Den övriga skogsmarken inom inventeringsområdet är antingen ung eller påverkad av skogs-
bruk i sen tid. Även om det i en del av denna skogsmark finns ett inslag av värdeelement i form 
av död ved och naturvärdesträd bedöms denna skogsmark inte nå upp till kriterierna för natur-
värdesobjekt. Denna del av området bedöms därför ha lågt naturvärde. 
 Endast ett fåtal naturvårdsarter noterades vid fältinventeringen. Inventeringsområdet be-
döms kunna utgöra livsmiljö för några naturvårdsintressanta fågelarter. Inventeringen utfördes i 
oktober vilket inte är en optimal tidpunkt för inventering av exempelvis kärlväxter. Något ytterli-
gare besök för att inventera arter i området bedöms dock inte behövas.
 Vid en exploatering försämras områdets förmåga att tillgodose flera ekosystemtjänster. Den-
na försämring bedöms dock som liten. 
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Bilaga 1. 

Naturvärdesinventering (NVI)
- enligt svensk standard SS 199000:2014

Naturvärdesinventering (NVI) är en process där geografiska områden av positiv betydelse för 
biologisk mångfald identifieras, avgränsas, dokumenteras och naturvärdesbedöms samt att re-
sultatet redovisas. Resultatet av en naturvärdesinventering kan användas som beslutsunderlag 
inför exploatering, fysisk planering eller naturvårdsplanering.

Rio Göteborg utför inventeringar med utgångspunkt från de metoder och begrepp som anges i 
SS 199000:2014 med tillhörande teknisk rapport SIS-TR 199001:2014. Nedan redogörs för bland 
annat olika naturvärdesklasser och begrepp som används inom ramen för standarden.

Naturvärdesbedömning och naturvärdesklasser
Inom ramen för NVI identifieras områden med betydelse för biologisk mångfald som naturvär-
desobjekt. Naturvärdesobjekten bedöms och naturvärdesklassas utifrån bedömningsgrunder för 
arter och biotoper. Som stöd för naturvärdesbedömningen används matrisen nedan. Naturvärdesobjekt 
med naturvärdesklass 1 till 4 är viktiga områden att bevara och vårda för att uppfylla de av riks-
dagen antagna miljömålen.

Bedömningsgrunder vid naturvärdesbedömning (NVI). Figuren är hämtad från SVENSK STANDARD SS 199000:2014.
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Naturvärdesklass 1 - högsta naturvärde: Hit hör områden med högt art- och biotopvärde. Det 
kan till exempel innebära att det förekommer ett stort antal naturvårdsarter och att det finns bio-
topkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald i stor omfattning och med uppenbart 
god kvalitet. Till denna naturvärdesklass hör områden med störst positiv betydelse för biologisk 
mångfald och de har särskild betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på nationell eller 
global nivå. 

Naturvärdesklass 2 - högt naturvärde: Hit hör områden med högt art- eller biotopvärde. Det kan 
till exempel innebära att det förekommer ett stort antal naturvårdsarter eller att det finns biotop-
kvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald i stor omfattning och med uppenbart god 
kvalitet. Hit hör också områden med påtagligt art- och biotopvärde. Till denna naturvärdesklass 
hör områden med stor positiv betydelse för biologisk mångfald och de har särskild betydelse för 
att upprätthålla biologisk mångfald på regional eller nationell nivå. Naturvärdesklassen motsva-
rar ungefär Skogsstyrelsens nyckelbiotoper, lövskogs- och ädellövskogsinventeringens klass 1 och 
2, ängs- och betesmarksinventeringens klass aktivt objekt, ängs- och hagmarksinventeringens 
klass 1-3, skyddsvärda träd enligt åtgärdsprogrammet, våtmarksinventeringens klass 1 och 2, 
rikkärrs-inventeringens klass 1-3, limniska nyckelbiotoper, skogsbrukets klass urvatten, värdekär-
nor i naturreservat samt fullgoda Natura 2000-naturtyper. 

Naturvärdesklass 3 – påtagligt naturvärde: Hit hör områden med påtagligt art- eller biotopvär-
de. Det kan till exempel innebära att det förekommer flera naturvårdsarter eller att det finns flera 
biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald. Hit hör också områden med visst 
art- och biotopvärde. Till denna naturvärdesklass hör områden med påtaglig positiv betydelse 
för biologisk mångfald och det bedöms vara av särskild betydelse att den totala arealen av dessa 
områden bibehålls eller blir större samt att deras ekologiska kvalitet upprätthålls eller förbättras. 
Naturvärdesklassen motsvarar ungefär ängs- och betesmarksinventeringens klass restaurerbar 
ängs- och betesmark, Skogsstyrelsens objekt med naturvärde, lövskogs- och ädellövskogsinven-
teringens klass 3, våtmarksinventeringens klass 3 och 4 samt skogsbrukets klass naturvatten.

Naturvärdesklass 4 - visst naturvärde: Hit hör områden med visst art- eller biotopvärde. Det 
kan till exempel innebära att det förekommer enstaka naturvårdsarter eller att det finns enstaka 
biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald. Till denna naturvärdesklass hör 
områden med viss positiv betydelse för biologisk mångfald och det är av betydelse att den totala 
arealen av dessa områden bibehålls eller blir större samt att deras ekologiska kvalitet upprätt-
hålls eller förbättras. Naturvärdesklass 4 motsvarar inte någon klass i de större nationella in-
venteringar som gjorts. Naturvärdesklassen är användbar för områden som tydligt påverkats av 
mänsklig aktivitet men där det trots allt finns biotopkvaliteter eller arter av viss positiv betydelse 
för biologisk mångfald.

Lågt naturvärde tillskrivs geografiska områden som inte eller endast i ringa omfattning bidrar 
positivt till biologisk mångfald. Ett område med lågt naturvärde har obetydliga art- eller bio-
topvärden. Det innebär att det inte förekommer några naturvårdsarter och att biotopkvaliteter 
av betydelse för biologisk mångfald saknas eller är av negativ betydelse för biologisk mångfald. 
Dessa områden räknas inte som naturvärdesobjekt och tilldelas inte någon naturvärdesklass. 

Landskapsobjekt kompletterar naturvärdesobjekt och innebär att naturvärde av landskapsekolo-
gisk karaktär skall redovisas som geografiska områden. 

Enligt standarden skall landskapsobjekt avgränsas:
•  när landskapets positiva betydelse för biologisk mångfald uppenbart är större eller av annan 
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karaktär än de ingående naturvärdesobjektens betydelse
• när de ingående naturvärdesobjekten tillsammans ger förutsättningar för naturvårdsarter 

som är knutna till ett landskap med en kombination av olika naturtyper snarare än till en-
skilda naturtyper

• när områden utanför naturvärdesobjekten tillsammans med de ingående naturvärdesobjek-
ten skapar en helhet som har positiv betydelse för biologisk mångfald.

Begrepp inom NVI 
Inventeringsområde är det geografiska område som omfattas av en enskild naturvärdes-inven-
tering.

Naturvärdesbedömning är en bedömning av ett geografiskt områdes betydelse för biologisk 
mångfald. Bedömningen görs bland annat utifrån förekomst av naturvårdsarter och kvalitet av 
biotoper. Kulturhistoriska spår eller geologiska förutsättningar som har betydelse för den biolo-
giska mångfalden vägs in i bedömningen. Bedömning och klassning görs utifrån skalorna som 
beskrivs i den svenska standarden. 

Biologisk mångfald är benämningen på variationsrikedomen bland levande organismer av alla 
ursprung, inklusive från bland annat landbaserade, marina och andra akvatiska ekosystem och de 
ekologiska komplex i vilka dessa organismer ingår. Detta innefattar mångfald inom arter, mellan 
arter och av ekosystem. 

Biotop är ett område med enhetlig miljö och organismsammansättning. Naturtyp är en samman-
fattande benämning på en grupp biotoper med gemensamma kännetecken. I NVI anges benäm-
ningar och definitioner på olika naturtyper. I exempelvis naturtypen Skog och träd finner man 
biotoper såsom alsumpskog, hällmarkstallskog och strandskog.

Livsmiljö är de miljöer som en art behöver för alla sina behov, till exempel vilo-, reproduktions-, 
födosöks-, och övervintringsmiljöer.

Naturvärdesobjekt är ett i naturvärdesinventeringar avgränsat geografiskt område med natur-
värde. Det utgörs av en dominerande naturtyp och kan bedömas till en och samma naturvärdes-
klass. 

Landskapsobjekt är ett geografiskt område med naturvärde av landskapsekologisk karaktär. Ett 
landskapsobjekt kan innehålla en eller flera olika naturtyper. Oftast omfattar ett landskapsobjekt 
ett eller flera naturvärdesobjekt, men det kan också avgränsas utan att några sådana objekt ingår. 

Naturvårdsart är en art som indikerar att ett område har naturvärde eller som i sig själv är av sär-
skild betydelse för biologisk mångfald. Naturvårdsarter omfattar arter som är skyddade, rödlista-
de arter, typiska arter, ansvarsarter och signalarter. Skyddade arter omfattas av förbud enligt 4-9 
§§ artskyddsförordningen, med vissa undantag. Rödlistade arter är arter som enligt den inter-
nationella naturvårdsunionens (IUCN) kriterier inte bedöms ha långsiktigt livskraftig population i 
Sverige. Typiska arter är lämpliga indikatorer på en Natura 2000-naturtyps bevarandestatus. An-
svarsarter har en betydande del av sin totala population inom ett begränsat geografiskt område. 
Det geografiska området kan vara ett land, landskap, län eller en kommun. Signalarter indikerar 
naturvärde, de är användbara för att lokalisera och urskilja naturmiljöer med naturvärde.

Nyckelart är en art vars förekomst på ett avgörande sätt påverkar förutsättningar för biologisk 
mångfald. Ett exempel på en nyckelart är bäver som skapar småvatten och död ved vilket skapar 
livsförutsättningar för en mängd andra arter. Vresros på sandstränder är ett exempel på en ne-
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gativ nyckelart. Nyckelarter hanteras separat enligt NVI och ingår inte i begreppet naturvårdsart. 
Vissa nyckelarter kan dock även vara naturvårdsarter. 

Värdeelement är en mindre del av en biotop som är av positiv betydelse för biologisk mångfald, 
till exempel gamla träd, hålträd och död ved.



Rapport 2018:21



PM 

Detaljplan Rossö, från granskningsskede 

Unr 1320043903 \\
ra

m
s
e
\p

u
b
\g

o
t1

\s
sp

\2
0
1
9
\1

3
2
0
0
4
3
9
0
3
 d

p
 r

o
s
s
ö
\3

_
te

k
n
ik

\t
\d

o
k
u
m

e
n
t\

b
e
sk

ri
v
n
in

g
a
r\

p
m

 t
0
1
 -

 t
ra

fi
k
u
tf

o
rm

n
in

g
.d

o
c
x
 

1(9) 

PM T01 - Trafikutformning 

Uppdrag 

Beställare 

Från 

Till 

PM nummer 

Detaljplan Rossö, från granskningsskede 

Mattsson byggkonsult AB 

T01 

1. Bakgrund och förutsättningar

I och med den planerade exploateringen i Rossö som beskrivs i det pågående 

detaljplanearbetet, undersöks förutsättningar och möjligheter för att trafikera 

området. Det bostadsområde som planeras ställer krav på framkomlighet för 

både personbilstrafik, gång- och cykeltrafik samt utrycknings- och 

avfallsfordonstrafik. Inom ramen av detta uppdrag genomförs körspårsanalys, 

profilstudie av den föreslagna vägen samt rekommenderad höjdsättning av 

gatan vilken utgör underlag för det fortsatta arbetet med detaljplanen. 

Höjdsättningen har anpassats efter anslutning till befintlig huvudgata samt för 

att optimera mängden schakt och fyllnad. 

Det finns ett antal givna förutsättningar för detta trafikutformningsförslag. Den 

angöringsgata som föreslås förse de nya bostäderna med trafik in i området ska 

utformas enligt en, av beställaren, given sektion. Sektionen utgörs av en 

körbana på 3,5 m med tillhörande makadamdike på ena sidan om 1,2 m. Detta 

ger ett vägområde om totalt 4,7 m. Vid trafikmöte (personbil), tillåter det 

överkärningsbara makadamdiket detta, om än med små marginaler.  

Enligt givna förutsättningar är en breddning av vägområdet inte önskvärt, detta 

då en bredare vägsektion skulle avvika från områdets karaktär. En bred sektion 

riskerar också att inbjuda till längsgående parkering på grund av närheten till 

det lokala badområdet.  

Det område som innesluts av den nya angöringsgatan och den befintliga vägen 

måste uppgå till tre tomter om ca. 890 kvadratmeter vardera.    

Datum 2020-09-21 

Ramboll Sverige AB 

Box 5343,Vädursgatan 6 

402 27  Göteborg 

T: +46-10-615 60 00 

D:  

www.ramboll.se 
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2. Körspårsanalys och trafiksäkerhet 

 

Med hänsyn till områdets och vägens karaktär bedöms det dimensionerande 

fordonet för gatan vara utryckningsfordon (brandbil). Enligt VGU är typfordon LU 

om 10 m (Trafikverket 2012) det man utgår från och gatans radier anpassas 

utefter. 

Ett antagande har gjorts där det främsta trafikflödet kommer från sydöst (se 

Figur 1) vilket har betydelse för dimensionering av ytterradien vid inkörning på 

den nya gatan.  

Tillgänglighet för räddningstjänst till de två fastigheter ovanför 2:121 bedöms 

mest lämpligt komma i färdriktning från den nordvästra korsningen. Detta för en 

rakare inkörning i det fall det uppstår en händelse i behov av det. Ingen särskild 

vändplan för utrycknings- och avfallsfordon anläggs, vändning sker genom 

rundkörning.  

 

Mellan den yttre tomtgränsen till väst på Fastighet 2:121 och gränsen för 

makadamdiket, återspeglas en ljusblå streckad yta som eventuellt kan förvärvas 

av fastighetsägaren. Den gulstreckade ytan alldeles bredvid markerar 

makadamdiket. 

 
Figur 1 – Översikt 
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En kritisk punkt är infarten till den nya gatan där siktkraven inte uppfylls med 

den, i planförslaget, föreslagna utformningen. En sikttriangelanalys (Figur 2) 

visar att Fastighet 1:121 inrymmer en mindre byggnad som hamnar inom den 

röda zonen och medför siktproblematik.  

För bostadsområden utgörs siktkraven av att en hinderfri yta, som inte 

överstiger 80 cm i höjd, inom ett område 10 meter till och från korsning erhålls 

(Figur 4). 

En viktig konsekvens av trafikutredningen är att utfart från angöringsgatan bör 

ske via den nordvästra anslutningspunkten för utrycknings- och avfallsfordon. 

Detta eftersom den södra korsningen (Figur 3) medför ett större intrång på 

angränsande tomtmark. 

Med hänsyn till områdets karaktär och låga förväntade trafikflöden bedöms detta 

som en mindre avvikelse. Konsekvensen av att göra avsteg i siktkraven blir en 

minskad trafiksäkerhet som i synnerhet kan påverka yngre trafikanter med låg 

trafikvana. Då erforderligt utrymme för att förskjuta korsningen finns tillgängligt 

bör trafiksäkerheten i korsningen prioriteras. Avsteg från siktkrav bör ej göras i 

de fall då alternativa och genomförbara utformningsförslag uppfyller kraven.     

 

I planbestämmelserna som begränsar respektive tomt ska byggrätten regleras 

för att inte åsamka sikt och framkomlighetsproblem. Detta gäller i synnerhet 

kurvor, vilka bedöms som mest kritiska. Det dimensionerande fordonets svep, 

det vill säga chassit, överlappar tomtmark vilket betyder att exempelvis häckar 

eller staket bör placeras med ett visst säkerhetsavstånd till vägkant. 

 

 

 
Figur 2 - Kritiska hörn ur sikt- och framkomlighetsperspektiv. 
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Figur 3 - Körspårsanalys med flöde från nordväst 

 

 

 
Figur 4 - Sikttriangel i bostadsområde. (Bild hämtad från:     

http://www.osteraker.se/boendemiljo/trafikochgator/trafikreglerochsakerhet/dittansvarfortrafiksakerhet 

ensomfastighetsagare.4.24307edd16b51404cb55fa.html) 

http://www.osteraker.se/boendemiljo/trafikochgator/trafikreglerochsakerhet/dittansvarfortrafiksakerhet%20ensomfastighetsagare.4.24307edd16b51404cb55fa.html
http://www.osteraker.se/boendemiljo/trafikochgator/trafikreglerochsakerhet/dittansvarfortrafiksakerhet%20ensomfastighetsagare.4.24307edd16b51404cb55fa.html
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3. Profil och höjdsättning 

Den befintliga terrängen är relativt flack i det område där exploateringen 

planeras. Dagvattenavrinning sker mot makadamdiket (skevning) och ställer 

inga krav på specifik längsgående lutning på gatan.  

En ny föreslagen väglinje har ritats i profilen med ett antal plushöjder 

utplacerade. Väglutningen mellan dessa punkter är med god marginal under 6 % 

vilket är ett riktvärde för nybyggnad, enligt VGU, som inte bör överskridas för 

mest optimala framkomlighet (Tabell 1). Ur ett trafikalt perspektiv utgör 

terrängen inga begräsningar för den tänkta planen och exploateringen. De 

tillkommande fastigheternas FG-höjd anpassas efter vägens nivå. 

Tomtanslutningar mot vägen bör ej överstiga 3,5 % i längdslutning.    

 

 
Figur 5 - Profil av mittlinje på ny väg. Startar från korsningen nordväst och slutar vid korsningen i 

sydöst. 

 
Figur 6 - Start- och slutpunkt i plan. 
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4. Alternativ utformning 

För att uppnå siktkrav i korsning kan vägutformningen justeras enligt följande 

förslag. Förslaget innebär att den, i planförslaget, föreslagna gatan förskjuts 

motsvarande cirka. 3,5 meter i västlig riktning. Detta medför en utökad 

odefinierad yta mellan makadamdiket och befintlig fastighetsgräns för Fastighet 

2:121 (ljusblå yta). Vid ett eventuellt förvärv av denna yta och utökning av 

fastigheten möjliggörs en mer optimal trafikutformning. 

 

 

Figur 7 - Alternativ utformning där trafikutformning uppfyller siktkraven. 
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5. Slutsats 

Ur ett trafikalt perspektiv rekommenderas att den alternativa utformningen av 

den tillkommande angöringsgatan väljs. Trafiksäkerheten för gatan och det 

tillkommande området förbättras om en säker och tydlig korsning kan anläggas. 

Med hänsyn till områdets storlek och karaktär kan inskränkningar i siktkraven 

tillåtas till viss del. Då området troligt kommer att trafikeras av barn i olika 

åldrar och det faktum att erforderligt utrymme finns, rekommenderas att den 

mest trafiksäkra lösningen bör tillämpas. Det finns inga betydande argument för 

att inte välja den alternativa utformningen och därmed uppnå den mest 

trafiksäkra lösningen.        

 

En visuell analys av den befintliga tillfarten till fastigheten 2:121 visar att sikten 

mot (den befintliga) huvudgatan kan förbättras genom att växlighet röjs samt 

att avfallskärl flyttas längre in på tomten. Med genomförd siktröjning anses 

sikten i korsningen vara godtagbar men av lägre standard än i Alternativ 2. En 

lägre standard medför en sänkt trafiksäkerhet i korsningen men kan, sett till 

områdets karaktär och förväntade trafikflöden, ändå fungera i praktiken.     

 

 

Figur 8 Sikt mot väster från befintlig in- och utfart 
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Figur 9 Sikt mot öster från befintlig in- och utfart 
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Tabeller 

 

Tabell 1 

 

 
Källa: https://trafikverket.ineko.se/Files/sv-

SE/71830/Ineko.Product.RelatedFiles/2020_029_vagar_och_gators_ut

formning_krav.pdf (sid. 170) 

 

 

  

https://trafikverket.ineko.se/Files/sv-SE/71830/Ineko.Product.RelatedFiles/2020_029_vagar_och_gators_utformning_krav.pdf
https://trafikverket.ineko.se/Files/sv-SE/71830/Ineko.Product.RelatedFiles/2020_029_vagar_och_gators_utformning_krav.pdf
https://trafikverket.ineko.se/Files/sv-SE/71830/Ineko.Product.RelatedFiles/2020_029_vagar_och_gators_utformning_krav.pdf


R
os

sö
 2

:1
6,

 T
jä

rn
ö 

so
ck

en
, S

tr
öm

st
ad

s k
om

m
un

, V
äs

tr
a 

G
öt

al
an

ds
 lä

n 
Ar

ke
ol

og
is

k 
ut

re
dn

in
g.

 E
n 

fy
nd

pl
at

s o
ch

 e
n 

hä
gn

ad

Kulturlandskapet rapporter 2019:18





Rossö 2:16, Tjärnö socken, Strömstads kommun, 
Västra Götalands län 
Arkeologisk utredning. En fyndplats och en hägnad



Administrativa uppgifter
Fastighet: Rossö 2:16, Tjärnö socken, Strömstads kommun, Västra Götalands län
Länsstyrelsebeslut datum/dnr:  2019-10-17 / 431-36131-2019
Uppdragsnummer Fornsök: 201901311
Uppdragsgivare: Paul Mattsson
Fältarbetsperiod: 2019-11-19 - 2019-11-20
Projektnummer: 19241
Projektansvarig: Annika Östlund
Fältansvarig: Linda Wigert
Övrig personal: Andreas Toreld och Olof Håkansson
För personalens meriter hänvisas till Kulturlandskapets hemsida.
Utredningsområdets storlek: 18 000 m²
Belägenhet i SWEREF 99 TM: Norr 6530140 m, Öst 279020 m
Höjd över havet: 20-25 meter
Dokumentationsmaterial: Mätfiler, beskrivningar och fotografier.
Digitalt dokumentationsmaterial förvaltas av Kulturlandskapet.
Fynd: Har ej omhändertagits.

Rossö 2:16, Tjärnö socken,  Strömstads kommun, Västra Götalands län  
Arkeologisk utredning
En fyndplats och en hägnad
Kulturlandskapet rapporter 2019:18
© Kulturlandskapet 2019

Författare: Linda Wigert
Foton: Där fotograf ej anges är bilder tagna av fältpersonalen.
Omslagsbild framsida: Schakt 5 undersöks av Andreas och Olof medan maskinist Jörgen och markägare Ulf håller dem 
sällskap. Foto mot norr.
Bild baksida: De fyra flintavslagen som påträffades i schakt 1.
Orienteringskarta: Framställd av Kulturlandskapet med data från QGIS, Fornsök samt Länsstyrelsen i Västra Götaland.
Topografisk grundkarta samt plankarta: Tillhandahållen av uppdragsgivaren.
Övriga kartor och situationsplaner: Framställda av Kulturlandskapet.
Redigering och layout: Andreas Hansen, Omland Form och Fotografi

Sökord: Avslag, fyndplats, flinta, Bohuslän

Kulturlandskapet
Ekelidsvägen 5
457 40 FJÄLLBACKA
www.kulturland.se
kontakt@kulturland.se



Innehåll

Sammanfattning         5 

Inledning 
Syfte           6 
Utredningsområdet         6 
Tidigare undersökningar        7 
Metod           7 

Utredningsresultat    
Schakt           8 
Anläggningar          8 
Fynd           8 
Lämningar          8 
Analysresultat          8 

Tolkning och antikvarisk bedömning     
Värdering av måluppfyllelsen        12 
Förslag på ytterligare åtgärder       12

 
Källor           13

Bilagor 
1 Schakt          17 
2 Fynd           17 
3 Lämningar          17



Illustration 1. Översikt över Rossö och utredningsområdets belägenhet på norra delen av ön. © Lantmäteriet.
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Rossö 2:16, Tjärnö socken, Strömstads kommun,  
Västra Götalands län 
Arkeologisk utredning. En fyndplats och en hägnad

Sammanfattning
Uppdragsgivaren önskar upprätta ny detaljplan 
för fastigheten Rossö 2:16 för att kunna uppföra 
nya bostäder. Länsstyrelsen har gett Kulturland-
skapet i uppdrag att utreda ifall okända forn-
lämningar finns inom området. Resultatet skall 
kunna användas som planeringsunderlag.

Som ett resultat av utredningen har två öv-
riga kulturhistoriska lämningar registrerats 
inom utredningsområdet: I första schaktet på-
träffades fyra flintavslag som registrerades som 
en fyndplats, L2019:6341, och i östra delen av 

utredningsområdet mättes en stengärdesgård 
in, L2019:6340. Förutom dessa har Kulturland-
skapet fastställt att inga lämningar av forntida 
karaktär finns bevarade på platsen. Området 
kring fyndplatsen var påtagligt stört av sentida 
aktivitet, bedömningen gjordes att eventuella 
anläggningar som funnits här därmed blivit för-
störda.

Inga fortsatta åtgärder föreslås inom nu ak-
tuellt utredningsområde.
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Inledning
Syfte
Uppdragsgivaren önskar upprätta ny detaljplan 
för fastigheten Rossö 2:16 för att kunna uppföra 
nya bostäder. Länsstyrelsen har gett Kulturland-
skapet i uppdrag att utreda ifall okända forn-
lämningar finns inom området. Resultatet skall 
kunna användas som planeringsunderlag.

Utredningsområdet
Fastigheten Rossö 2:16 är belägen på den nord-
västra delen av Rossö kallad Höjden, se  illustra-
tion 1. Fastigheten är i nuläget obebyggd men 
ligger i direkt anslutning till bebyggelse. Utred-
ningsområdet upptar endast delar av fastighe-
ten.

Större delen av utredningsområdet är bevux-
et med blandskog främst bestående av mogna 
granar och lövträdssly. Rakt genom utrednings-
området i nordväst-sydöstlig riktning finns res-
terna av den äldre landsvägen som slingrade 

sig tätt intill gårdarna i området, illustration 2. 
I dagsläget är vägsträckan ersatt av en ny, söder 
om utredningsområdet, men den äldre vägen 
används fortfarande av fotgängare.

På spridda platser sticker berghällar fram un-
der mossa och trädrötter och jordlagret i dessa 
områden är stundtals inte mer än några centi-
meter djupt. Strax utanför utredningsområdet i 
nordöst ligger igenväxande klapperstensfält in-
till öppna berghällar och en hel del klappersten 
återfinns även innanför den nordöstra långsidan 
av utredningsområdet.

Inom en femhundrametersradie kring utred-
ningsområdet återfinns elva registrerade läm-
ningar i form av bland annat boplatser, fyndplat-
ser, rösen och by-/gårdstomter: totalt åtta övriga 
kulturhistoriska lämningar och tre fornlämning-
ar, se illustration 1. Exempelvis har flintavslag, ett 
par skafthålsyxor, en flintskära samt tre flintdol-
kar upphittats (L1967:1820, L1967:1916, L1967:1819, 
L1967:1311, L1967:1413, L1967:1965 och L1967:1478). 
I syd och sydöst finns två by-/gårdstomter som 

Illustration 2. Resterna av den tidigare landsvägen. Foto mot syd.
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tillhört Rossö Uppegård och Rossö by (L1967:1966 
och L1967:1462). På toppen av Vetteberget skall 
det enligt Göteborgsinventeringen ha funnits ett 
röse (L1967:5935) och öst om berget har ett tio-
tal gropar, tolkade som stybbgropar, påträffats 
(L1967:1428).1

Utredningsområdet är därtill beläget inom 
riksintresse för kulturmiljövården (kulturland-
skap med fiske- och jordbruksbebyggelse), inom 
kommunal kulturmiljö (skärgårdsbebyggelse 
och odlingslandskap) samt inom regionalt vär-
defullt odlingslandskap, se illustration 1.

Tidigare undersökningar
Inga tidigare undersökningar har gjorts inom 
utredningsområdet.

1 Fornsök

Metod
Utredningen genomfördes under två dagar i 
november 2019, dels genom inventering och 
dels genom schaktning med maskin. Schakten 
fördelades över området, men schaktningsmöj-
ligheterna begränsades av mycket våta väder-
förhållanden, trädrötter samt större stenar. På 
grund av främst väderförhållandet fick försöken 
att schakta i vissa delar av området överges då 
schakten direkt fylldes med vatten.

Schakt och framkomna lämningar mättes in 
med RTK-GPS, beskrevs och fotograferades.

Arbetet utfördes av arkeologerna Linda Wi-
gert, Andreas Toreld och Olof Håkansson. Vädret 
var mycket mulet och delvis regnigt.

Illustration 3. Resultatkarta med grävda schakt och inmätta lämningar. © Lantmäteriet.
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Utredningsresultat
Schakt
Totalt öppnades sexton schakt på spridda plat-
ser inom utredningsområdet, se illustration 3. I 
första schaktet, som låg i en en sydvästsluttning 
strax intill en mindre bergshöjd, påträffades fyra 
flintavslag, se bild på baksidan av rapporten. I öv-
rigt framkom inga fynd av forntida karaktär. De 
schakt som öppnades omkring schakt 1 (schakt 
2-4) var märkbart påverkade av sentida aktivitet 
och innehöll stora mängder recent material.

Av de sexton schakt som öppnades under ut-
redningen vattenfylldes ett direkt och ett flertal 
andra vattenfylldes mycket snabbt, för exempel 
se illustration 4-6. Detta skedde främst i de ber-
giga nordöstra delarna av utredningsområdet, 
men även på andra platser inom området.

På större delen av området bestod jordlagren 
av fin sand, för exempel se illustration 7-9. Schak-
ten längs med den nordöstra långsidan av utred-
ningsområdet innehöll märkbart mer sten än 
schakten längs med den sydvästra sidan. Utför-
ligare beskrivning av schakten finns i Bilaga 1.

Anläggningar
Inga anläggningar påträffades vid schaktningen.

Fynd
Under utredningen hittades fyra flintavslag i 
schakt 1. Dessa lämnades i schaktet. Fynd av 
flinta har sorterats med stöd av Sorteringssche-
ma för flinta.2 Utförligare beskrivning av fynd-
materialet finns i Bilaga 2.

Lämningar
Två kulturhistoriska lämningar i form av övriga 
kulturhistoriska lämningar har registrerats i 
Kulturmiljöregistret: en fyndplats (L2019:6341) i 
schakt 1, samt en stengärdesgård (L2019:6340) i 
den västra delen av utredningsområdet, se illus-
tration 3. Stengärdesgården ska under 1900-talet 
ha använts för att hägna in betesdjur.3 Utöver 
stengärdesgården finns inga synliga lämningar 
ovan mark. Gärdesgården är inmätt i sin helhet, 
även de delar som fortsatte utanför utrednings-
området. Utförligare beskrivning av lämning-
arna finns i Bilaga 3.

Analysresultat
Inga naturvetenskapliga analyser har genom-
förts inom ramen för utredningen.

2 Andersson m fl 1978
3 Ulf Magnusson, samtal 20 november 2019
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Illustration 5 (ovan vänster). Olof mäter in ett blött schakt 9. Foto mot öst. Illustration 6 (ovan höger). Schakt 11, ytterligare ett typexem-
pel på den mycket våta grund som finns i området. Foto mot nordöst.
Illustration 5 (ovan vänster). Olof mäter in ett blött schakt 9. Foto mot öst. Illustration 6 (ovan höger). Schakt 11, ytterligare ett typexem-
pel på den mycket våta grund som finns i området. Foto mot nordöst.

Illustration 4. Schakt 3 fylls snabbt med vatten medan grävmaskinen fyller igen schakt 1 och 2. Foto mot syd.
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llustration 7 (överst). Markägarna Jörgen och Ulf hjälper till med 
schaktningen. Här vid ett sandigt och fyndtomt schakt 4. Foto 
mot nordöst. Illustration 8 (till vänster). Schakt 16, ytterligare 
ett typexempel på hur många av schakten innehöll fin, rödbrun 
sand. Foto mot öst. Illustration 9 (ovan). Andreas och Olof under-
söker sandlagret i schakt 15. Foto mot sydväst. 
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Illustration 10. Historisk karta från 1828. Området där utredningsområdet ligger var obebyggt även då. © Lantmäteriet.

Illustration 11. Historisk karta från 1881. Området där utredningsområdet ligger var obebyggt, men stengärdesgården verkar ha om-
gärdat mark som använts för odling. © Lantmäteriet.



12

Tolkning  och antikvarisk 
bedömning
Efter avslutad utredning har två nya övriga kul-
turhistoriska lämningar registrerats inom ut-
redningsområdet: en fyndplats, L2019:6341, samt 
en stengärdesgård, L2019:6340.

Området kring fyndplatsen var påtagligt 
stört av sentida aktivitet, bedömningen görs 
att eventuella anläggningar som kan ha funnits 
här sannolikt är förstörda. Detta baseras på de 
stora mängder recent material som påträffades i 
schakt 2-4, i märkbart omrörda lager.

Av historiska kartor från 1828 och 1881 fram-
går att utredningsområdet inte har varit bebyggt 
under denna tid. Delar av området har dock nytt-
jats som betesmark och åkermark, stengärdes-
gården är den enda kvarvarande lämningen från 
denna tid, illustration 12.På kartan från 1881 syns 
ett avgränsat område, brukat som odlingsmark, 
vars gräns delvis stämmer överens med stengär-
desgårdens nutida utbredning, se illustration 11.

Värdering av måluppfyllelsen
Utredningen genomfördes enligt plan och upp-
satta mål uppnåddes. Inga avvikelser har rap-
porterats.

Förslag på ytterligare åtgärder
Kulturlandskapet anser att utredningen klar-
lagt att inga bevarade fornlämningar finns inom 
utredningsområdet. Bevisligen har människor 
vistats vid fyndplatsen i sydöst, men då kring-
liggande lager är förstörda anses chanserna för 
bevarade lämningar eller fler fynd mycket små. 
Kulturlandskapet anser att inga vidare antikva-
riska åtgärder krävs inom utredningsområdet.

Stengärdesgårdar i anslutning till jordbruks-
mark åtnjuter biotopskydd enligt Miljöbalken 
7 kap. 11 §. Stengärdsgården inom utrednings-
området ligger dock i skogsmark, illustration 12. 
Kulturlandskapet föreslår däremot att gärdes-
gården får ligga kvar i det fall exploateringspla-
nerna genomförs, då den utgör den sista synliga 
lämningen från tiden då området utnyttjats för 
jordbruk. Om detta inte är möjligt ställer sig 
Kulturlandskapet bakom Strömstads kommuns 
önskemål om att den bör flyttas och återuppbyg-
gas inom planområdet.4

4 Strömstads kommun 2019

Illustration 12. Del av stengärdesgården, lämning L2019:6340. Foto mot syd.
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Källor

Litteratur

1978

Digitala källor

Fornsök 2019 https://app.raa.se/open/fornsok/

Strömstads kommun 2019

Muntliga källor

Ulf Magnusson 2019 Samtal 20 november 2019.

Kartor

Lantmäterimyndigheternas arkiv 1828 Enskifte, Laga skifte. 14-TJÄ-3
Lantmäterimyndigheternas arkiv 1881 Hemmansklyvning. 14-TJÄ-113

Andersson, Stina; Rex Svensson, Ka-
rin; Wigforss, Johan

”Sorteringsschema för flinta.” Fyndrapporter 1978. Rapporter 
över Göteborgs Arkeologiska Musei undersökningar.

Planbeskrivning. Detaljplan för del av Rossö 2:16 m fl. 
Samrådshandling upprättad 2019-06-10. 
https://www.stromstad.se/download/18.5b73130216afec7ef08
35594/1560255332483/1.%20Planbeskrivning%20samr
%C3%A5d%20DP%20Ross%C3%B6.pdf
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Fyndlista. Fastighet Rossö 2:16, L2019:6341, Strömstads kommun, Västra Götalands län. Projekt nr 19241 AUT.
Fynd nrMaterial Sakord Hemvist Antal KommentarFyndstatus

1 Flinta Avslag Schakt 1 4 - Ej tillvaratagen Nej Ja

Svallad 
(ja/nej)

Patinerad (ja/
nej)

Bilaga 1 - Schakt

Bilaga 2 - Fynd

Lagerbeskrivning (m) AnlFyndProv

1 4,0 1,3 0,20 0,30 - Ja -

2 4,0 1,3 0,25 0,40 - - -

3 4,0 3,0 0,30 0,50 - - -

4 4,0 3,0 0,35 0,35 0-0,1 förna, 0,1-0,2 ljusgrå sand, därunder rostbrun sand. - - -

5 10,0 2,0 0,25 0,30 - - -

6 3,0 1,3 0,25 0,25 0-0,1 förna, därunder gul sand. Schaktet vattenfylldes snabbt. - - -

7 3,0 2,5 0,30 0,30 0-0,1 förna, därunder ljusgrå sand. I södra delen frilades berg. - - -

8 4,0 2,5 0,30 0,35 0-0,1 förna, därunder grusig, rostbrun sand och lera. - - -

9 6,0 2,5 0,35 0,35 0-0,25 förna, och matjord, därunder grusig sand. - - -

10 4,0 2,5 0,20 0,35 0-0,1 förna, därunder grusig, gulbrun sand. - - -

11 4,0 2,5 0,20 0,30 0-0,15 förna, därunder grusig, rostbrun sand. - - -

12 3,0 1,3 0,20 0,30 0-0,1 förna, därunder sandigt grus. - - -

13 4,0 2,0 0,20 0,40 0-0,1 förna, 0,0-0,15, därunder järnrik, rostbrun sand. - - -

14 4,0 2,5 0,30 0,35 0-0,1 förna, därunder rostbrun sand. - - -

15 6,5 2,5 0,20 0,30 0-0,1 förna, 0,1-0,17 ljusgrå sand, därunder ljust rostbrun sand. - - -

16 3,5 1,3 0,20 0,30 - - -

Schakt 
nr

Längd 
(m)

Bredd 
(m)

Minsta 
djup (m)

Största 
djup (m)

0-0,1 förna, därunder sand och grusig, stenig sand. Fyra 
flintavslag påträffades.

0-0,1 förna, 0,1-0,2 omrörda lager med recent material, 
därunder sand och enstaka större stenar.

0-0,2 förna, därunder sand och enstaka större stenar, upp till 
0,5 m st. Fynd i form av modernt skräp strax under förnan.

0-0,1 förna, därunder rostbrun, grusig sand och sten. Stenarna 
påträffades i norra delen av schaktet, i söder fanns enbart sand.

0-0,1 förna, 0,1-0,17 ljusgrå sand, därunder flammig ljusgrå till 
rostbrun sand.

Lämning nrTyp Beskrivning Antikvarisk status

L2019:6340 Hägnad Övrig kulturhistorisk lämning

L2019:6341 Fyndplats Övrig kulturhistorisk lämning

Stengärdesgård, 230 m l (NV–SÖ, SV-NÖ och NV-SÖ), 0,6–1,2 m br och
 0,5–0,6 m h, byggd i två till fyra lager av 0,3–1,2 m st stenar. En 2,5 m br 
öppning finns i sträckan som går SV-NÖ.
Fyndplats för 4 flintavslag. Påträffades i schakt under arkeologisk 
utredning 2019. Lämnades kvar i schaktet.

Bilaga 3 - Lämningar
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Rossö 2:16, Tjärnö socken, Strömstads kommun, 
 Västra Götalands län 
Arkeologisk utredning. En fyndplats och en hägnad

Under november 2019 genomförde Kulturlandskapet en arke-
ologisk utredning vid Höjden på Rossö, Strömstads kommun. 
Utredningen resulterade i att två övriga kulturhistoriska 
lämningar registrerades i Kulturmiljöregistret: en fyndplats 
för fyra flintavslag, samt en stengärdesgård. I övrigt var de 
sandiga schakten tomma på fynd. Kulturlandskapet anser att 
inga vidare antikvariska åtgärder krävs på platsen.

www.kulturland.se
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Uppdrag Detaljplan Rossö, från granskningsskede 
Beställare Mattsson byggkonsult AB 
Från Liina-Maija Raittila 
Till Paul Mattsson 
PM nummer  
 

Höjdsättningsprinciper 

Höjdsättningen avser sex tomter i detaljplanområdet.  
 
Höjdsättning har utförts med grundkarta som underlag och ska ses som 
preliminär. Området gränsas av befintliga vägen Höjden i sydväst, den nya 
gatan i nordöst, en befintlig fastighet i väst och ett svackdike i norr. Höjder för 
fastigheten i väst, Höjden och nya gatan är fastställda. Svackdiket har inte 
studerats i detalj, men anses följa befintliga marknivåer.  
 
Byggnadernas läge är inte fastställda i plankartan, därför anges spann för FG.  
 
Höjdsättningsprincip har varit att säkerställa erforderlig dagvatten- och 
skyfallshantering samt tillgänglighet och hitta en rimlig nivå för fyllning och 
schakt. I detaljprojektering ska dessa aspekter studeras vidare.  
 
 
 

Datum 2020-10-05  
 
Ramboll Sweden AB 
Box 5343,Vädursgatan 6 
402 27  Göteborg 
 
 
T: +46-10-615 60 00 
D:  
www.ramboll.se 
 
Unr 1320043903 
 
 
Ramboll Sweden AB 
Org nr 556133-0506 
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PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-04-07

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78
Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se
452 80 Strömstad

KS/2019-0644

KSau § 63 Detaljplan Rossö 2:16 m. fl. - 
Exploateringsavtal

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
att föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna förslag till exploateringsavtal avseende detaljplanen Rossö 2:16 m.fl.

Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning av ärendet
Ett planförslag föreligger avseende detaljplan för fastigheten Rossö 2:16 m.fl. 
(antagandehandling), vilket avses behandlas av kommunfullmäktige.

Detaljplanen syftar till att skapa nya bostäder som främjar helårsboende och ett 
levande lokalsamhälle.

Förslag till exploateringsavtal föreligger som reglerar parternas ansvar för 
utförande och kostnader vid genomförandet av detaljplanen, se bilagt förslag till 
exploateringsavtal med tillhörande bilagor. 

Exploateringsavtalet reglerar i huvudsak utbyggnad av VA-anläggning inom 
planområdet, dagvattenanläggning samt väg inom planområdet.

Exploateringsavtalet reglerar också ansvar för att tillskapa samt ompröva 
gemensamhetsanläggningar och ledningsrätt i erforderlig omfattning. 

Exploatören har ställt säkerhet till kommunen i form av en deposition om 
1 100 000 kr för att trygga exploatörens åtaganden med anledning av 
exploateringsavtalet.

Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2021-03-23 § 34
Tjänsteskrivelse upprättad av mark- och exploateringsingenjör Mattias Sahlberg 
och förvaltningschef Roland Kindslätt, daterad 2021-02-25.
Förslag till exploateringsavtal med tillhörande bilagor

Förslag till beslut
Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna förslag till exploateringsavtal avseende detaljplanen Rossö 2:16 m.fl.

Beslutet skickas till
Diariet



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1)
Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum
2021-03-23

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: tn@stromstad.se Tel: 0526-190 00
Tekniska förvaltningen Webb: www.stromstad.se
452 80 Strömstad

TN/2019-0375

TN § 34 Detaljplan Rossö 2:16 m.fl. - 
Exploateringsavtal

Tekniska nämndens beslut
att föreslå kommunfullmäktige att godkänna förslag till exploateringsavtal 
avseende detaljplanen Rossö 2:16 m.fl.

Sammanfattning av ärendet
Ett planförslag föreligger avseende detaljplan för fastigheten Rossö 2:16 m.fl. 
(antagandehandling), vilket avses behandlas av kommunfullmäktige.

Detaljplanen syftar till att skapa nya bostäder som främjar helårsboende och ett 
levande lokalsamhälle.

Förslag till exploateringsavtal föreligger som reglerar parternas ansvar för 
utförande och kostnader vid genomförandet av detaljplanen, se bilagt förslag till 
exploateringsavtal med tillhörande bilagor. 

Exploateringsavtalet reglerar i huvudsak utbyggnad av VA-anläggning inom 
planområdet, dagvattenanläggning samt väg inom planområdet.

Exploateringsavtalet reglerar också ansvar för att tillskapa samt ompröva 
gemensamhetsanläggningar och ledningsrätt i erforderlig omfattning. 

Exploatören har ställt säkerhet till kommunen i form av en deposition om 
1 100 000 kr för att trygga exploatörens åtaganden med anledning av 
exploateringsavtalet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse upprättad av mark- och exploateringsingenjör Mattias Sahlberg 
och förvaltningschef Roland Kindslätt, daterad 2021-02-25.
Förslag till exploateringsavtal med tillhörande bilagor

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslå kommunfullmäktige att godkänna förslag till exploateringsavtal 
avseende detaljplanen Rossö 2:16 m.fl.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Miljö- och byggnämnden
Akten



STRÖMSTADS KOMMUN Tjänsteskrivelse 1 (2)

Tekniska förvaltningen 2021-02-25 Ärende: TN/2019-0375
Mark- och exploateringsavdelningen

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: tn@stromstad.se Telefon: 0526-190 00 Bankgiro: 5492-8379
Besöksadress: Prästängsvägen 30 Webb: www.stromstad.se Org.nr: 212000-1405

Tekniska nämnden

Exploateringsavtal för detaljplan Rossö 2:16 m fl.  

Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämndens arbetsutskott föreslå tekniska 
nämnden besluta

Att föreslå kommunfullmäktige att godkänna förslag till exploateringsavtal 
avseende detaljplanen Rossö 2:16 m.fl.

Att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören att 
underteckna exploateringsavtalet.

Sammanfattning av ärendet
Ett planförslag föreligger avseende detaljplan för fastigheten Rossö 2:16 m.fl. 
(antagandehandling), vilket avses behandlas av kommunfullmäktige.

Detaljplanen syftar till att skapa nya bostäder som främjar helårsboende och ett 
levande lokalsamhälle.

Förslag till exploateringsavtal föreligger som reglerar parternas ansvar för 
utförande och kostnader vid genomförandet av detaljplanen, se bilagt förslag till 
exploateringsavtal med tillhörande bilagor. 

Exploateringsavtalet reglerar i huvudsak utbyggnad av VA-anläggning inom 
planområdet, dagvattenanläggning samt väg inom planområdet.

Exploateringsavtalet reglerar också ansvar för att tillskapa samt ompröva 
gemensamhetsanläggningar och ledningsrätt i erforderlig omfattning. 

Exploatören ska ställa säkerhet till kommunen i form av en deposition om 
1 100 000 kr för att trygga exploatörens åtaganden med anledning av 
exploateringsavtalet. Säkerheten ska vara kommunen till handa innan ärendet tas 
upp för beslut i kommunstyrelsen. 

Perspektiv

Barnperspektiv, folkhälsoperspektiv och miljöperspektiv
Tekniska förvaltningen har inte funnit några aspekter på ärendet utifrån dessa 
perspektiv.



2 (2)

2021-02-25 Ärende: TN/2019-0375

Ekonomiskt perspektiv 
Vid tecknande av exploateringsavtalet innebär detta att kommunen erhåller 2 
stycken förbindelsepunktsavgifter för VA samt bostadsenhetsavgifter för de 
byggrätter som tillskapas genom detaljplanen.  

Juridiskt perspektiv
Förvaltningens förslag är förenligt med gällande rätt.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse upprättad av mark- och exploateringsingenjör Mattias Sahlberg 
och förvaltningschef Roland Kindslätt, daterad 2021-02-25.
Förslag till exploateringsavtal med tillhörande bilagor

Mattias Sahlberg
Mark- och exploateringsingenjör
0526-196 39
mattias.sahlberg@stromstad.se

 Roland Kindslätt
 förvaltningschef
 0526-191 70
 roland.kindslatt@stromstad.se

Beslutet skickas till
Akten



Dnr: TN/2019-0375 

1 

Exploateringsavtal 
för detaljplan del av Rossö 2:16 m fl i Strömstad kommun 

Parter
Strömstad kommun genom dess tekniska nämnd (org.nr. 212000-1405), 452 80 
Strömstad, nedan kallad Kommunen. 

Exploatörer: 

1

 

Paul Mattsson
 

Eva-Marie Mattsson

Robert Magnusson
 

Stefan Brogeland
  

Johnny Larsson

Jörgen Eriksson  
  

Lisbeth Magnusson

Ovan exploatörer benämns nedan som Exploatören. 

 Detaljplan  
Till grund för detta Exploateringsavtal ligger förslag till detaljplan för del av Rossö 
2:16 m.fl. i form av plankarta med planbestämmelser (antagandehandling), nedan 
kallad Detaljplanen, bilaga 1, upprättad 2020-10-23, Rev. 2021-02-04. 

Detaljplanen syftar till att skapa nya bostäder som främjar helårsboende och ett 
levande lokalsamhälle.  

Till Detaljplanen hör plankarta, planbeskrivning och fastighetsförteckning samt 
följande utredningar:

 Dagvattenbedömning, upprättad av Ramboll, daterad 2019-03-29
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 Dagvatten- och skyfallsutredning, upprättad av Ramboll, daterad 2020-06-16 
 PM dagvattenhantering förtydligande upprättat av Ramboll, daterat 2020-12-17 
 Geoteknisk utredning upprättad av Geogruppen AB, daterad 2019-02-05, Rev. 

A 2020-10-01, Rev. B 2020-12-15, Rev. C 2021-01-28 
 Projekterings PM Geoteknik upprättat av Geogruppen AB, daterat 2019-02-05, 

Rev. A 2020-10-01, Rev. B 2020-12-15, Rev. C 2021-01-18 
 Geotekniskt PM 2 upprättat av Geogruppen AB, daterat 2021-02-11  
 Naturvärdesinventering, upprättad av Rio Göteborg Natur- och 

kulturkooperativ, rapport 2018:21 
 PM Trafikutformning upprättat av Ramboll, daterat 2020-09-21 
 Arkeologisk utredning, upprättad av Kulturlandskapet, rapport 2019:18 
 Höjdsättningsprinciper, upprättad av Ramboll, daterat 2020-10-05 
 Principförslag spill- och vattenledningar, upprättat av Ramboll, daterat 2021-

01-20  
 

Exploatören har tagit del av ovan nämnda utredningar och övriga till Detaljplanen 
hörande dokument.  

 Plankostnader 
Exploatören ska stå kostnaderna för framtagandet av Detaljplanen med tillhörande 
utredningar i enlighet med upprättat planavtal, daterat 2018-05-23. 

 Exploateringsavtalets syfte    
Detta exploateringsavtal träffas i syfte att reglera parternas ansvar för utförande och 
kostnader vid genomförandet av Detaljplanen.  

 Exploateringsavtalets giltighet   
Detta exploateringsavtal är för sin giltighet beroende av  

 dels att det godkänns genom beslut av Kommunfullmäktige i Strömstads 
kommun senast 2021-07-31, vilket vinner laga kraft. 
 

 dels att Detaljplanen antas genom beslut av Kommunfullmäktige i Strömstads 
kommun senast 2021-07-31, vilket vinner laga kraft. 
 

Om någon av dessa giltighetsförutsättningar inte uppfylls är detta avtal förfallet i alla 
delar, varvid vardera parten står för sina egna kostnader. Kommunen är inte skyldig att 
ersätta Exploatören för några utredningskostnader eller andra kostnader för utfört 
arbete, utebliven vinst eller i övrigt med anledning av detta exploateringsavtal. 
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 Marköverlåtelser och lantmäteriförrättningar 

 Marköverlåtelser mellan Kommunen och Exploatören 
Det sker inga marköverlåtelser mellan Exploatören och Kommunen med anledning av 
detaljplanen.  

 Inrättande av gemensamhetsanläggning/ar 
Exploatören ombesörjer och bekostar inrättande av gemensamhetsanläggning/ar enligt 
Anläggningslagen (AL) i den omfattning som krävs för ett ändamålsenligt 
genomförande av Detaljplanen. 
 
Detaljplanen har enskilt huvudmannaskap vilket innebär att 
gemensamhetsanläggning/ar ska inrättas för utbyggnad och framtida drift och 
underhåll av allmän platsmark avseende; gata, naturmark och dagvatten. 
 
Exploatören ansöker om och bekostar förrättning enligt AL för inrättandet av 
erforderlig/a gemensamhetsanläggning/ar. 
 
Den slutliga prövningen av gemensamhetsanläggningen/arnas utformning och 
omfattning avgörs av Lantmäteriet. 

 Ledningsrätt 
Exploatören upplåter härmed rätt för kommunen att utan ersättning anlägga, bibehålla 
och förnya allmänna underjordiska ledningar för vatten, avlopp med tillhörande 
anläggningar enligt bilaga 6, ”Principförslag spill- och vattenledningar”, upprättat av 
Ramboll, daterat 2021-01-20. Ledningsrättens bredd för de underjordiska ledningarna 
ska vara 4 meter. 

Kommunens rätt ska säkerställas genom tillskapande av ledningsrätt enligt 
Ledningsrättslagen (LL), varvid detta avtal ska anses utgöra en sådan 
överenskommelse som anges i 14 § i LL. 
 
Kommunen ansöker om och exploatören bekostar förrättning enligt LL för inrättande 
av ledningsrätt. Exploatören biträder härmed kommunens ansökan.   

 ALLMÄNNA ANLÄGGNINGAR 

 Allmänna, kommunala VA-anläggningar 
Tillkommande byggnader inom Detaljplanen ska anslutas till det kommunala VA- 
nätet och kommer införlivas i det kommunala verksamhetsområdet för VA.  
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Exploatören anlägger och bekostar erforderlig VA-anläggning inom Detaljplanen i 
enlighet ”Principförslag spill- och vattenledningar”, upprättat av Ramboll, daterat 
2021-01-20, se bilaga 6. 

VA-anläggningen skall konstrueras och prövas enligt Kommunens anvisningar, 
Svenskt vattens och VAV´s publikationer samt Anläggnings AMA 17.   

Så snart VA-anläggningen är färdigställd och godkänd slutbesiktning föreligger, ska 
ledningarna överlämnas och övertas av Kommunen utan att ersättning utgår. 
Underhållsansvaret för ledningarna övergår därefter till Kommunen.  

Garantitiden för anläggningarna är 5 år från godkänd slutbesiktning.  

Digital relationsritning i enlighet med standard för Strömstads kommun ska 
överlämnas till Kommunen senast tre veckor före slutbesiktningen. 

Exploatören ska ställa säkerhet till Kommunen enl. § 6.2 innan detaljplanen antas och 
exploateringsavtalet godkänns av kommunfullmäktige.  

 VA-anslutning, anläggningsavgifter m.m. 
När VA-anläggningen är färdigställd och godkänd slutbesiktning föreligger, kommer 
Kommunen att fakturera Exploatören anläggningsavgifter (2 styck 
förbindelsepunktsavgifter samt bostadsenhetsavgifter för dessa nya byggrätter som har 
tillskapats). 

Avgifternas belopp utgår enligt den kommunala VA-taxan som gäller vid 
betalningstillfället och betalas enligt följande:  

 Exploatören ska omedelbart betala 2 stycken 
förbindelsepunktsavgifter när VA-nätet står klart att koppla in sig 
på samt godkänd slutbesiktning föreligger. 

 Det åligger Exploatören att informera respektive fastighetsköpare 
om att servisanmälan för VA ska skickas till Kommunen samt 
bostadsenhetsavgift ska betalas till Kommunen innan inkoppling 
till VA-nätet utförs.  

 För de fastigheter/byggrätter Exploatören inte sålt till annan, 
senast 12 månader efter det att VA-nätet står klart att koppla in 
sig på samt godkänd slutbesiktning föreligger, ska exploatören 
betala bostadsenhetsavgifter. 

 Vägar och dagvatten 
Följande utredningar är framtagna och ligger till grund för dagvattenhanteringen i 
detaljplanen. 

 Dagvattenbedömning, upprättad av Ramboll, daterad 2019-03-29, se bilaga 2. 
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 Dagvatten- och skyfallsutredning, upprättad av Ramboll, daterad 2020-06-16, 
se bilaga 3. 

 PM dagvattenhantering förtydligande upprättad av Ramboll, daterad 2020-12-
17, se bilaga 4. 

Exploatören förbinder sig att utföra, iordningsställa och bekosta anläggandet av: 

 Krossdiken/makadamdiken längs med planerad gata.  
 Trummor vid infarter till blivande fastigheter inom planområdet.   
 Svackdiken inom område utlagt som ”NATUR” enligt plankartan (längs med 

norra plangränsen) till den befintliga bäcken väster om planområdet.  
 Låg mur som avskärande åtgärd vilken avleder vattnet från 

naturområdet/höjdryggen till svackdike i norr. Utformning ska ske i enlighet 
med vad som anges i planbeskrivningen.  

Av nedan principskiss för föreslagen dagvatten- och skyfallshantering från 
”Dagvatten- och skyfallsutredning” (Ramboll 2020-06-16) framgår lokalisering och 
utformning av svackdiken och krossdiken/makadamdiken. Det framgår även 
lokalisering av den låga muren som ska anläggas som avskärande åtgärd som avleder 
vattnet från naturområdet/höjdryggen. Vattnet ledas vidare till svackdiket i norr där 
vattnet sedan kan fördröjas innan det avleds vidare till den befintliga bäcken i väster.  

 

Exploatören ska vid anläggandet av dagvattenåtgärderna även följa vad som anges i 
”PM dagvattenhantering förtydligande” upprättad av Ramboll, daterad 2020-12-17, se 
bilaga 4.  

Dagvattenanläggningarna ska anläggas på allmän plats med undantag av makadamdike 
i öster som anläggs på kvartersmark inom markreservat för gemensamhetsanläggning.  
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Om dagvattenanläggningarnas slutgiltiga utformning behöver justeras i samband med 
detaljprojektering ska avvikelserna samråds och skriftligen godkännas av kommunen. 
Enligt en administrativ bestämmelse i plankartan får inte startbesked för byggnad ges 
förrän erforderliga dagvattenåtgärder inom planområdet har kommit till stånd.  

 

Exploatören förbinder sig att utföra, iordningsställa och bekosta anläggandet av 
grusväg, enligt PM Trafikutformning, upprättad av Ramboll, daterad 2020-09-21, se 
bilaga 5.  

I de delar utredningen och plankartan skiljer sig åt rörande vägens belägenhet ska 
vägen placeras enligt plankarta och planbeskrivning.  

 

Exploatören ska utan vederlag överlämna väg och anordningar för dagvattenavledning 
till en för ändamålet bildad gemensamhetsanläggning. Intill dess överlämning skett 
ansvarar exploatören för drift, underhåll och skötsel av anläggningarna. 

 Utförande och bekostande av övriga anläggningar 

 Anläggningar inom kvartersmark 
Exploatören utför och bekostar utbyggnad och övriga åtgärder inom kvartersmark i 
enlighet med Detaljplanen.  

 Ledningar 
Exploatören ska i samråd med ledningssägare och berörda kommunala förvaltningar 
svara för samordning av ledningsdragning och de eventuella ledningsflyttar som krävs 
för exploateringens genomförande. Exploatören bekostar sådan ledningsomläggning 
inom kvartersmark som är nödvändig till följd av exploateringen. 

 Villkor under byggtiden/genomförande 

 Markföroreningar 
Exploatören ansvarar för eventuella kompletterande markmiljöutredningar samt har 
kostnadsansvaret för sanering av de markföroreningar som erfordras för genomförande 
av Detaljplanen. 
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 Byggtrafik och störningar 
Byggtrafik till och från Exploateringsområdet ska ske så att störningarna begränsas i 
möjligaste mån. Exploatören ansvarar för att trafik på befintlig väg förbi planområdet 
ej hindras under byggtiden. 

 Grund- och markförhållanden 
Exploatören ombesörjer och bekostar de grundundersökningar som kan krävas för 
genomförandet av Detaljplanen. 

 Tillstånd  
Exploatören ombesörjer och bekostar de tillstånd som erfordras för exploateringens 
genomförande. 

 Kontroll och besiktning  
Kommunen äger rätt att utöva den kontroll över de anläggningsarbeten som kan anses 
vara nödvändiga under genomförandetiden. Exploatören ersätter Kommunen för 
kontrollkostnaderna.  

Exploatören kallar till slutbesiktning av anläggningarna när respektive anläggning 
färdigställts.  

Till besiktningen kallas om sådan finns anläggnings-/samfällighetsförening och 
Kommunen. Besiktningsman ska utses gemensamt av parterna.  

Vid slutbesiktning ska egenkontroller, provningsprotokoll och erforderliga 
kvalitetsdokument redovisas för VA-anläggningen enligt Anläggnings AMA 17.  

Om Exploatören underlåter att utföra VA-anläggningen enligt Kommunens krav, äger 
Kommunen rätt att nyttja säkerhet enligt § 6.2, för att fullgöra Exploatörens åtagande 
enligt detta avtal. 

Exploatören svarar för ovanstående besiktningskostnader och vid behov även för 
efterbesiktningskostnader.  

 Övrigt 

 Information, marknadsföring 
Exploatören förbinder sig att utan kostnad för Kommunen kontinuerligt informera 
allmänheten med skyltar om pågående byggnadsarbeten och andra arbeten som har 
samband med genomförandet av Detaljplanen.  
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 Säkerhet 
Exploatören ska ställa säkerhet till kommunen i form av deposition enligt nedan innan 
exploateringsavtalet antas av kommunfullmäktige.  

För säkra fullgörandet av sina skyldigheter enligt detta avtal ska Exploatören till 
kommunen erlägga en deposition, genom insättning till kommunens konto, till ett 
sammanlagt belopp om enmiljonetthundratusen (1 100 000) kronor vid avtalets 
tecknande.  

Efter godkänd slutbesiktning ska 90 % av den deponerade summan återbetalas till 
exploatören och 10 % ska behållas på kommunens konto under garantitiden.  

Depositionen får omedelbart användas av kommunen för att fullgöra Exploatörens 
åtaganden om denne ej fullgör sina åtaganden enligt detta avtal.  

Depositionen ska återlämnas när garantitiden löpt ut och Exploatörens 
betalningsåtaganden fullgjorts. 

 Överlåtelse av detta avtal 
Detta exploateringsavtal får inte vare sig helt eller delvis överlåtas på annan utan 
skriftligt godkännande av Kommunen. 

Om Exploatören helt eller delvis säljer sin fastighet ska köparen informeras om detta 
exploateringsavtal och ett förbehåll ska tas in i köpekontraktet om att 
exploateringsavtal ska gälla även mot köparen.  

Överlåtande förutsätter att ny part ställer säkerhet i enlighet med § 6.2. 

 Tvist 
Tvist mellan Kommunen och Exploatören som gäller tolkningen eller tillämpningen av 
detta avtal ska avgöras av svensk allmän domstol. 
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Signaturer 
Detta avtal har upprättats i tre likalydande exemplar av vilka parterna tagit var sitt och 
ett exemplar översänds till Lantmäteriet vilket ombesörjs av Kommunen.  

 

Ort och datum __________________________________ 

  

För Strömstads kommun  För Strömstads kommun 
 

__________________________ __________________________ 

Kommundirektör Kommunstyrelsens ordförande 
Mats Brocker Kent Hansson 
 

 

 

 

Ort och datum __________________________________ 

 

För Exploatören   
 

__________________________ _________________________ 
Paul Mattsson Eva-Marie Mattsson  
 

__________________________ __________________________ 
Robert Magnusson Stefan Brogeland  
 

__________________________ __________________________ 
Johnny Larsson Jörgen Eriksson  
 

__________________________  
Lisbeth Magnusson  
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Bilagor 
 
Exploateringsavtalet utgörs av detta exploateringsavtal (detta dokument) samt följande 
bilagor: 

Bilaga 1 Plankarta för Detaljplanen, upprättad 2020-10-23, Rev. 2021-02-04. 

Bilaga 2 Dagvattenbedömning, upprättad av Ramboll, daterad 2019-03-29. 

Bilaga 3 Dagvatten- och skyfallsutredning, upprättad av Ramboll,  
daterad 2020-06-16. 

Bilaga 4 PM dagvattenhantering förtydligande upprättat av Ramboll,  
daterat 2020-12-17. 

Bilaga 5 PM Trafikutformning, upprättat av Ramboll, daterat 2020-09-21. 

Bilaga 6  Principförslag spill- och vattenledningar, upprättat av Ramboll, daterat 
2021-01-20.  

 

 

 

   

 

 

 



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (2)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-03-24

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78
Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se
452 80 Strömstad

KS/2021-0103

KSau § 50 KEBAL 1:120 och KEBAL 1:18 - Ansökan om 
planbesked

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
att lämna ett positivt planbesked, enligt 5 kap 2 § PBL, med beaktande av de 
synpunkter som redovisas i Start PM daterat 2021-03-11

att placera planarbetet i gruppen vilande

att planen bedöms kunna antas senast 2022-12-30

att uppdra åt förvaltningen att teckna planavtal med sökanden när planarbetet 
inleds.

Avgift
Av kommunfullmäktige antagen taxa:
Planbesked: 9 665:-

Sammanfattning av ärendet
Kebal 1:120 och dess tre grannfastigheter var i detaljplanen som gällde fram till 
2001 planlagda för barnkoloni. Med den planändring som gjordes 2011 ändrades 
användningen till bostäder men plankartan ändrades inte vilket fått till 
konsekvens att två av de fyra tomterna inom användningsområdet nästan enbart 
består av prickad mark. Detta försvårar avsevärt för fastighetsägarna och innebär 
en stor osäkerhet hur fastigheterna skulle kunna användas om det till exempel 
sker en olycka med de hus som står där idag. Syftet med planändringen är att se 
till att det varje fastighet har en byggrätt som är likvärdig med närområdet, det vill 
säga att det finns en fungerande byggrätt för bostadsändamål på respektive 
fastighet.

Beslutsunderlag
Ansökan om planbesked, ankomststämplad 2021-01-26
Start-PM, daterat 2021-03-11
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-11

Förslag till beslut
Miljö- och byggförvaltningen förslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen besluta

att lämna ett positivt planbesked, enligt 5 kap 2 § PBL, med beaktande av de 
synpunkter som redovisas i Start PM daterat 2021-03-11

att placera planarbetet i gruppen vilande

att planen bedöms kunna antas senast 2022-12-30

att uppdra åt förvaltningen att teckna planavtal med sökanden när planarbetet 
inleds.



PROTOKOLLSUTDRAG 2 (2)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-03-24

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78
Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se
452 80 Strömstad

Avgift
Av kommunfullmäktige antagen taxa:
Planbesked: 9 665:-

Beslutet skickas till
Diariet



STRÖMSTADS KOMMUN Tjänsteskrivelse 1 (2)

Miljö- och byggförvaltningen 2021-03-11 Ärende: KS/2021-0103
Plan- och byggavdelningen

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: ks@stromstad.se Telefon: 0526-196 78 Bankgiro: 5492-8379
Besöksadress: Norra Bergsgatan 23 Webb: www.stromstad.se Org.nr: 212000-1405

Kommunstyrelsen

KEBAL 1:120 m fl - Ansökan om planbesked

Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen besluta

att lämna ett positivt planbesked, enl 5 kap 2 § PBL, med beaktande av de 
synpunkter som redovisas i Start PM daterat 2021-03-11

att placera planarbetet i gruppen vilande

att planen bedöms kunna antas senast 2022-12-30

att uppdra åt förvaltningen att teckna planavtal med sökanden när planarbetet 
inleds.

Avgift
Av kommunfullmäktige antagen taxa:
Planbesked: 9 665:-

Sammanfattning av ärendet
Kebal 1:120 och dess tre grannfastigheter var i detaljplanen som gällde fram till 
2001 planlagda för barnkoloni. Med den planändring som gjordes 2011 ändrades 
användningen till bostäder men plankartan ändrades inte vilket fått till 
konsekvens att två av de fyra tomterna inom användningsområdet nästan enbart 
består av prickad mark. Detta försvårar avsevärt för fastighetsägarna och innebär 
en stor osäkerhet hur fastigheterna skulle kunna användas om det till exempel 
sker en olycka med de hus som står där idag. Syftet med planändringen är att se 
till att det varje fastighet har en byggrätt som är likvärdig med närområdet, d v s 
att det finns en fungerande byggrätt för bostadsändamål på respektive fastighet.

Perspektiv

Barnrättsperspektiv (FN:s barnkonvention)
Planarbetet påverkar inte detta perspektiv.

Ekonomiska perspektiv (finansiering etc)
Planarbetet finansieras helt genom avtal med sökanden som står för samtliga 
kostnader förknippade med planarbetet.
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2021-03-11 Ärende: KS/2021-0103

Folkhälsoperspektiv
Planarbetet påverkar inte detta perspektiv.

Juridiskt perspektiv
Planarbetet följer processen enligt plan- och bygglagen.

Miljöperspektiv
De eventuella miljökonsekvenser som ett genomförande av förslaget kan komma 
att ha kommer att hanteras under planprocessen.

Beslutsunderlag
Ansökan om planbesked, ankomststämplad 2021-01-26
Start-PM, daterat 2021-03-11
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-11

Elin Solvang
plan- och byggchef
0526-194 77
elin.solvang@stromstad.se

 
 
 
 

Beslutet skickas till
Sökande
Akten
mbn.diarie@stromstad.se
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Startpromemoria för 

Kebal 1:120 m fl

Upprättad 2021-03-11

 

Dnr KS-2021-0103



2

Ärendet
Kebal 1:120 och dess tre grannfastigheter var i detaljplanen som gällde fram till 2001 
planlagda för barnkoloni. Med den planändring som gjordes 2011 ändrades användningen 
till bostäder men plankartan ändrades inte vilket fått till konsekvens att två av de fyra 
tomterna inom användningsområdet nästan enbart består av prickad mark. Detta försvårar 
avsevärt för fastighetsägarna och innebär en stor osäkerhet hur fastigheterna skulle kunna 
användas om det till exempel sker en olycka med de hus som står där idag. Syftet med 
planändringen är att se till att det varje fastighet har en byggrätt som är likvärdig med 
närområdet, d v s att det finns en fungerande byggrätt för bostadsändamål på respektive 
fastighet.

Ansökan gäller de två tomter som har störst andel prickad mark. Dock får ställning tas till 
om man ska se över hela bebyggelsegruppen som delar på samma infart.

Planområdets läge och areal
Det aktuella området ligger i Kebal strax nordväst om Strömstad centrum.

Planområdet omfattar 4 tomter och är ca 5700 m².
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Ägoförhållanden
Hela planområdet är i privat ägo.

Tidigare ställningstaganden och riktlinjer 

Riksintressen

Planområdet omfattas likt hela Bohuskusten i Strömstad av riksintresse för rörligt 
friluftsliv, turism och obruten kust. Eftersom planens syfte enbart är att förändra byggrätter 
inom befintliga tomtplatser bedöms den inte få någon påverkan på riksintressenas syfte. 

Översiktsplan

I Strömstads gällande översiktsplan, ÖP 2013, ingår planområdet i det tätortsomfattande 
området för utveckling av Strömstad-Skee. I översiktsplanen anges en ambition att 
Strömstad ska växa nordväst mot Seläter-Kebalområdet. Eftersom området omfattas av den 
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kommande fördjupade översiktsplanen för Strömstad-Skee är avsikterna för området inte 
presenterade i mer detalj. 

Fördjupad översiktsplan

Den fördjupade översiktsplanen för Strömstad-Skee är ännu inte antagen men i 
utställningsversionen redovisas det aktuella området som ett utredningsområde för 
förtätning inom befintlig kvartersmark.

Gällande detaljplaner

Gällande plankarta för området ser ut som på den vänstra bilden nedan (området markerat 
med K). Själva plankartan är från 1962 och anger att området ska användas för barnkoloni. 
2001 gjordes en ändring av bestämmelserna så att det inom området även blev tillåtet med 
bostäder. På den högra bilden nedan redovisas nuvarande fastighetsindelning där man ser 
att två av tomterna nästan enbart består av prickad mark då detta inte justerades genom 
planändringen 2001. 
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Pågående utveckling i närområdet
2017 antog kommunfullmäktige en plan för Kebal 1:38 m fl. Grunden till denna 
planändring är samma som i det nu aktuella fallet, d v s att planändringen som gjordes 
2001 inte justerade plankartan och att det därmed finns ett flertal fastigheter inom 
Kebalområdet som har svårt att nyttja de byggrätter som planändringen syftade till att ge. I 
de allra flesta fall handlar det om att fastigheterna begränsas av så mycket prickmark att det 
knappt finns möjlighet att bygga ett normalstort hus. Eller att de hus som redan är byggda 
ligger på andra delar av tomten och att planändringen från 2001 inte bekräftade dessa 
lägen.

Planeringsförutsättningar
Planförslaget handlar enbart om att ge befintliga tomter en byggrätt för att bekräfta 
befintliga hus. Sättet att reglera området bör ta sin utgångspunkt i de planbestämmelser 
som använts i planen för Kebal 1:38 m fl så att det blir en likhet i området.

Inga förvaltningar har haft några synpunkter på ansökan om planbesked.

Frågor att utreda
Då det handlar om reglering av redan befintliga och bebyggda tomter finns inte så många 
frågor att utreda i planskedet. Frågor som geoteknik och hantering av dagvatten kan dock 
vara frågor som behöver omnämnas i det kommande planarbetet.

Genomförande och ekonomi
Samtliga kostnader för planläggning och byggnation belastar exploatören.

En ändring av planen innebär inga kostnader för kommunen. Exploatören bekostar nedlagd 
tid för arbetet med planändringen.

Planprocess 
Planen föreslås hanteras med standardförfarande.

Förvaltningarnas sammanfattande bedömning
Förvaltningen menar att kommunen har ett ansvar att fullfölja intentionerna i 
planändringen från 2001 i de delar där den ändringen inte genomfördes på ett sådant sätt 
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att samtliga fastigheter kan nyttja de utökade byggrätter som var syftet. I det aktuella fallet 
finns här två tomter som i princip inte kan bebyggas alls beaktat den prickmark som finns 
och kravet på avstånd till tomtgräns med bebyggelse. 

Förvaltningen föreslår ett positivt planbesked för den aktuella ansökan men menar att 
planområdet bör omfatta samtliga de fyra tomter som på plankartan är markerade med K 
och delar samma infart.

Miljö- och byggförvaltningen
2021-03-11

Elin Solvang
Plan- och byggchef



                                                 Till 
  Kommunstyrelsen Strömstad kommun 

Ansökan om planbesked 

Berörda fastigheter  
Kebal 1:120 med adress Båtviksvägen 46 
Kebal 1:18 med adress Båtviksvägen 40 

Båda dessa tomter är bebyggda med fritidshus. 

Saken 
Ansökan om att förändra detaljplanen över Kebal 1:120 och Kebal 1:18 genom att den 
punktprickade marken på tomterna tas bort så att tomterna stämmer överens med översiktsplan 
och detaljplaner för området. Planerna ändrades 2001 i syfte att möjliggöra anpassning av 
bostäder till hel- eller delårsboende. 

Föreliggande ansökan syftar alltså till att anpassa kartan efter verkligheten och innebär ingen 
förändring av områdets karaktär eller användning. Förändringen innebär dock att 
fastighetsägarna, i likhet med andra fastighetsägare i området, kan utnyttja de möjligheter som 
planändringen från 2001 medger. 

Bakgrund och motivering 
De båda tomterna som berörs av denna ansökan ligger på det område som tidigare var en 
barnkoloni. När kolonin inte längre fanns gjordes området om till fyra tomter där fritidsbostäder 
har uppförts. De två tomterna ligger på marken där den gamla barnkolonin inte hade några 
byggnader och marken är till övervägande del punktprickad. De fritidshus som finns på tomterna 
uppfördes under 1970-talet och huvudbyggnaderna ligger helt och hållet på punktprickad mark. 
Storleken på de två fritidshusen ryms inom de ramar som gällde för dåvarande detaljplan, det vill 
säga en byggnadsarea på 75 kvm. 

Sedan de båda fritidshusen byggdes på 1970-talet har ett antal förutsättningar förändrats. 
Kommunen gav då dispens för byggloven på ett sätt som inte längre är tillåtet i och med den nu 
gällande plan- och bygglagen. För oss fastighetsägare innebär detta rent konkret att i det fall våra 
fritidshus skulle brinna ner eller skadas på annat vis så har kommunen inga lagliga möjligheter att 
bevilja bygglov för återuppbyggnad av husen.  

Som redan nämnts upprättades nya detaljplaner i Kebalområdet 2001. I syfte att kunna anpassa 
bostäder till helårsboende ökades den tillåtna byggnadsarean från 75 till 180 kvm. Vid 
förändringen upprättades inga nya kartor varför våra två fastigheter har kvar den punktprickade 
marken som täcker nästan hela tomterna.  
Ändringen av plan- och bygglagen samt beslutet att inte ändra kartorna vid förändringen 2001 har 
gjort att våra tomter i stort sett är utan värde. Det är denna olycklig omständighet vi nu ansöker 
om att få förändra. 

Vår förhoppning är att kommunstyrelsen ska bevilja vår ansökan då den stämmer överens med 
översiktsplan och detaljplan. I och med att fastigheterna är anslutna till kommunalt vatten och 
avlopp, är anslutna till elnätet, har fungerande system för hantering av dagvatten samt att 
ansökan inte innebär några förändringar i användning av mark i området, är förhoppningen att 
processen för att förändra kartan enligt ansökan ska gå förhållandevis enkelt och att inga 
omfattande utredningar ska behövas. 

 

 

 



 Till 
Kommunstyrelsen Strömstad kommun 

Vi vill hänvisa till den planbeskrivning som gjordes när fastigheterna Kebal 1:38 m fl ansökte om 
en förändring av planen i ett område längre ner i Båtviken. Delar av den utredningen kan vara 
relevant även i detta ärende. 

En karta över det område som berörs bifogas denna ansökan. 

Strömstad 2021-01-26 

Kebal 1:120  Kebal 1:18 

 

mailto:molkerloven@gmail.com


Helena Molker Lovén

Berört område



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (2)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-03-24

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78
Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se
452 80 Strömstad

KS/2021-0102

KSau § 51 HJÄLTSGÅRD 6:139 - Ansökan om planbesked

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
att lämna ett positivt planbesked, enligt 5 kap 2 § PBL, med beaktande av de 
synpunkter som redovisas i Start PM daterat 2021-03-17

att placera planarbetet i gruppen vilande

att planen bedöms kunna antas senast 2022-12-30

att uppdra åt förvaltningen att teckna planavtal med sökanden när planarbetet 
inleds.

Avgift
Av kommunfullmäktige antagen taxa:
Planbesked: 9 665:-

Sammanfattning av ärendet
Syftet med ändringen är att även tillåta skolverksamhet på fastigheten då det 
saknas utrymme inom befintligt skolområde.

Marie Edvinsson Kristiansen (M) upplyser att grundsärskolans är i stort behov av 
större lokaler, där barn- och utbildningsförvaltningen tillsammans med 
Strömstadslokaler har identifierat gamla Skofabriken som en möjlig lokalisation. 
Lokalen är i mycket dåligt skick och det kommer att krävas stor ombyggnation för 
att anpassa lokalerna. Det har även diskuterats att man eventuellt måste riva 
befintlig fastighet för att bygga nytt. Behovet är redan från 22/23 och är ökande. 
Barn och utbildningsnämnden har nu att ta ställning till om det då är bättre att 
bygga en ny byggnad intill nuvarande skolbyggnad där tidigare förskola funnits 
men som rivits. 

Beslutsunderlag
Ansökan om planbesked, ankomststämplad 2021-01-27
Start-PM, daterat 2021-03-17
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-17

Förslag till beslut
Miljö- och byggförvaltningen förslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen besluta

att lämna ett positivt planbesked, enligt 5 kap 2 § PBL, med beaktande av de 
synpunkter som redovisas i Start PM daterat 2021-03-17

att placera planarbetet i gruppen vilande

att planen bedöms kunna antas senast 2022-12-30

att uppdra åt förvaltningen att teckna planavtal med sökanden när planarbetet 
inleds.



PROTOKOLLSUTDRAG 2 (2)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-03-24

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78
Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se
452 80 Strömstad

Avgift
Av kommunfullmäktige antagen taxa:
Planbesked: 9 665:-

Beslutet skickas till
Diariet



STRÖMSTADS KOMMUN Tjänsteskrivelse 1 (2)

Miljö- och byggförvaltningen 2021-03-17 Ärende: KS/2021-0102
Plan- och byggavdelningen

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: ks@stromstad.se Telefon: 0526-196 78 Bankgiro: 5492-8379
Besöksadress: Norra Bergsgatan 23 Webb: www.stromstad.se Org.nr: 212000-1405

Kommunstyrelsen

HJÄLTSGÅRD 6:139 - Ansökan om planbesked

Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen besluta

att lämna ett positivt planbesked, enl 5 kap 2 § PBL, med beaktande av de 
synpunkter som redovisas i Start PM daterat 2021-03-17

att placera planarbetet i gruppen vilande

att planen bedöms kunna antas senast 2022-12-30

att uppdra åt förvaltningen att teckna planavtal med sökanden när planarbetet 
inleds.

Avgift
Av kommunfullmäktige antagen taxa:
Planbesked: 9 665:-

Sammanfattning av ärendet
Syftet med ändringen är att även tillåta skolverksamhet på fastigheten då det 
saknas utrymme inom befintligt skolområde.

Perspektiv
Följande perspektiv ska om tillämpligt kommenteras i tjänsteskrivelsen:

Barnperspektiv (FN:s barnkonvention)
Planarbetet syftar till att skapa ytterligare utrymme för skolans behov i Skee. 
Viktigt under planarbetet är att tillse att eleverna kan röra sig säkert över vägen 
som idag ligger mellan skolområdet och den aktuella fastigheten.

Ekonomiskt perspektiv (finansiering etc)
Planarbetet finansieras helt genom avtal med sökanden som står för samtliga 
kostnader förknippade med planarbetet.

Folkhälsoperspektiv
Planarbetet påverkar inte detta perspektiv.

Juridiskt perspektiv
Planarbetet följer processen enligt plan- och bygglagen.



2 (2)

2021-03-17 Ärende: KS/2021-0102

Miljöperspektiv
De eventuella miljökonsekvenser som ett genomförande av förslaget kan komma 
att ha kommer att hanteras under planprocessen.

Beslutsunderlag
Ansökan om planbesked, ankomststämplad 2021-01-27
Start-PM, daterat 2021-03-17
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-17

Elin Solvang
plan- och byggchef
0526-194 77
elin.solvang@stromstad.se

 
 
 
 

Beslutet skickas till
Sökande
Akten
mbn.diarie@stromstad.se
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Startpromemoria för 

del av Hjältsgård 6:139 (gamla skofabriken)

Upprättad 2021-03-17

 

Dnr KS/2021-0102
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Ärendet
AB Strömstadslokaler ansöker om att få ändra detaljplanen för del av Hjältsgård 6:139. 
Syftet med ändringen är att även tillåta skolverksamhet på fastigheten då det saknas 
utrymme inom befintligt skolområde.

Planområdets läge och areal
Aktuell del av fastigheten ligger i centrala Skee och är ca 3500 m².

Ägoförhållanden
Aktuell fastighet ägs av AB Strömstadslokaler. En noggrannare studie av 
fastighetsgränserna behövs under planarbetet då det ser ut som att befintlig byggnad i 
delen mot gatan ligger utanför fastigheten.

Tidigare ställningstaganden och riktlinjer 

Riksintressen

Inga riksintressen berörs.

Översiktsplan

I kommunens översiktsplan, antagen av Kommunfullmäktige (KF) 2013-10-24, anges 
möjligheter för flera utbyggnadsområden i Skee och en utveckling av tätorten. En sådan 
utbyggnad ställer då också krav på utrymmen för en växande skola.

Fördjupad översiktsplan

I utställningsversionen av den fördjupade översiktsplanen för Strömstad – Skee anges 
samma målsättning som i översiktsplanen, d v s att tätorten ska ges möjlighet att växa och 
utvecklas. Följande finns skrivet: ” Tillgång till service i form av en närbutik i centrala Skee 
är efterfrågat. Förutsättningar för en sådan etablering, eventuellt i samlokalisering med 
annan verksamhet finns redan idag inom gällande detaljplaner.” I meningen syftas på den 
byggrätt för handel som finns inom nu aktuellt område. Vid en eventuell ändring av 
detaljplanen får ställning tas till om användningen handel ska finnas kvar på fastigheten för 
eventuella framtida behov.
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Gällande detaljplaner

Gällande detaljplan för området är från 2012 och anger bostäder, kontor och handel för 
aktuellt område. Gällande plan föreslog en annan fastighetsindelning där delar av 
dåvarande förskolegård skulle ingå i fastigheten för de nya bostäderna öster om förskolan. 
Så har dock inte genomförts och är inte aktuellt.

Planeringsförutsättningar

Stads- och landskapsbild

Fastigheten är redan bebyggd och en ny detaljplan bör bekräfta befintlig volym samt se på 
möjligheten till framtida expansion. De höjder och ytor som är studerade i den gällande 
detaljplanen kan vara utgångspunkt även vid en ny detaljplaneläggning.

Markförhållanden

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen har lämnat följande yttrande som behöver beaktas i en 
kommande planläggning:
Den aktuella delen av Hjältsgård 6:139 benämns i ansökan som ”före detta skofabriken”. 
Byggnaden har alltså en historia av tillverkningsindustri. Skotillverkning har länge utförts 
med kromgarvat läder, där kromet är starkt toxiskt för biologiska organismer. Det finns 
dock inga uppgifter om att mark- eller byggnadsundersökningar genomförts på fastigheten 
i samband med tidigare planprocesser eller bygglov. Den nya verksamheten på fastigheten 
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ska enligt ansökan bestå av kontor men även undervisningslokaler för skolelever. För att 
säkerställa att användningen av marken och byggnaden inte utgör risk för människors hälsa 
eller miljön bör dessa undersökas med avseende på krom samt andra miljö- och hälsofarliga 
ämnen.

Gator och trafik

Parkeringsbehovet förutses lösas inom fastigheten. 

Vid planläggning behöver trafiksituationen studeras. Genom att planlägga fastigheten för 
skola blir den en del i skolområdet och detaljplanen kan inte reglera vilken typ av 
skollokaler som kan bli aktuella i byggnaden. Därmed måste säkerställas att en passage av 
vägen som idag skiljer fastigheten från skolområdet kan se på ett säkert sätt för barn.

Frågor att utreda
Punkta upp områden som bör utredas med utgångspunkt från det som beskrivits i tidigare 
avsnitt. Exempelvis:

- Fastighetsgränser, då det finns risk att befintlig byggnad idag ligger utanför 
fastigheten

- Volym, gestaltning och arkitektur
- Trafiksäkerhet
- Parkering
- Utredning markföroreningar

Genomförande och ekonomi
Samtliga kostnader för planläggning och byggnation belastar exploatören.

En ändring av planen innebär inga kostnader för kommunen. Exploatören bekostar nedlagd 
tid för arbetet med planändringen.

Planprocess 
Planen föreslås hanteras med standardförfarande.
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Förvaltningarnas sammanfattande bedömning
Förvaltningen bedömer det möjligt att ändra detaljplanen så att användningen skola 
medges på fastigheten. Dock bör de i gällande plan tillåtna användningsområdena också 
kvarstå för en ökad flexibilitet. Förvaltningen föreslår ett positivt planbesked för den 
aktuella ansökan.

Miljö- och byggförvaltningen
2021-03-17

Elin Solvang
Plan- och byggchef



strömstadslokaler 

Miljö o Byggförvaltningen

Strömstads kommun

Elin Solvang

452 80 Strömstad

Ansökan om planbesked för före detta skofabrik i Skee, Hjältsgård 6:139 (3), Radhusvägen 1, Skee 

Barn - och utbildningsförvaltningen har ett utökat lokalbehov.

AB Strömstadslokaler ansöker därför om planbesked för att ändra befintlig detaljplan.

Behovet är att kunna utnyttja befintliga lokaler i Skee före detta skofabrik, Radhusvägen 1 för 
skollokaler

AB Strömstadslokaler

AB Strömstadslokaler www.stromstadslokaler.se 
Västra Klevgatan 9A info@stromstadslokaler.se Sida 1 
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En ansökan om planbesked

Med vänlig hälsning

Elin Solvang
Plan- och byggchef

Strömstads kommun
Miljö- och byggförvaltningen
Plan- och byggavdelningen
452 80 Strömstad
Telefon 0526-194 77
E-post elin.solvang@stromstad.se
Webb www.stromstad.se

Från: @stromstadslokaler.se>
Skickat: den 27 januari 2021 07:30
Till: Miljö- och byggnämnden <mbn@stromstad.se>
Kopia: Elin Solvang <elin.solvang@stromstad.se>; stromstadslokaler.se; Bobutik 
<Bobutik@stromstadsbyggen.se>
Ämne: Ansökan om planbesked för fastigheten Hjältsgård 6:139 (3), Radhusvägen 1, Skee

Hej!

Översänder ansökan om planbesked för ändring av detaljplan gällande fastigheten på 
Radhusvägen 1 i Skee (Hjältsgård 6:139 (3)

Med vänliga hälsningar

Arkitekt
AB Strömstadsbyggen-Strömstadslokaler
Västra Klevgatan 9A, Strömstad
Henrik.lantz@stromstadslokaler.se
Telefon 0526-49408

Strömstadsbyggen, Strömstadslokaler och strömstaNET är kommunalt ägda bolag som arbetar för 
att platsen Strömstad ska bli ännu bättre att leva och bo på. Vi utvecklar Strömstad!
”E-post som skickas till de kommunala bolagen är en allmän handling och kan komma att lämnas ut. Din e-post behandlas 
som en personuppgift. Läs mer om vår och Strömstads kommuns hantering av personuppgifter här. ”

E-post som skickas till Strömstads kommun är en allmän handling och kan komma att lämnas ut. Din e-post 
behandlas som en personuppgift, läs mer om vår hantering av personuppgifter här.

mailto:elin.solvang@stromstad.se
http://www.stromstad.se/
mailto:Henrik.lantz@stromstadslokaler.se
http://stromstad.se/kommunochpolitik/personuppgifter.html
http://stromstad.se/kommunochpolitik/personuppgifter.html


PROTOKOLLSUTDRAG 1 (2)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-04-07

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78
Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se
452 80 Strömstad

KS/2020-0235

KSau § 65  Knarrevik 1:4 - ansökan om planbesked

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
att för det fortsatta planarbetet följa de kriterier som anges i tjänsteskrivelsen 
daterad 2021-03-31.

Paragrafen justeras omedelbart.

Reservationer och särskilda uttalanden
Lars Tysklind (L) deltar inte i beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Under år 2020 inkom en ansökan om planbesked för ett småhusområde inom 
fastigheten Knarrevik 1:4 från företaget Knarrevik Fastighet AB. Kommunstyrelsen 
beslutade 2020-09-30 § 148 att meddela positivt planbesked för ansökan. Plan- 
och byggavdelningen är nu i uppstarten av planarbetet tillsammans med 
exploatören.

Ansökan om planbeskedet omfattar 16 villatomter i den västra delen av 
fastigheten med en area på cirka 1,5 hektar. Under inledningen av planarbetet har 
exploatören nu inkommit med en skiss över området som innehåller 24 tomter 
över en area på cirka 3 hektar. Eftersom denna exploatering är betydligt mer 
omfattande än vad som medgavs i beslutet om planbesked bedömer 
förvaltningen att ett nytt politiskt ställningstagande behövs.

Enligt exploatören utgår den nya skissen från områdets naturliga avgränsningar 
efter en närmare studie av förutsättningarna. Förvaltningen och exploatören har 
diskuterat skisserna gemensamt och har enats om att lyfta frågan om 
planområdets omfattning till kommunstyrelsen för beslut. Exploatören har skickat 
in en skrivelse med en motivering till det utökade planområdet som finns med 
som underlag till denna tjänsteskrivelse.

Miljö- och byggförvaltningen bedömer att, om man ska ta fram en detaljplan för 
området, kan göra det på andra sätt än den ursprungliga ansökan. Planläggningen 
står och faller troligen inte på om det är 16 eller 24 tomter i området eller om 1,5 
eller 3 hektar bebyggs. Detaljplanens möjlighet att vinna laga kraft och att bli 
genomförd utan en stor omgivningspåverkan beror snarare på hur bebyggelsen 
anpassas till terrängen och hur exponerad den blir i landskapet.

Mot denna bakgrund anser förvaltningen att det är rimligt att studera ett större 
område för planläggning och inte vara låst till ett visst antal tomter. De tomter 
och vägar som medges i planförslaget bör vara anpassade till terrängen på ett sätt 
som inte kräver stora sprängningar, utfyllnader eller stödmurar och bör hållas 
undan från hällmarken i områdets topp. De tomter som medges bör vara 
tillräckligt stora för permanent bebyggelsen med helårsstandard med en area på 
cirka 900 – 1000 kvadratmeter.



PROTOKOLLSUTDRAG 2 (2)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-04-07

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78
Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se
452 80 Strömstad

Om dessa kriterier tillämpas behövs ett fortsatt skissarbete där de föreslagna 
tomterna anpassas till terrängen. Flera av tomterna i exploatörens nya skiss är 
placerade i kraftiga lutningar och det är långt ifrån säkert att 24 tomter får plats i 
området. Ett möjligt resultat skulle till exempel kunna bli att det bara får plats 16 
tomter, men att dessa är placerade på ett mer terränganpassat sätt än i den 
ursprungliga ansökan.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-31
Förslag från exploatör 2021-03-12

Förslag till beslut
Miljö- och byggförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen besluta

att för det fortsatta planarbetet följa de kriterier som anges i tjänsteskrivelsen 
daterad 2021-03-31.

Beslutet skickas till
Diariet



STRÖMSTADS KOMMUN Tjänsteskrivelse 1 (2)

Miljö- och byggförvaltningen 2021-03-31 Ärende: KS/2020-0235
Plan- och byggavdelningen

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: ks@stromstad.se Telefon: 0526-196 78 Bankgiro: 5492-8379
Besöksadress: Norra Bergsgatan 23 Webb: www.stromstad.se Org.nr: 212000-1405

Kommunstyrelsen

KNARREVIK 1:4 - detaljplan

Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen besluta att för det fortsatta planarbetet följa de kriterier som 
anges i tjänsteskrivelsen daterad 2021-03-31.

Sammanfattning av ärendet
Under år 2020 inkom en ansökan om planbesked för ett småhusområde inom 
fastigheten Knarrevik 1:4 från företaget Knarrevik Fastighet AB. Kommunstyrelsen 
beslutade 2020-09-30 § 148 att meddela positivt planbesked för ansökan. Plan- 
och byggavdelningen är nu i uppstarten av planarbetet tillsammans med 
exploatören.

Ansökan om planbeskedet omfattar 16 villatomter i den västra delen av 
fastigheten med en area på cirka 1,5 hektar. Under inledningen av planarbetet har 
exploatören nu inkommit med en skiss över området som innehåller 24 tomter 
över en area på cirka 3 hektar. Eftersom denna exploatering är betydligt mer 
omfattande än vad som medgavs i beslutet om planbesked bedömer 
förvaltningen att ett nytt politiskt ställningstagande behövs.

Enligt exploatören utgår den nya skissen från områdets naturliga avgränsningar 
efter en närmare studie av förutsättningarna. Förvaltningen och exploatören har 
diskuterat skisserna gemensamt och har enats om att lyfta frågan om 
planområdets omfattning till kommunstyrelsen för beslut. Exploatören har skickat 
in en skrivelse med en motivering till det utökade planområdet som finns med 
som underlag till denna tjänsteskrivelse.

Miljö- och byggförvaltningen bedömer att, om man ska ta fram en detaljplan för 
området, kan göra det på andra sätt än den ursprungliga ansökan. Planläggningen 
står och faller troligen inte på om det är 16 eller 24 tomter i området eller om 1,5 
eller 3 hektar bebyggs. Detaljplanens möjlighet att vinna laga kraft och att bli 
genomförd utan en stor omgivningspåverkan beror snarare på hur bebyggelsen 
anpassas till terrängen och hur exponerad den blir i landskapet.

Mot denna bakgrund anser förvaltningen att det är rimligt att studera ett större 
område för planläggning och inte vara låst till ett visst antal tomter. De tomter 
och vägar som medges i planförslaget bör vara anpassade till terrängen på ett sätt 
som inte kräver stora sprängningar, utfyllnader eller stödmurar och bör hållas 
undan från hällmarken i områdets topp. De tomter som medges bör vara 
tillräckligt stora för permanent bebyggelsen med helårsstandard med en area på 
cirka 900 – 1000 kvadratmeter.
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2021-03-31 Ärende: KS/2020-0235

Om dessa kriterier tillämpas behövs ett fortsatt skissarbete där de föreslagna 
tomterna anpassas till terrängen. Flera av tomterna i exploatörens nya skiss är 
placerade i kraftiga lutningar och det är långt ifrån säkert att 24 tomter får plats i 
området. Ett möjligt resultat skulle till exempel kunna bli att det bara får plats 16 
tomter, men att dessa är placerade på ett mer terränganpassat sätt än i den 
ursprungliga ansökan.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-31
Förslag från exploatör 2021-03-12

Elin Solvang
plan- och byggchef
0526-194 77
elin.solvang@stromstad.se

Jimmy Magnusson
planeringsarkitekt
 
 

Beslutet skickas till
Sökande
Akten
mbn.diarie@stromstad.se



Knarrevik 1:4 
Ansökan om utökning av planområde 
 

Planprocessen för Knarrevik 1:4 har nu inletts men innan vi går vidare vill vi undersöka 

möjligheterna att utöka planområdet. Anledningarna är följande:  

 

1. Området vi har fått planbesked för inrymmer omkring 16 tomter och är markerat på bilagd 

planskiss (grön linje). Det område vi nu önskar utreda är markerat i samma kartskiss med 

(röd linje). Även det område vi tidigare ansökte om planbesked för finns markerat på denna 

kartskiss (orange linje). 

 

2. Vi har fått följande synpunkter från kommunen i samband med det godkända planbeskedet:  

a. Tomterna är för små, bör ökas från ca. 600 till 1000 m2 

b. Planområdet bör flyttas åt norr för att bevara berget kring bergstoppen och 

reducera exponeringen.  

c. I väster reduceras planområdet för att följa strandskyddslinjen. 

d. Placering och storlek på planområdet är inte låst och kommer behöva anpassas efter 

vad som framkommer i planerade utredningar och kommunens värderingar. 

 

3. Med denna bakgrund har vi gjort en ny genomgång av planområdet och gjort en reviderad 

planskiss som tar hänsyn till synpunkterna ovan. Det utökade planområdet baserar sig på 

naturlige fysiska avgränsningar: 

a. Mot söder: avgränsas området av strandskyddlinjen 

b. Mot väster: avgränsas området av vägen 

c. Mot norr: avgränsas området av en brant bergssluttning 

d. Mot öster: avgränsas området av önskan om att inte komma för nära toppen på 

berget. 

 

4. Den nya planavgränsningen menar vi ger en bättre förutsättning att tillmötesgå kommunens 

önskemål och krav samtidig som vi får utnyttjat hela det område som naturligt avgränsas 

enligt beskrivningen ovan. 

 

5. Det nya skissförslaget visar att ett utökat planområde kan ge möjligheter för några fler 

tomter. Hur många tomter det i slutändan blir kommer att bli får utredningarna och den 

fortsatta detaljplanläggningen ge svar på.   

 

Med denna bakgrund ber vi kommunstyrelsen att lägga till det utökade område reviderad planskiss 

redovisar som utredningsområde för den vidare detaljplanläggningen av Knarrevik 1:4. 

 

Knarrevik Fastigheter AB  2021-03-12 
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PROTOKOLLSUTDRAG 1 (2)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-02-24

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78
Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se
452 80 Strömstad

KS/2019-0049

KSau § 36 Svar på - Medborgarförslag om utökat 
korttidsboende i Strömstads sjukhus lokaler 
med möjlighet till jourläkare

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att anse medborgarförslaget besvarat genom att beakta förslaget i den 
kommande planeringen för fastigheten Pilen 5.

Sammanfattning av ärendet
Stein Rukin, Sven Moosberg och Hans Lind har inkommit med ett 
medborgarförslag där de föreslår utökat korttidsboende i befintliga lokaler på 
Strömstads sjukhus, för behovet i Norra Bohuslän/Dalsland och andra kommuner 
inom VGR samt eventuellt Norge med möjlighet till jourläkare. Lokaler finns i den 
tomma byggnaden Strömstads sjukhus och patientunderlag finns. De förslår att 
förslaget inarbetas med det beslutet som fullmäktige tog den 13 december 2018 
rörande ärendet Friskare Vård.

Kommunfullmäktige remitterade ärendet till kommunstyrelsen för beredning 
2019-02-14 § 65.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-03-06 § 73 att remittera ärendet 
till socialnämnden för yttrande.

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget då det i 
dagsläget ej finns behov för en ökning av antalet korttidsplatser. 
Korttidsverksamheten har under 2019 och 2020 inte haft behov av ytterligare 
platser än de befintliga vilket inte motiverar en ökning av antalet platser i nuläget.

Samverkan med läkare sker idag med berörda vårdcentraler och skall uppdraget 
förändras behöver dialog föras med regionen. 

Socialnämndens remissvar är taget utifrån hur läget ser ut i Strömstad idag. 
Medborgarförslaget pekar på att göra platser tillgängliga för andra kommuner. 
Kommunledningsförvaltningen anser att detta ska beaktas i den kommande 
planeringen för fastigheten Pilen 5.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-02-09
Socialnämndens remissvar, SN 2021-01-28 § 13
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-03-06 § 73
Medborgarförslaget 



PROTOKOLLSUTDRAG 2 (2)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-02-24

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78
Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se
452 80 Strömstad

Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att anse medborgarförslaget besvarat genom att beakta förslaget i den 
kommande planeringen för fastigheten Pilen 5.

Beslutet skickas till
Diariet



STRÖMSTADS KOMMUN Tjänsteskrivelse 1 (2)

Kommunledningsförvaltningen 2021-02-09 Ärende: KS/2019-0049
KS - Administrativ avdelning

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: ks@stromstad.se Telefon: 0526-196 78 Bankgiro: 5492-8379
Besöksadress: Norra Bergsgatan 23 Webb: www.stromstad.se Org.nr: 212000-1405

Kommunstyrelsen

Medborgarförslag om utökat korttidsboende i Strömstads 
sjukhus lokaler med möjlighet till jourläkare

Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen besluta

att anse medborgarförslaget besvarat genom att beakta förslaget i den 
kommande planeringen för fastigheten Pilen 5.

Sammanfattning av ärendet
Stein Rukin, Sven Moosberg och Hans Lind har inkommit med ett 
medborgarförslag där de föreslår utökat korttidsboende i befintliga lokaler på 
Strömstads sjukhus, för behovet i Norra Bohuslän/Dalsland och andra kommuner 
inom VGR samt eventuellt Norge med möjlighet till jourläkare. Lokaler finns i den 
tomma byggnaden Strömstads sjukhus och patientunderlag finns. De förslår att 
förslaget inarbetas med det beslutet som fullmäktige tog den 13 december 2018 
rörande ärendet Friskare Vård.

Kommunfullmäktige remitterade ärendet till kommunstyrelsen för beredning 
2019-02-14 § 65.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-03-06 § 73 att remittera ärendet 
till socialnämnden för yttrande.

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget då det i 
dagsläget ej finns behov för en ökning av antalet korttidsplatser. 
Korttidsverksamheten har under 2019 och 2020 inte haft behov av ytterligare 
platser än de befintliga vilket inte motiverar en ökning av antalet platser i nuläget.
Samverkan med läkare sker idag med berörda vårdcentraler och skall uppdraget 
förändras behöver dialog föras med regionen. 

Socialnämndens remissvar är taget utifrån hur läget ser ut i Strömstad idag. 
Medborgarförslaget pekar på att göra platser tillgängliga för andra kommuner. 
Kommunledningsförvaltningen anser att detta ska beaktas i den kommande 
planeringen för fastigheten Pilen 5.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-02-09
Socialnämndens remissvar, SN 2021-01-28 § 13
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-03-06 § 73
Medborgarförslaget 



2 (2)

2021-02-09 Ärende: KS/2019-0049

Ulrika Haugland
kommunsekreterare
0526- 196 78
ulrika.haugland@stromstad.se

Mats Brocker
kommundirektör
0526-190 10
mats.brocker@stromstad.se

Beslutet skickas till
Förslagsställarna
Socialnämnden
Diariet



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 18 av 25 
Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-01-28 

Justerandes sign Strömstads Kommun 
Socialnämnden 
452 80 STRÖMSTAD 

Telefon: 0526-190 00  
E-postadress: sn@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se

SN § 13 Dnr SN/2019-0076 

Medborgarförslag om utökat korttidsboende i Strömstads 
sjukhus lokaler med möjlighet till jourläkare 

Socialnämnden beslutar att yttra sig enligt följande  
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 

att avslå medborgarförslaget om utökat korttidsboende i lokalerna på 
Strömstads sjukhus då det i dagsläget ej finns behov för en ökning av 
antalet korttidsplatser 

Sammanfattning av ärendet 
Stein Rukin, Sven Moosberg och Hans Lind har inkommit med ett 
medborgarförslag där de föreslår utökat korttidsboende i befintliga lokaler 
på Strömstads sjukhus, för behovet i Norra Bohuslän/Dalsland och andra 
kommuner inom VGR samt eventuellt Norge. Lokaler finns i den tomma 
byggnaden Strömstads sjukhus och patientunderlag finns. De förslår att 
förslaget inarbetas med det beslutet som fullmäktige tog den 13 
december 2018 rörande ärendet Friskare Vård. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-03-06 att remittera 
ärendet till socialnämnden för yttrande, KS AU § 73/2019. 

Beslutsunderlag: 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-01-19 signerad av verksamhetschef Jennie 
Persson. 

Förvaltningens förslag till socialnämndens beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att avslå medborgarförslaget om utökat korttidsboende i lokalerna på 
Strömstads sjukhus då det i dagsläget ej finns behov för en ökning av 
antalet korttidsplatser 

http://www.stromstad.se/


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 19 av 25 
Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-01-28 

Justerandes sign Strömstads Kommun 
Socialnämnden 
452 80 STRÖMSTAD 

Telefon: 0526-190 00  
E-postadress: sn@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se

Proposition 
Ordförande frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och 
finner att så sker. 

Kopia till 
SN diarie, KS-diarie 

http://www.stromstad.se/


STRÖMSTADS KOMMUN Tjänsteskrivelse 1 (2)

Socialförvaltningen 2021-01-19 Ärende: SN/2019-0076
Administrativ avdelning

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: sn@stromstad.se Telefon:  Bankgiro: 5492-8379
Besöksadress:  Webb: www.stromstad.se Org.nr: 212000-1405

Socialnämnden

Medborgarförslag om utökat korttidsboende i Strömstads 
sjukhus lokaler med möjlighet till jourläkare

Socialförvaltningens förslag till beslut
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta

att avslå medborgarförslaget om utökat korttidsboende i lokalerna på Strömstads 
sjukhus då det i dagsläget ej finns behov för en ökning av antalet korttidsplatser

Sammanfattning av ärendet
Stein Rukin, Sven Moosberg och Hans Lind har inkommit med ett 
medborgarförslag där de föreslår utökat korttidsboende i befintliga lokaler på 
Strömstads sjukhus, för behovet i Norra Bohuslän/Dalsland och andra kommuner 
inom VGR samt eventuellt Norge. Lokaler finns i den tomma byggnaden 
Strömstads sjukhus och patientunderlag finns. De förslår att förslaget inarbetas 
med det beslutet som fullmäktige tog den 13 december 2018 rörande ärendet 
Friskare Vård.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-03-06 att remittera ärendet till 
socialnämnden för yttrande, KS AU § 73/2019.

Kommundirektören tillsammans med förvaltningschefen för Socialförvaltningen 
har fått i uppdrag att ta fram en planering för lokaler avsedda för särskilt boende. 
I uppdraget ingår att utreda möjligheterna till särskilt boende på Pilen 5.

Korttidsverksamheten har under 2019 och 2020 inte haft behov av ytterligare 
platser än de befintliga vilket inte motiverar en ökning av antalet platser i nuläget.
Samverkan med läkare sker idag med berörda vårdcentraler och skall uppdraget 
förändras behöver dialog föras med regionen. Befintlig samverkan fungerar väl. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-01-19 signerad verksamhetschef Jennie Persson.
KF § 65
KS AU § 73
Medborgarförslag
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2021-01-19 Ärende: SN/2019-0076

Jennie Persson
 Verksamhetschef
 
jennie.persson@stromstad.se

 Helena Lilliebjelke
 Förvaltningschef
 
 helena.lilliebjelke@stromstad.se

Beslutet skickas till
KS diarie



 

 PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1) 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott  
 Sammanträdesdatum  
 2019-03-06  
   
    
 

    

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78 
 Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10 
 452 80 Strömstad   

 

 KS/2019-0049 

KSau § 73 Medborgarförslag om utökat korttidsboende 
i Strömstads sjukhus lokaler med möjlighet 
till jourläkare 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
att remittera ärendet till Socialnämnden för yttrande senast den 29 april 2019. 

Sammanfattning av ärendet 
Stein Rukin, Sven Moosberg och Hans Lind har inkommit med ett 
medborgarförslag där de föreslår utökat korttidsboende i befintliga lokaler på 
Strömstads sjukhus, för behovet i Norra Bohuslän/Dalsland och andra kommuner 
inom VGR samt eventuellt Norge. Lokaler finns i den tomma byggnaden 
Strömstads sjukhus och patientunderlag finns. De förslår att förslaget inarbetas 
med det beslutet som fullmäktige tog den 13 december 2018 rörande ärendet 
Friskare Vård. 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-02-14 § 65 att remittera förslaget till 
kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag från Stein Rukin, Sven Moosberg och Hans Lind. 
Kommunfullmäktiges beslut 2018-02-14 § 65 

Beslutet skickas till 
Socialnämnden; sn.diarie@stromstad.se 
Diariet 
 









PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-02-24

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78
Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se
452 80 Strömstad

KS/2019-0213

KSau § 37 Svar på - Medborgarförslag om äldreboende

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att avslå medborgarförslaget om äldreboende på Magistern 4 och 13 då 
Strömstadsbyggen beslutat bygga hyreslägenheter på fastigheterna.  Samtidigt 
pågår utredning om att utveckla antal platser för äldreboende i kommunen och 
bland annat på Pilen 5.

Sammanfattning av ärendet
Barbro Nilsson har inkommit med ett medborgarförslag om att bygga ett nytt 
äldreboende = trygghets- tillgänglighets och mellanboende på fastigheterna 
Magistern 4 och 13 (Rosahuset-tomten).

Kommunfullmäktige remitterade 2019-03-28 § 98 ärendet till socialnämnden för 
yttrande.

Kommundirektören har tillsammans med förvaltningschefen för 
Socialförvaltningen fått i uppdrag att ta fram en planering för lokaler avsedda för 
särskilt boende. I uppdraget ingår att i första hand utreda möjligheterna till 
särskilt boende på Pilen 5.

Kommunledningsförvaltningen ställer sig bakom Socialnämndens förslag att avslå 
medborgarförslag samt uppger att Strömstadsbyggen har beslutat att bygga 
hyreslägenheter på fastigheterna Magistern 4 och 13.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag
Kommunfullmäktiges beslut 2019-03-28 § 98
Socialnämndens remissvar, SN 2021-01-28 § 11

Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att avslå medborgarförslaget om äldreboende på Magistern 4 och 13 då 
Strömstadsbyggen beslutat bygga hyreslägenheter på fastigheterna. 
Samtidigt pågår utredning om att utveckla antal platser för äldreboende i 
kommunen och bland annat på Pilen 5.

Beslutet skickas till
Diariet



STRÖMSTADS KOMMUN Tjänsteskrivelse 1 (2)

Kommunledningsförvaltningen 2021-02-09 Ärende: KS/2019-0213
KS - Administrativ avdelning

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: ks@stromstad.se Telefon: 0526-196 78 Bankgiro: 5492-8379
Besöksadress: Norra Bergsgatan 23 Webb: www.stromstad.se Org.nr: 212000-1405

Kommunstyrelsen

Medborgarförslag om äldreboende på Magistern 4 och 13

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta

att avslå medborgarförslaget om äldreboende på Magistern 4 och 13 då 
Strömstadsbyggen beslutat bygga hyreslägenheter på fastigheterna. 
Samtidigt pågår utredning om att utveckla antal platser för äldreboende i 
kommunen och bland annat på Pilen 5.

Sammanfattning av ärendet
Barbro Nilsson har inkommit med ett medborgarförslag om att bygga ett nytt 
äldreboende = trygghets- tillgänglighets och mellanboende på fastigheterna 
Magistern 4 och 13 (Rosahuset-tomten).

Kommunfullmäktige remitterade 2019-03-28 § 98 ärendet till socialnämnden för 
yttrande.

Kommundirektören har tillsammans med förvaltningschefen för 
Socialförvaltningen fått i uppdrag att ta fram en planering för lokaler avsedda för 
särskilt boende. I uppdraget ingår att i första hand utreda möjligheterna till 
särskilt boende på Pilen 5.

Kommunledningsförvaltningen ställer sig bakom Socialnämndens förslag att avslå 
medborgarförslag samt uppger att Strömstadsbyggen har beslutat att bygga 
hyreslägenheter på fastigheterna Magistern 4 och 13.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag
Kommunfullmäktiges beslut 2019-03-28 § 98
Socialnämndens remissvar, SN 2021-01-28 § 11

Ulrika Haugland
kommunsekreterare
0526- 196 78
ulrika.haugland@stromstad.se

Mats Brocker
kommundirektör
0526-190 10
mats.brocker@stromstad.se
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2021-02-09 Ärende: KS/2019-0213

Beslutet skickas till
Barbro Nilsson
Socialnämnden
Diariet



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 15 av 25 
Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-01-28 

 

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Socialnämnden 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-190 00   
E-postadress: sn@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

 

SN § 11  Dnr SN/2020-0127 
 
 
Medborgarförslag angående särskilt boende på Magistern 
 
Socialnämnden beslutar att yttra sig enligt följande   
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå medborgarförslaget om äldreboende på Magistern 4 och 13 då 
det i dagsläget finns ett uppdrag att i första hand utreda möjligheterna till 
särskilt boende på Pilen 5 
 
Sammanfattning av ärendet 
Barbro Nilsson har inkommit med ett medborgarförslag om att bygga ett 
nytt äldreboende = trygghets- tillgänglighets och mellanboende på 
fastigheterna Magistern 4 och 13 (Rosahuset-tomten). 
Kommunfullmäktige remitterade 2019-03-28 ärendet till socialnämnden 
för yttrande, KF § 98/2019. 
 
Kommundirektören har tillsammans med förvaltningschefen för 
Socialförvaltningen fått i uppdrag att ta fram en planering för lokaler 
avsedda för särskilt boende. I uppdraget ingår att i första hand utreda 
möjligheterna till särskilt boende på Pilen 5. 
 
Beslutsunderlag: 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-01-19 signerad av verksamhetschef Joakim 
Möller. 
 
Förvaltningens förslag till socialnämndens beslut 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå medborgarförslaget om äldreboende på Magistern 4 och 13 då 
det i dagsläget finns ett uppdrag att i första hand utreda möjligheterna till 
särskilt boende på Pilen 5 
 
 
 

http://www.stromstad.se/
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Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-01-28 

Justerandes sign Strömstads Kommun 
Socialnämnden 
452 80 STRÖMSTAD 

Telefon: 0526-190 00  
E-postadress: sn@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se

Proposition 
Ordförande frågar om förvaltningens förslag till beslut antas 
och finner att så sker. 

Kopia till 
SN diarie, KS diarie 

http://www.stromstad.se/
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Socialförvaltningen 2021-01-19 Ärende: SN/2020-0127
Administrativ avdelning

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: sn@stromstad.se Telefon:  Bankgiro: 5492-8379
Besöksadress:  Webb: www.stromstad.se Org.nr: 212000-1405

Socialnämnden

Medborgarförslag angående särskilt boende på Magistern

Socialnämnden beslutar att yttra sig enligt följande
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta

att avslå medborgarförslaget om äldreboende på Magistern 4 och 13 då det i 
dagsläget pågår utredning om särskilt boende på Pilen 5

Sammanfattning av ärendet
Barbro Nilsson har inkommit med ett medborgarförslag om att bygga ett nytt 
äldreboende = trygghets- tillgänglighets och mellanboende på fastigheterna 
Magistern 4 och 13 (Rosahuset-tomten).

Kommunfullmäktige remitterade 2019-03-28 ärendet till socialnämnden för 
yttrande, KF § 98/2019.

Kommundirektören har tillsammans med förvaltningschefen för 
Socialförvaltningen fått i uppdrag att ta fram en planering för lokaler avsedda för 
särskilt boende. I uppdraget ingår att i första hand utreda möjligheterna till 
särskilt boende på Pilen 5.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-01-19 signerad av verksamhetschef Joakim Möller
KF § 98
Medborgarförslag från Barbro Nilsson

Joakim Möller
Verksamhetschef
 
joakim.moller@stromstad.se

 Helena Lilliebjelke
 Förvaltningschef
 
 helena.lilliebjelke@stromstad.se

Beslutet skickas till
KS diarie
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 Kommunfullmäktige  
 Sammanträdesdatum  
 2019-03-28  
   
    
 

    

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78 
 Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10 
 452 80 Strömstad   

 

 KS/2019-0213 

KF § 98 Medborgarförslag om äldreboende på 
Magistern 4 och 13 

Kommunfullmäktiges beslut 
att remittera medborgarförslaget till Kommunstyrelsen och Socialnämnden för 
yttrande. 

Sammanfattning av ärendet 
Barbro Nilsson har inkommit med ett medborgarförslag om att bygga ett nytt 
äldreboende = trygghets- tillgänglighets- mellanboende på fastigheterna 
Magistern 4 och 13 (Rosahusettomten). 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag från Barbro Nilsson 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut 
att remittera medborgarförslaget till Kommunstyrelsen och Socialnämnden för 
yttrande. 

Beslutet skickas till 
Barbro Nilsson 
Socialnämnden 
Kommunstyrelsen 
Diariet 
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PROTOKOLLSUTDRAG 1 (2)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-02-24

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78
Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se
452 80 Strömstad

KS/2019-0692

KSau § 38 Svar på - Motion om införande av alkolås i 
fordon som nyttjas av Strömstads kommun 
från Miljöpartiet

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att anse motionen besvarad men att avvakta med beslut om införande av alkolås i 
Strömstads kommuns fordon till dess att införandet av alkolås i bil hos 
Strömstadslokaler är utvärderat. 

Sammanfattning av ärendet
Bengt Bivrin (MP) har inkommit med en motion om införande av alkolås i fordon 
som nyttjas av Strömstads kommun.

Bengt Bivrin yrkar att alkolås installeras i de fordon som införskaffas, med 
undantag av räddningstjänstens fordon.

Kommunfullmäktige beslutade 2020-02-13 att remittera motionen till 
Kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-03-11 att remittera motionen till 
Tekniska nämnden och AB Strömstadsbyggen för yttrande. 

AB Strömstadsbyggens styrelse beslutade 2020-12-08: 
 - AB Strömstadsbyggens styrelse beslutar om kravet på alkolås som tillval i 
framtida upphandlingsunderlag för bolagets samtliga bilar.
 - AB Strömstadsbyggens styrelse beslutar att som svar på motionen överlämna 
tjänsteskrivelse till Kommunstyrelsens arbetsutskott.

Tekniska nämnden beslutade 2021-01-21 att lämna yttrande till kommunstyrelsen 
med förslag att avslå motionen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-02-09
Remissvar från Tekniska nämnden 2021-01-26 
Remissvar från Strömstadsbyggen 2020-12-08
Motion Centerpartiet, Bengt Bivrin- Införande av alkolås i fordon som nyttjas av 
Strömstads kommun 2019-11-27

Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

att anse motionen besvarad men att avvakta med beslut om införande av alkolås i 
Strömstads kommuns fordon till dess att införandet av alkolås i bil hos 
Strömstadslokaler är utvärderat. 



PROTOKOLLSUTDRAG 2 (2)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-02-24

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78
Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se
452 80 Strömstad

Beslutet skickas till
Diariet
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Kommunledningsförvaltningen 2021-02-09 Ärende: KS/2019-0692
KS - Administrativ avdelning

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: ks@stromstad.se Telefon: 0526-196 78 Bankgiro: 5492-8379
Besöksadress: Norra Bergsgatan 23 Webb: www.stromstad.se Org.nr: 212000-1405

Kommunstyrelsen

Motion om införande av alkolås i fordon som nyttjas av 
Strömstads kommun från Miljöpartiet

Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen besluta 

att anse motionen besvarad men att avvakta med beslut om införande av alkolås i 
Strömstads kommuns fordon till dess att införandet av alkolås i bil hos 
Strömstadslokaler är utvärderat. 

Sammanfattning av ärendet
Bengt Bivrin (MP) har inkommit med en motion om införande av alkolås i fordon 
som nyttjas av Strömstads kommun.

Bengt Bivrin yrkar att alkolås installeras i de fordon som införskaffas, med 
undantag av räddningstjänstens fordon.

Kommunfullmäktige beslutade 2020-02-13 att remittera motionen till 
Kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-03-11 att remittera motionen till 
Tekniska nämnden och AB Strömstadsbyggen för yttrande. 

AB Strömstadsbyggens styrelse beslutade 2020-12-08: 
 - AB Strömstadsbyggens styrelse beslutar om kravet på alkolås som tillval i 
framtida upphandlingsunderlag för bolagets samtliga bilar.
 - AB Strömstadsbyggens styrelse beslutar att som svar på motionen överlämna 
tjänsteskrivelse till Kommunstyrelsens arbetsutskott.

Tekniska nämnden beslutade 2021-01-21 att lämna yttrande till kommunstyrelsen 
med förslag att avslå motionen.

Ärendet
Bengt Bivrin (MP) har inkommit med en motion om införande av alkolås i fordon 
som nyttjas av Strömstads kommun.

Bengt Bivrin yrkar att alkolås installeras i de fordon som införskaffas, med 
undantag av räddningstjänstens fordon.

Kommunfullmäktige beslutade 2020-02-13 att remittera motionen till 
Kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-03-11 att remittera motionen till 
Tekniska nämnden och AB Strömstadsbyggen för yttrande. Tekniska nämnden 
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2021-02-09 Ärende: KS/2019-0692

föreslår kommunstyrelsen att avslå motionen, AB Strömstadsbyggen beslutar om 
kravet på alkolås som tillval i framtida upphandlingsunderlag för bolagets samtliga 
bilar.

Tekniska förvaltningen avråder från installation av alkolås i kommunens fordon 
mot bakgrund av att nackdelarna överstiger fördelarna. Bedömningen är att 
installation och drift är för kostsam och att utrustningen inte är tillräckligt 
driftsäker.

Kommunledningsförvaltningen tycker att motionen är ett bra förslag men att 
kommunen bör avvakta erfarenheten från Strömstadslokaler, som installerat 
detta i en bil, för att se vad för ekonomiska och verksamhetsmässiga 
konsekvenser det för med sig.

Perspektiv
Följande perspektiv bör utredas vidare inför beslut om införande av alkolås i 
kommunens bilar.

Barnrättsperspektiv (FN:s barnkonvention)
Ekonomiskt perspektiv (finansiering etc)
Folkhälsoperspektiv
Juridiskt perspektiv
Miljöperspektiv

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-02-09
Remissvar från Tekniska nämnden 2021-01-26 
Remissvar från Strömstadsbyggen 2020-12-08
Motion Centerpartiet, Bengt Bivrin- Införande av alkolås i fordon som nyttjas av 
Strömstads kommun 2019-11-27

Terése Lomgård
folkhälsostrateg
0526-191 21
terese.lomgard@stromstad.se

Mats Brocker
kommundirektör
0526- 190 10
mats.brocker@stromstad.se

Beslutet skickas till
Diariet
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Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum
2021-01-26

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: tn@stromstad.se Tel: 0526-190 00
Tekniska förvaltningen Webb: www.stromstad.se
452 80 Strömstad

TN/2020-0175

TN § 11 Motion från Miljöpartiet om införande av 
alkolås i fordon som nyttjas av Strömstads 
kommun

Tekniska nämndens beslut
att lämna yttrande till kommunstyrelsen med förslag att avslå motionen.

Beslutsmotivering
Eftersom Tekniska nämnden inte råder över andra förvaltningars fordon så kan 
inte Tekniska nämnden besluta om åtgärder som medför ökade kostnader för 
respektive förvaltning.

Tekniska förvaltningen avråder dock från installation av alkolås i kommunens 
fordon mot bakgrund av att nackdelarna överstiger fördelarna. Bedömningen är 
att installation och drift är för kostsam och att utrustningen inte är tillräckligt 
driftsäker.

Alkolås i fordon är konstruerat så att fordonet inte går att starta om det finns 
alkohol i förarens utandningsluft. Innan fordonet startas måste föraren blåsa i ett 
munstycke. Finns det alkohol i utandningsluften som motsvarar eller överstiger 
laglig gräns går motorn inte att starta.

Den uppenbara fördelen med alkolås är att alkoholpåverkade personer förhindras 
att köra påverkade. Alkolås kan dock utlösas av fel orsaker vilket ställer till med 
problem som framförallt drabbar verksamheter inom socialförvaltningen som ska 
finnas till för sina brukare dygnet runt.

I en artikel Göteborgsposten den 25 nov 2017 beskriver Stenungsunds kommun 
nackdelarna med alkolås.  ”Ibland gör vi ju hembesök där någon utsatts för våld 
eller där det finns andra våldsamma personer på besök och då vill man snabbt 
kunna ta sig därifrån. Men det är inte alltid bilarna startar direkt”. ”Det räcker 
med att du har handsprit på händerna som inte torkat när du tar i munstycket och 
ska blåsa så startar inte bilen och du kan bli stående någonstans och får då vänta 
på att bilpoolen ska komma”. ”Inte sällan startar bilarna alls och teknisk support 
måste skickas ut för att hjälpa exempelvis hemtjänstpersonal på uppdrag”.

För att kommunen ska kunna upprätthålla den service vi är ålagda att utföra 
gentemot våra medborgare och brukare behöver det finnas möjlighet att utföra 
drift och service på alkolåsen dygnet runt årets alla dagar, den möjligheten finns 
inte i dag. I Stenungsunds kommun uppskattar man att arbete och service kring 
alkolåsen tar en halvtidstjänst i anspråk varje vecka.

Kommunens fordonsflotta består idag av 108 tjänstefordon.

Installation av alkolås i samtliga av kommunens fordon beräknas kosta mellan 1,3 
till 1,5 miljoner kronor. Därtill kommer kostnader för drift, vilket innefattar bland 
annat en årlig kalibrering av alkolåset.



PROTOKOLLSUTDRAG 2 (2)
Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum
2021-01-26

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: tn@stromstad.se Tel: 0526-190 00
Tekniska förvaltningen Webb: www.stromstad.se
452 80 Strömstad

Cheferna har alltid ett ansvar att vara uppmärksam på missbruk. Andra sätt för att 
upptäcka alkoholmissbruk bör undersökas. 
Ett skriftligt yttrande har inkommit från Socialförvaltningen genom 
verksamhetschef, Jennie Persson. De säger att de i grunden är positiva till 
införande av alkolås i fordonen, men att ekonomiska och de organisatoriska 
resurserna inte finns.

Sammanfattning av ärendet
Bengt Bivrin (MP) har inkommit med en motion om införande av alkolås i fordon 
som nyttjas av Strömstads kommun.

Han yrkar att alkolås installeras i de fordon som införskaffas, med undantag av 
räddningstjänstens fordon.

Kommunfullmäktige beslutade 2020-02-13 § 19 att remittera motionen till 
Kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-03-11 § 76 att remittera 
motionen till Tekniska nämnden och AB Strömstadsbyggen för yttrande senast 
2020-08-31.

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2020-10-20 § 126 att återremittera 
ärendet till Tekniska förvaltningen för ytterligare beredning och få in yttrande från 
Socialförvaltningen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Motionen
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-11 § 76

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut
att lämna yttrande med förslag att avslå motionen.

Förslag till beslut under sammanträdet
Andreas Nikkinen (MP) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Andreas 
Nikkinens yrkande och finner att tekniska nämnden beslutar i enlighet med 
arbetsutskottets förslag.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Gatuchef Conny Hansson
Akten
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Tekniska förvaltningen 2021-01-13 Ärende: TN/2020-0175
Gatuavdelningen

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: tn@stromstad.se Telefon: 0526-190 00 Bankgiro: 5492-8379
Besöksadress: Prästängsvägen 30 Webb: www.stromstad.se Org.nr: 212000-1405

Tekniska nämnden

Motion från Miljöpartiet om införande av alkolås i fordon som 
nyttjas av Strömstads kommun

Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämndens arbetsutskott föreslå tekniska 
nämnden besluta

att lämna yttrande med förslag att avslå motionen att alkolås installeras i de 
fordon som införskaffas, med undantag av räddningstjänstens fordon

Beslutsmotivering
Eftersom Tekniska nämnden inte råder över andra förvaltningars fordon så kan 
inte Tekniska nämnden besluta om åtgärder som medför ökade kostnader för 
respektive förvaltning.

Tekniska förvaltningen avråder dock från installation av alkolås i kommunens 
fordon mot bakgrund av att nackdelarna överstiger fördelarna. Bedömningen är 
att installation och drift är för kostsam och att utrustningen inte är tillräckligt 
driftsäker.

Alkolås i fordon är konstruerat så att fordonet inte går att starta om det finns 
alkohol i förarens utandningsluft. Innan fordonet startas måste föraren blåsa i ett 
munstycke. Finns det alkohol i utandningsluften som motsvarar eller överstiger 
laglig gräns går motorn inte att starta. 

Den uppenbara fördelen med alkolås är att alkoholpåverkade personer förhindras 
att köra påverkade. Alkolås kan dock utlösas av fel orsaker vilket ställer till med 
problem som framförallt drabbar verksamheter inom socialförvaltningen som ska 
finnas till för sina brukare dygnet runt.

I en artikel Göteborgsposten den 25 nov 2017 beskriver Stenungsunds kommun 
nackdelarna med alkolås.  ”Ibland gör vi ju hembesök där någon utsatts för våld 
eller där det finns andra våldsamma personer på besök och då vill man snabbt 
kunna ta sig därifrån. Men det är inte alltid bilarna startar direkt”. ”Det räcker 
med att du har handsprit på händerna som inte torkat när du tar i munstycket och 
ska blåsa så startar inte bilen och du kan bli stående någonstans och får då vänta 
på att bilpoolen ska komma”. ”Inte sällan startar bilarna alls och teknisk support 
måste skickas ut för att hjälpa exempelvis hemtjänstpersonal på uppdrag”. 
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För att kommunen ska kunna upprätthålla den service vi är ålagda att utföra 
gentemot våra medborgare och brukare behöver det finnas möjlighet att utföra 
drift och service på alkolåsen dygnet runt årets alla dagar, den möjligheten finns 
inte i dag. I Stenungsunds kommun uppskattar man att arbete och service kring 
alkolåsen tar en halvtidstjänst i anspråk varje vecka.

Kommunens fordonsflotta består idag av 108 tjänstefordon.

Installation av alkolås i samtliga av kommunens fordon beräknas kosta mellan 1,3 
till 1,5 miljoner kronor. Därtill kommer kostnader för drift, vilket innefattar bland 
annat en årlig kalibrering av alkolåset.

Cheferna har alltid ett ansvar att vara uppmärksam på missbruk. Andra sätt för att 
upptäcka alkoholmissbruk bör undersökas.

Ett skriftligt yttrande har inkommit från Socialförvaltningen genom 
verksamhetschef, Jennie Persson. De säger att de i grunden är positiva till 
införande av alkolås i fordonen, men att ekonomiska och de organisatoriska 
resurserna inte finns.

Sammanfattning av ärendet
Bengt Bivrin (MP) har inkommit med en motion om införande av alkolås i fordon 
som nyttjas av Strömstads kommun.

Han yrkar att alkolås installeras i de fordon som införskaffas, med undantag av 
räddningstjänstens fordon.

Kommunfullmäktige beslutade 2020-02-13 § 19 att remittera motionen till 
Kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-03-11 § 76 att remittera 
motionen till Tekniska nämnden och AB Strömstadsbyggen för yttrande senast 
2020-08-31.

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2020-10-20 § 126 att återremittera 
ärendet till Tekniska förvaltningen för ytterligare beredning och få in yttrande från 
Socialförvaltningen.

Ärendet

Ekonomiskt perspektiv (finansiering etc)

Pengar till införande av alkolås saknas hos både Tekniska- och Socialförvaltningen. 
Det saknas även pengar till att bygga upp en organisation kring alkolåsen.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Motionen
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-11 § 76

Conny Hansson
gatuchef
0526-191 56
conny.hansson@stromstad.se

 
 
 
 

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Bengt Bivrin
Conny Hansson
Akten



Svar till Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ärende: Motion om införande av alkolås i fordon som nyttjas av Strömstads Kommun 

från Miljöpartiet KS/2019-0692 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har till AB Strömstadsbyggen remitterat motion (KS/2019-
0692) av Miljöpartiet om införande av alkolås i fordon som nyttjas av Strömstads kommun. I 
motionen yrkar Bengt Bivrin (MP) att alkolås installeras i de fordon som införskaffas, med 
undantag av räddningstjänstens fordon. Ett motionssvar är lämnat till styrelsen. 

AB Strömstadsbyggens styrelse beslutar 
- AB Strömstadsbyggens styrelse beslutar om kravet på alkolås som tillval i framtida

upphandlingsunderlag för bolagets samtliga bilar.

- AB Strömstadsbyggens styrelse beslutar att som svar på motionen överlämna denna

tjänsteskrivelse till Kommunstyrelsens arbetsutskott.

Beslutet taget vid styrelsemöte 2020-12-08. 

Strömstad 2021-02-02 

AB Strömstadsbyggen 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2020-03-11

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78
Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se
452 80 Strömstad

KS/2019-0692

KSau § 76 Motion om införande av alkolås i fordon som 
nyttjas av Strömstads kommun från 
Miljöpartiet

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
att remittera motionen till Tekniska nämnden och Strömstads byggen för yttrande 
senast 2020-08-31.

Sammanfattning av ärendet
Bengt Birvrin (MP) har inkommit med en motion om införande av alkolås i fordon 
som nyttjas av Strömstads kommun.

Han yrkar att alkolås installeras i de fordon som införskaffas, med undantag av 
räddningstjänstens fordon.

Kommunfullmäktige beslutade 2020-02-13 § 19 att remittera motionen till 
Kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Motionen
Kommunfullmäktiges beslut 2020-02-13 § 19

Beslutet skickas till
Tekniska nämnden
Diariet



MOTION

2019-11-27

TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE I STRÖMSTAD 

INFÖRANDE AV ALKOLÅS I FORDON SOM NYTTJAS AV STRÖMSTADS KOMMUN

Alkoholproblem kan vara svåra att upptäcka för omgivningen och inte minst för 
arbetsgivaren. Alkolås är därför ett utmärkt hjälpmedel för att i ett tidigt skede kunna 
hjälpa de medarbetare som har dessa problem. Inte minst viktigt är detta i en stor 
organisation som Strömstad kommun, som har många anställda och många fordon 
som servar kommuninvånare under dygnets alla timmar.

Naturligtvis är även trafksäkerheten i sig ett argument.  

Miljöpartiet de gröna yrkar

att alkolås installeras i de fordon som införskaffas, med undantag av 
räddningstjänstens fordon. 

Strömstad den 27 november 2019

Bengt Bivrin Karla Valdivieso
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Till 

Strömstad kommun 

20210302 

Avsägelse! 

. STRÖMSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2021 -03- 0 2 

Dnr ks/�All.:-: . .9.lf.�.
Handl.nr ............................ . 

Härmed avsäger jag mig uppdraget som ersättande kommunrepresentant för Strömstads 

kommun i Leader Bohuskust och Gränsbygd från och med 20210303. 
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Kommunledningsförvaltningen 2021-02-04 Ärende: KS/2021-0129
KS - Utvecklingsavdelning

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: ks@stromstad.se Telefon: 0526-196 78 Bankgiro: 5492-8379
Besöksadress: Norra Bergsgatan 23 Webb: www.stromstad.se Org.nr: 212000-1405

Kultur- och fritidsutskottet

Internbudget kultur och fritid 2021

Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsutskottet
att godkänna internbudget för kultur och fritid 2021.

Med reservation för att Västra Götalandsregionens årliga bidrag till Konsthallen 
Lokstallet inte fastställts av kulturnämnden ännu, fastställs under februari månad. 

Sammanfattning av ärendet
Detaljbudgeten för 2021 bifogas i ärendet. 

Beslutsunderlag
Detaljbudget kultur
Detaljbudget fritid
Tjänsteskrivelse kulturansvarig och fritidsansvarig 210204

Tove Meyer
kulturansvarig
0526-192 35
tove.meyer@stromstad.se

Kurt Dahlberg
fritidsansvarig
0526- 194 15
Kurt.dahlberg@stromstad.se

Beslutet skickas till
Diaret



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1)
Kultur- och fritidsutskott
Sammanträdesdatum
2021-02-12

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78
Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se
452 80 Strömstad

KS/2021-0129

KSkfu § 7 Internbudget kultur- och fritid 2021

Kultur- och fritidsutskotts beslut
1. att föreslå Kommunstyrelsen besluta
2. att godkänna internbudget för kultur och fritid 2021.

Med reservation för att Västra Götalandsregionens årliga bidrag till Konsthallen 
Lokstallet inte fastställts av kulturnämnden ännu, fastställs under februari 
månad. 

Sammanfattning av ärendet
Fritidschef Kurt Dahlberg och kulturansvarig Tove Meyer redogör för budgeten för 
fritid- och kulturverksamheten 2021.

Beslutsunderlag
Detaljbudget kultur
Detaljbudget fritid
Tjänsteskrivelse kulturansvarig och fritidsansvarig 2021-02-04

Förslag till beslut
1. att föreslå Kommunstyrelsen besluta
2. att godkänna internbudget för kultur och fritid 2021.

Med reservation för att Västra Götalandsregionens årliga bidrag till Konsthallen 
Lokstallet inte fastställts av kulturnämnden ännu, fastställs under februari 
månad. 

Beslutet skickas till
Diariet
Kommunstyrelsen



2020 2021

02 Utvecklingsenheten Summa Summa Budgetram Diff

Budget TBUD TOTALT 4 498 4 627 4 627 0

Allmänkultur

39 Tove Meyer Ansv Vsh Kto Akt1 Ak2 Proj Mp FM

Föreningsbidrag kultur 1532 039 4530 4202 87 370 0 370 370 270

Bidrag till studieorganisationer 1532 039 4530 4203 85 240 0 240 240 240

Bidrag till samlingslokaler 1532 039 4530 4204 85 65 0 65 65 50

Friluftsmuséet 1532 039 4530 4206 85 100 0 100 100 100

Övergripande kultur 1532 039 4530 4207 85 99 0 99 99 80

Kultur barn och unga 1532 039 4530 4209 87 100 0 100 100 100

Hyresgaranti Std Museum 1532 039 6011 4212 85 223 1 224 223 224 Räknas upp årligen

Bidrag Std Museum 1532 039 4530 4212 85 555 0 555 555 555

Statarlängan Blomsholm 1532 039 4530 4214 85 50 0 50 50 40

Ekomuseum/fornminnesvård 1532 039 4530 4215 85 50 0 50 50 50

Författarresidens 1532 039 4530 4225 85 0 0 0 0 0

Stadsparken 1532 039 6190 4229 85 3 0 3 3 5

WWF 1532 039 7490 4251 87 230 0 230 230 230

Högtider/julkonsert 1532 039 7490 4254 87 80 0 80 80 100

Magiska datum 1532 039 7490 4255 87 20 0 20 20 22

Stadsvandringar 1532 039 7490 4241 87 25 0 25 25 25

2 210 2 091

27 Kulturverksamhet

Driftbidrag VGR Lokstallet 1532 027 3510 4213 87 -300 -300

Lönekostnad 1530 020 5020 86 0 358 358

Arbetsgivaravgift 31,42% 1530 020 5610 86 0 112 112

Avtalsförsäkringar 0,03% 1530 020 5670 86 0 1 1

Avtalspensioner 8,7% 1530 020 5690 86 0 31 31

Personalomkostnad 0,3% 1530 020 5992 91 0 1 1

Semesterlön 1,6% 1530 020 5020 86 6 6

Lokstallet, verksamhet 1532 027 7490 4213 87 330 0 330 330 234

Lokstallet, hyra 1532 027 6011 4213 85 125 2 127 125 127

Larm lokstallet 1532 027 7330 4213 87 7

Kulturhuset 1532 027 6011 4253 87 947 18 965 947 965

Kulturhuset städ 1532 027 6130 4253 92 203 0 203 203 203 Räknas upp årligen

Kulturhuset vaktmästartjänst 1532 027 7490 4253 87 150 0 150 150 150 Räknas upp årligen

1532 027 7999 87 467 0 467 467 603

1532 027 8599 91 66 0 66 66 38

4 498 4 729 2 288 2 536 4 627



Fritidsverksamhet

028 Kurt Dahlberg Ansv Vsh Akt1

Föreningsbidrag fritid 1533 028 4202 272

Bidrag SISU 1533 028 4203 20

Bidrag till anläggningar 1533 028 4205 425

Fritid barn och unga 1533 028 4209 100

Föreningsnavet 1533 028 4210 300

Bidrag lokalhyra Roddklubben 1533 028 4211 111

Bidrag lokalhyra Lionshov 1533 028 4218 3 160

Bidrag lokalhyra Strömsvallen 1533 028 4219 1 562

Bidrag lokalhyra Vettevi 1533 028 4236 55

Bidrag Strömstad badanstallt 1533 028 1 900  Aktieägartillskott Strömstad Badanstallt 1400 tkr

Bidrag ridklubben 1533 028 4143

1533 028 59

1533 028 5

7 969

Aktivitetshallen

029 Kurt Dahlberg Ansv Vsh Akt1

Lokalhyror 1533 029 -591 Utökat driftsbidrag aktivitetshallen gör att vi kan minska budget för intäkter

Namnrättigheter 1533 029 0 Tillskott som kompenserar intäkt för namnrättigheter

Lokalhyra 1533 029 3 809

Namnrättigheter (Bidrag aktivitet Strömstad)1533 029 400

Driftbidrag Badanstalten 1533 029 250

Verksamhetsbidrag navet 1533 029 25

3 893

Fritidsgård

030 Kurt Dahlberg Ansv Vsh Akt1

Lönebidrag 1533 030 -124

Lönekostnad 1533 030 1 178

Lönekostnad 1533 030 22

Arbetsgivaravgift 31,42% 1533 030 370

Avtalsförsäkringar 0,03% 1533 030 35

Avtalspensioner 8,7% 1533 030 64

Personalomkostnad 0,3% 1533 030 4

Semesterlön 1,6% 1533 030 19 1 692

Övriga kostnader 1533 030 370

1 938 1 916

Krisberedskap



 Aktieägartillskott Strömstad Badanstallt 1400 tkr

Utökat driftsbidrag aktivitetshallen gör att vi kan minska budget för intäkter

Tillskott som kompenserar intäkt för namnrättigheter



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (2)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-03-24

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78
Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se
452 80 Strömstad

KS/2020-0135

KSau § 52 Etappmål och styrtal

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna förslag till styrtal till kommunfullmäktiges etappmål för år 2021-
2022.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 23 april 2020 att ge kommundirektören i 
uppdrag att utveckla målstyrningsprocessen med avsikt att förenkla och förtydliga 
den (KF 2020-04-23 §50). Enligt beslutet skulle detta ske genom att komplettera 
Vision 2030 och de långsiktiga målen genom att ersätta fokusområdena med 
etappmål för år 2021 och 2022.

Kommunfullmäktige antog i juni (KF 2020-06-16 §95) preliminärt etappmålen för 
2021-2022. Partierna ombads att komma in med eventuella synpunkter på de 
preliminärt antagna etappmålen senast den 1 september 2020. Under augusti 
arbetade även varje nämnd med etappmålen och de synpunkter som framkom vid 
de workshops som genomfördes har sammanställts.

Utifrån de synpunkter och förslag som framkom tog kommundirektören fram ett 
samlat förslag till etappmål där hänsyn har tagits till remissvaren från partierna 
och synpunkter från nämnderna.

Kommunfullmäktige antog därefter mål och budget 2021 samt plan 2022-2024 
den 26 november 2020 (KS/2020-0135) och etappmålen blev slutligt beslutade.

Parallellt med denna process har förslag till styrtal tagits fram för att möjliggöra 
en mätning av måluppfyllelsen. Samtliga av kommunens förvaltningar har varit 
involverade i att ta fram förslag till styrtal och även föreslagna målnivåerna för 
2021 och 2022. Styrtalen har sedan beslutats i samband med varje nämnds 
verksamhetsplan för 2021.

Styrtalen kommer att återrapporteras till nämnder och fullmäktige i samband med 
uppföljningsrapporter i april, augusti och vid årsbokslut.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-01-12
Vision 2030, etappmål 2021-2022 samt styrtal

Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna förslag till styrtal till kommunfullmäktiges etappmål för år 2021-
2022.



PROTOKOLLSUTDRAG 2 (2)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-03-24

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78
Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se
452 80 Strömstad

Beslutet skickas till
Diariet



STRÖMSTADS KOMMUN Tjänsteskrivelse 1 (2)

Kommunledningsförvaltningen 2021-03-10 Ärende: KS/2020-0135
KS - Ekonomiavdelning

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: ks@stromstad.se Telefon: 0526-196 78 Bankgiro: 5492-8379
Besöksadress: Norra Bergsgatan 23 Webb: www.stromstad.se Org.nr: 212000-1405

Kommunstyrelsen

Styrtal till etappmål 2021-2022

Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

Att godkänna förslag till styrtal till kommunfullmäktiges etappmål för år 2021-
2022

Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 23 april 2020 att ge kommundirektören i 
uppdrag att utveckla målstyrningsprocessen med avsikt att förenkla och förtydliga 
den (KF 2020-04-23 §50). Enligt beslutet skulle detta ske genom att komplettera 
Vision 2030 och de långsiktiga målen genom att ersätta fokusområdena med 
etappmål för år 2021 och 2022.

Kommunfullmäktige antog i juni (KF 2020-06-16 §95) preliminärt etappmålen för 
2021-2022. Partierna ombads att komma in med eventuella synpunkter på de 
preliminärt antagna etappmålen senast den 1 september 2020. Under augusti 
arbetade även varje nämnd med etappmålen och de synpunkter som framkom vid 
de workshops som genomfördes har sammanställts. 

Utifrån de synpunkter och förslag som framkom tog kommundirektören fram ett 
samlat förslag till etappmål där hänsyn har tagits till remissvaren från partierna 
och synpunkter från nämnderna.

Kommunfullmäktige antog därefter mål och budget 2021 samt plan 2022-2024 
den 26 november 2020 (KS/2020-0135) och etappmålen blev slutligt beslutade.

Parallellt med denna process har förslag till styrtal tagits fram för att möjliggöra 
en mätning av måluppfyllelsen. Samtliga av kommunens förvaltningar har varit 
involverade i att ta fram förslag till styrtal och även föreslagna målnivåerna för 
2021 och 2022. Styrtalen har sedan beslutats i samband med varje nämnds 
verksamhetsplan för 2021. 

Styrtalen kommer att återrapporteras till nämnder och fullmäktige i samband med 
uppföljningsrapporter i april, augusti och vid årsbokslut. 

Perspektiv
Följande perspektiv ska om tillämpligt kommenteras i tjänsteskrivelsen:



2 (2)

2021-03-10 Ärende: KS/2020-0135

Barnperspektiv (FN:s barnkonvention), Ekonomiskt perspektiv (finansiering etc), 
Folkhälsoperspektiv, Juridiskt perspektiv, Miljöperspektiv

Ärendet berör samtliga av ovanstående perspektiv då etappmålen kommer att 
styra hur kommunens verksamheter ska utvecklas under kommande år. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-01-12
Vision 2030, etappmål 2021-2022 samt styrtal

Mats Brocker
kommundirektör
0526-190 10
Mats.brocker@stromstad.se

Beslutet skickas till
Akten
Samtliga förvaltningar
Carina Dalenius - controller



Strömstads kommuns

Vision 2030, kommunfullmäktiges beslutade 
etappmål 2021-2022 samt styrtal
Strömstads kommuns vision 2030 är att vara en attraktiv gränsregion och mötesplats vid havet. En 
internationell småstad med livskvalité, natur och friluftsliv i världsklass. Till visionen har två 
långsiktiga mål kopplats. Ett tillväxtmål där vi siktar mot att bli 15 000 invånare år 2030 och ett 
miljömål där Strömstad är en fossiloberoende kommun år 2030. Fyra etappmål för perioden 2021-
2022 ska leda kommunen mot de övergripande målen och vision 2030. 

Till varje etappmål har en målbeskrivning tagits fram för att tydliggöra vilken riktning fullmäktige vill 
att kommunen ska utvecklas i. För varje mål beskrivs vad målet innebär, varför vi ska sträva mot 
målet och det förväntade resultatet arbetet ska leda till. Till varje förväntat resultat har styrtal valts 
ut för att möjliggöra en mätning av om verksamheten utvecklar sig i den riktning som målet anger. 



Attraktivt att bo, besöka och verka i
Vad: Bygg ett hållbart samhälle för invånarna i Strömstads kommun idag och i morgon.

Varför: För att fortsätta utveckla kommunen för oss som bor här och för att attrahera fler 
invånare.

Förväntat resultat:

 Fler arbetstillfällen i ett breddat näringsliv och inom offentlig sektor.

Styrtal Utfall 
2018

Utfall 
2019

Utfall 
2020

Måltal 
2021

Måltal 
2022

Antal nyetablerade företag. 92 98 89 75 75

Andel nyetablerade företag inom andra 
branscher än handel 82% 79% 84% 85% 85%

Svenskt näringsliv enkät - sammanfattande 
omdöme företagsklimatet i kommunen 3,51 3,53 3,13 3,33 3,53

Värde löpande insikt (SKL:s servicemätning) 72 77 73 76 77

 Attraktiva och tillgängliga boende för invånarna i Strömstad.

Styrtal Utfall 
2018

Utfall 
2019

Utfall 
2020

Måltal 
2021

Måltal 
2022

Antal färdigställda nya boendeenheter 
(slutbesked)
- hyresrätt
- bostadsrätt
- småhus

87 85 91 85 150

Antal nya byggrätter för boendeenheter i 
antagna detaljplaner över de fem senaste åren

- fördelning mellan tätort (Strömstad centrum
och Skee) och landsbygd 75/25
- Antal boendeenheter i detaljplaner berörande
kommunalägd respektive privat mark

350 0 0 100 100

Antal boendeenheter i pågående kommunala 
bostadsprojekt i genomförandefasen - - - 25 25



 Ett rikt kultur-, förenings- och fritidsutbud.

Styrtal Utfall 
2018

Utfall 
2019

Utfall 
2020

Måltal 
2021

Måltal 
2022

Andel av utbetalda arrangörsstöd som har barn 
och unga som målgrupp. - 19 % 26 % 30 % 30 %

Erbjuda kulturskoleaktiviteter på olika platser i 
kommunen på höst-, sport-, och påsklov - - 1 3 6

Andel medlemskap i föreningar i förhållande till 
barn mellan 0-20 år - - 67 % 73 % 79 %

Fördelning av lokalt aktivitetsstöd mellan pojkar 
och flickor - - f: 36,8%

p: 63,2%
f:45 %
p:55 %

f: 50 %
p: 50 %

Andel besökare fritidsgård i förhållande till barn 
mellan 12-18 - - 21 % 23 % 24 %



En erkänt bra utbildningsverksamhet
Vad: Strömstads utbildningsverksamhet ska verka för ett lärande för livet och att alla ska 
lyckas i skolan. 
Varför: För att förbereda för våra barn och unga för en bra start i livet och ge dem goda 
möjligheter att förbereda sig för vuxenlivet.

Förväntat resultat:

 Ökad måluppfyllelse - Utbildning med höga resultat.

Styrtal Utfall 
2018

Utfall 
2019

Utfall 
2020

Måltal 
2021

Måltal 
2022

Andel elever i årskurs 6 som når kunskapskraven 
i samtliga ämnen

86 % 80 % 68 % 80 % 85 %
Andel elever i årskurs 9 som når kunskapskraven 
i samtliga ämnen

73 % 69 % 72 % 75 % 80 %
Behörighet till gymnasiet till ett nationellt 
program i gymnasieskolan

80 % 76 % 85 % 90 % 90 %
Andel gymnasieelever med examen inom 3 år 
(nationella program) 

58 % 56 % 60,6 % 65 % 70 %
Barn 1-5 år inskrivna i förskolan

81 % 82 % - 85 % 85 %
Personaltäthet, antal inskrivna barn per 
årsarbetare i förskolan

5,1 4,8 5,1 5,2 5,2

 Upplevd nöjdhet bland barn, elever, vårdnadshavare och personal.

Styrtal Utfall 
2018

Utfall 
2019

Utfall 
2020

Måltal 
2021

Måltal 
2022

Plats på förskola på önskat placeringsdatum, 
andel barn 45 % 55 % 75 % 80 % 90 %

Vårdnadshavarenkät förskolan - Föreställ dig en 
perfekt förskola. Hur nära ett sådant ideal tycker 
att ditt barns förskola kommer? Skala 1-6 

4,1 4,4 4,0 4,8 5,0

Jag känner mig trygg på min skola
91 % 91 % 89 % 93 % 95 %

Jag får studiero i min klass
65 % 69 % 69 % 75 % 80 %

Jag har inte känt mig utanför, retad eller illa 
behandlad under läsåret. 69 % 74 % 72 % 80 % 85 %

Medarbetarengagemang HME barn- och 
utbildningsförvaltningen 75 78 81 80 80



 Fler vidareutbildar sig och fler söker till högre utbildning.

Styrtal Utfall 
2018

Utfall 
2019

Utfall 
2020

Måltal 
2021

Måltal 
2022

Elever på SFI som klarat två kurser, av nybörjare 
två år tidigare, andel 13 % 9 % 10 % 20 % 30 %

Invånare 20-64 år som deltar i vuxenutbildning, 
andel (%) 7 % 8 % - 10 % 10 %

 Fler behöriga och legitimerade lärare och förskollärare.

Styrtal Utfall 
2018

Utfall 
2019

Utfall 
2020

Måltal 
2021

Måltal 
2022

Andel legitimerade förskolelärare
31 % 30 % 34 % 38 % 43 %

Lärare(heltidstjänster) med lärarlegitimation 
och behörighet i minst ett ämne i grundskolan 1-
9

32 % 56 % 78 % 80 % 82 %

Lärare (Årsarbetare) med lärarlegitimation och 
behörighet i minst ett ämne i gymnasieskola 73 % 80 % 86 % 90 % 90 %



Stöd, omsorg och hemsjukvård av hög kvalitet
Vad: Säkerställa goda resultat och skapa ett gott liv, hela livet, för invånarna i Strömstad.
Varför: För att skapa trygghet i livets olika skeenden för våra unga och äldre. 

Förväntat resultat: 

 Nöjda brukare, medarbetare och närstående.
Styrtal Utfall 

2018
Utfall 
2019

Utfall 
2020

Måltal 
2021

Måltal 
2022

Bemötande, förtoende och trygghet inom 
hemtjänsten 95 % 98 % 96 % >90 % >90 %

Bemötande, förtroende och trygghet inom 
särskilt boende 90 % 91 % 93 % >90 % >90 %

Brukarundersökning LSS - Daglig verksamhet 
(resultat genomsnitt samtliga frågor) 83 % 85 % 80 % >80 % >80 %

Brukarundersökning LSS - Servicebostad 
(resultat genomsnitt samtliga frågor) 89 % 84 % 82 % >80 % >85 %

Brukarbedömning Individ- och familjeomsorg 
totalt- helhetssyn 95 % 86 % 93 % 85 % 85 %

Medarbetarenkät HME (hållbart 
medarbetarengagemang -  Totalindex 
Svarsfrekvens

77 80
65%

     79
63 %

80
75 %

80
75 %

Personal med kompetens för området
74 % 77 % 74 % 90 % 90 %

Väntetid till särskilt boende - antal dagar från 
beslut - 106 68 45 45 

Brukartid i hemtjänst
- - 57 % 55 % 55 %

Beläggning särskilt boende
- - 98 % 95 % 95 %

 Sänkta sjukskrivningstal och ökad frisknärvaro.
Styrtal Utfall 

2018
Utfall 
2019

Utfall 
2020

Måltal 
2021

Måltal 
2022

Sjukfrånvaro inom socialförvaltningen 8,95 % 9,25 % 10,2 % <8 % <8%

Andel arbetade timmar av timanställda 8 % 12 % 8 % < 7 % <7%

Andel heltidsanställda inom vård och omsorg 72 % 73 % 80 % 80 % 80 %

Nyttjandegrad friskvårdsbidrag
28 % 36 % 60 % 60 %



 Ett ökat utbud av digitala tjänster.
Styrtal Utfall 

2018
Utfall 
2019

Utfall 
2020

Måltal 
2021

Måltal 
2022

Andel utvecklingsprojekt som har en tydlig 
koppling till digitalisering

- - - 80 % Ökande 
trend

Andel personal som har tillgång till wifi på sin 
huvudsakliga arbetsplats  

- - - 100 % 100 %

Antal insatser som kan erbjudas digitalt eller 
genom digitala hjälpmedel

- - - 4 Ökande 
trend

Andel personal som upplever tillräcklig kunskap i 
digitala arbetssätt

- - - 50 % Ökande 
trend

Antal ansökningar som inkommer via e-tjänst - - - 50 st. Ökande 
trend



En hållbar kommun
Vad: Säkra befintliga värden och goda, jämställda och jämlika livsvillkor, nu och för 
kommande generationer. 
Varför: För att fortsätta utveckla kommunen för oss som bor här och för att attrahera fler 
invånare.

Förväntat resultat:

 Social: God och jämlik folkhälsa och ökad delaktighet och medborgardialog.
Styrtal Utfall 

2018
Utfall 
2019

Utfall 
2020

Måltal 
2021

Måltal 
2022

Antal personer som går från 
arbetsmarknadsenheten ut i sysselsättning - - 15 10 10

Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta 
eller studera (status efter 90 dagar), andel (%) 79 51 - 50 50

Invånare 25-64 år med eftergymnasial 
utbildning (Andel %) 28,6 28,9 - 29,1 29,4

Elever i årskurs 9 som är behöriga till 
yrkesprogram kommunala skolor (Andel %) 80,2 75,5 85,3 86 87

 Ekonomisk: En god ekonomisk hushållning för att fortsatt kunna utveckla vår
kommun, samt ökad andel hållbara upphandlingar.

Styrtal Utfall 
2018

Utfall 
2019

Utfall 
2020

Måltal 
2021

Måltal 
2022

Resultat motsvarande minst 4 procent av 
skatter, generella statsbidrag
och kommunal utjämning, mätt som ett 
genomsnitt över fyra år.

3,9 % 5,1 % 5,2 % 4,0 % 4,0 %

Avkastningskravet för AB Strömstadslokaler 
fastställs till att bolagets överskott (resultat 
efter finansiella poster) ska uppgå till 0,5 
procent av bolagens totala kapital.

0,8 % 1,9 % 1,2 % 0,5 % 0,5 %

Avkastningskravet för AB Strömstadsbyggen 
fastställs till att bolagets överskott (resultat 
efter finansiella poster) ska uppgå till 0,75 
procent av bolagens totala kapital.

0,5 % 0,9 % 1,1 % 0,75 % 0,75 %

Soliditeten inklusive pensionsförpliktelser får 
inte understiga 25 procent.

26,8 % 29,3 % 28,9 % >25,0 % >25,0 %

AB Strömstadslokaler soliditet ska öka med 0,5 
procentenheter per år.

-1,5 % 1,6 % 4,8 % 0,5 % 0,5 %

AB Strömstadsbyggens soliditet ska öka med 0,5 
procentenheter per år.

0,4 % 0,5 % 1,1 % 0,5 % 0,5 %

Andel annonserade upphandlingar där krav 
utifrån upphandlingsmyndighetens 
kritieriebibliotek har använts

- - - Första 
mätning

Ökande 
trend



 Ekologisk: Tillgänglig natur med höga natur- och upplevelsevärden, en god bebyggd 
miljö med minskade fossila utsläpp.

Styrtal Utfall 
2018

Utfall 
2019

Utfall 
2020

Måltal 
2021

Måltal 
2022

Andel klimatlöften som har uppfyllts 100 %

Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, 
andel (%)

22 23 24 30 35

Fossilfria bilar i kommunorganisationen, andel 
(%) (Laddhybrid, Etanol, El, Gas)

36,8 49,6 39,0 45 55

Koldioxidutsläpp från tjänsteresor med bil 
(ton/årsarbetare)

0,14 0,13 - 0,12 0,12

Andel (%) hushåll som getts möjlighet att lämna 
matavfall till kommunal insamling. 

0 0 0 15 75
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1 INLEDNING
Kommunledningsförvaltningens ledningsgrupp har gemensamt arbetat fram aktiviteter som knyter an till 

målen ”Attraktivt att bo, besöka och verka i” och ”En hållbar kommun”. Denna plan innehåller 

inriktningsområden och huvudsakliga aktiviteter kopplat till dessa mål. Varje avdelning kommer sedan att 

arbeta vidare med kompletterande aktiviteter i avdelningsspecifika verksamhetsplaner. 

I samband med att verksamhetsplaneringen genomfördes gjordes även en riskanalys och ett förslag till 

internkontrollplan togs fram. 

1.1 Nulägesbeskrivning
Kommunstyrelsen har ett övergripande styr-, lednings- och samordningsansvar enligt kommunallagen. 

Kommunstyrelsen har även ett totalansvar för kommunens ekonomi samt ett uppsiktsansvar över den totala 

kommunala verksamheten inklusive de kommunägda bolagen.

Kommunstyrelsen bedriver verksamhet genom sin egen förvaltning, kommunledningsförvaltningen. Egna 

verksamhetsområden omfattar näringslivsutveckling, översiktlig planering, övergripande digitalisering, kultur 

och fritid, folkhälsosamordning, kollektivtrafik samt stöd och service inom kommunikation, administration, 

offentlig rätt, ekonomi, it och hr.

Organisatoriskt kommer kommunledningsförvaltningen att under 2021 flytta näringsliv och turism från sin 

nuvarande placering under utvecklingsavdelningen respektive avdelningen för kommunikation och kansli till 

att vara direkt underställda kommundirektören. Från årsskiftet kommer även kommuncenter att bemannas 

från samtliga förvaltningar då personal eller budgetmedel flyttas från respektive förvaltning till 

kommunledningsförvaltningen. 

Flera utvecklingsarbeten har påbörjats och kommer att fortgå under kommande år. Följande 

utvecklingsarbeten kommer att genomföras under 2021: 

1.1.1 KOMMUNEN SOM SERVICEGIVARE
 En väg in till kommunens service

Arbetet med en gemensam servicefunktion (Kommuncenter) där alla förvaltningar deltar skapar
förutsättningar för ”en väg in” till kommunens verksamheter. Satsningen är en del i arbetet för att
underlätta för invånare, företag och besökare att få snabb och god hjälp med ärenden och frågor till
kommunen. Utvecklingsarbetet skapar också förutsättningar för effektivisering och kvalitetsarbete i
övriga förvaltningarnas administration.

 Effektiv informations- och ärendehantering och e-förvaltning
Utvecklingsarbetet syftar till helt digital informations- och ärendehantering samt arkivering. E-
tjänster för ansökningar och anmälningar förbättrar servicen och underlättar handläggningen.
Arbetet med att lägga om kommunens cirka 160 blanketter på en ny e-plattform fortsätter under
2021-2022, utvecklingen samordnas av kommunledningsförvaltningen med stöd av en digital
samordnare. Samarbetet med 13 andra kommuner inom E-arkiv Väst går under året in i ett
driftskede där kommunens förvaltningar behöver vägledning för att de närmaste åren kunna ansluta
sina system för digital lagring av avslutade ärenden och handlingar. Sammantaget kan en digital
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informationshantering innebära bättre service, ökad informationssäkerhet och förenklad 
handläggning samt administration. För full effekt krävs dock integrationer med centrala it-stöd. 

 Kvalitetsarbete – kommunkompassen, utvärdering
Under hösten 2020 gjordes en utvärdering av Strömstads kommuns styrning, ledarskap och
samverkan med verktyget kommunkompassen. Utvärderingen har gjorts av branschorganisationen
Sveriges kommuner och regioner, och omfattar fyra områden: Demokrati och samhällsutveckling,
styrning och effektivitet, service och kvalité och arbetsgivarpolitik. Denna genomlysning av
kommunen kommer att visa på styrkor och förbättringsområden och utgör en grund för kommunens
övergripande förbättrings- och utvecklingsarbete. En plan för detta kommer att tas fram under 2021.
Under år 2021 fortsätter även arbetet med att utveckla budget- och uppföljningsprocess.

1.1.2 KOMMUNEN SOM ARBETSGIVARE
 Ledarskapsutveckling

Ledarutveckling är ett strategiskt utvecklingsområde för Strömstads kommun. Syftet är att säkra
kompetensförsörjning och ledarskap och att nå effekt ute i verksamheterna. Som chef och ledare i
Strömstads kommun ska man se till att verksamheten och all personal ständigt förbättras och
utvecklas. Medarbetarnas professionalism ska tillvaratas och varje medarbetare ska vara delaktig i
utvecklingen av verksamheten. Strömstads kommun ska vara attraktivt för framtida ledare utifrån att
kommunen arbetar med utveckling.

 Höjt friskvårdsbidrag – ett medarbetarerbjudande
Arbetsmiljö och friskvård är områden som är prioriterade och som är av stor betydelse för
målsättningen att vara en attraktiv arbetsgivare, sänka sjuktalen samt att säkra
kompetensförsörjningen. Friskvårdsbidragets syfte är att locka fler till en aktiv fritid vilket är positivt
för en god hälsa och ett friskt arbetsliv. Kommunen har i många år haft ett friskvårdsbidrag på 1 000
kr per år vilket nu har höjts till 2 500 kr. I samband med denna utökade satsning kommer flera
inspirationsaktiviteter att genomföras för att fler ska ta del av erbjudandet.

 Rekrytering/marknadsföring
En attraktiv kommun behöver synas och marknadsföras mot arbetssökande, presumtiva inflyttare,
besökare och näringsidkare. De närmaste tre åren ska cirka 450 nya medarbetare rekryteras och
kommunen behöver vara attraktiv som arbetsgivare. Varumärkeslöftet ”Havet i centrum – livet i
fokus” omsätts så att det kan användas även av organisationen och arbetsgivaren Strömstads
kommun. Kommunikation av platsen Strömstad är en viktig del av positioneringen av kommunen
som attraktiv arbetsgivare.

 Arbetsmiljö och företagshälsovård
En övergripande verksamhetsplan för kommunens arbetsmiljöarbete har tagits fram. De flesta
kostnader när det gäller insatser för arbetsmiljö tas på enhetsnivå, där kostnaden uppstår.
Kommunens centrala budget för arbetsmiljö och företagshälsovård innefattar övergripande
arbetsmiljöutbildningar till chefer och skyddsombud, rådgivning till chefer av företagshälsovårdens
experter, förebyggande utbildningsinsatser när det gäller bland annat psykisk ohälsa, stresshantering
med mera.
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1.1.3 KOMMUNEN SOM PLATSUTVECKLARE
 Utveckling av näringsliv och turism

Näringslivsfunktionen arbetar med tre fokusområden: samverkan mellan näringslivsaktörer, företag
och organisationer, företagslotsning för ett förstärka företagsklimatet och breddning av näringslivet
genom utveckling, expansion och nyetablering. Coronapandemin har tydligt visat sårbarheten inför
ett alltför ensidigt beroende av kundgrupper från Norge.

Ett omställningsarbete är igång där marknadsföringen av Strömstad som destination fokuseras mot
den svenska marknaden. Strömstad Infocenter är en aktiv part i detta arbete tillsammans med
näringslivet. Fyrbodals kommunalförbund har beviljats medel för att motverka coronapandemins
effekter på besöksnäringen i Västsverige. Tio kommuner i Fyrbodalsregionen deltar i detta
samverkansprojekt som sätter fokus på att skapa en hållbar besöksnäring som står bättre rustad
inför framtiden. Projektet fokuserar på de minsta företagen. Det övergripande målet är att
besöksnäringsföretagen utvecklas i riktning mot hållbar besöksnäring och tillsammans skapar
hållbara destinationer ur ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv. Strömstad är en av
deltagande kommuner och turistchefen ingår i projektgruppen.

Samarbetet för besöksnäringsfrågor i Bohuslän fortsätter inom projektet Ett Enat Bohuslän och
utpekade fokusområden är bland andra utveckling av vandrings- och cykelleder samt ett målinriktat
arbete för en hållbar destination. Hållbarhetsarbetet leds av Strömstads och Tanums kommun.
Inom ramen för omställningsarbetet har kommunen tillsammans med det lokala näringslivet ansökt
om projektmedel för att skapa förutsättningar för en parallell process kring platsutveckling i
samarbete med näringslivet vilket i sin tur kan ge underlag för strategisk marknadsföring i riktning
mot uppsatta mål.

 AGENDA 2030
Under 2021 ska den strategi för Agenda 2030 som tagits fram under 2020 implementeras och
förankras i nämnder och förvaltningar. Agenda 2030 trycker på vikten av samverkan, delaktighet och
transparens som förutsättningar för genomförande. I arbetet med implementering av Agenda 2030
läggs stor vikt vid den lokala nivåns betydelse. Den lokala strategin kräver kontinuerlig dialog,
delaktighet och ett gemensamt ansvar, där tvärsektoriell samverkan och partnerskap är en
förutsättning. Strategin genomförs genom understrategier, handlingsplaner och överenskommelser.

 Satsning på kultur- och fritidsverksamhet
Under 2021 fortsätter utvecklingen av kulturhuset som ett nav och mötesplats för Strömstadsbor och
besökare.  Friluftslivet kommer att vara i fokus de kommande åren. År 2021 kommer en
handlingsplan för att utveckla kommunens friluftsliv att tas fram. Fritidsgården har sedan 2016 då
den flyttades från gymnasiet till kulturhuset, utvecklats med fler öppettider per vecka samt ett större
utbud av aktiviteter. Fritidsgården arbetar ständigt för utveckling utifrån ungdomarnas intressen och
önskemål.

1.2 Omvärldsanalys
De första tre månader av 2020 präglades av en hög intensitet i våra verksamheter samt ett 

kommunövergripande arbete inom de strategiska utvecklingsområdena. En välbalanserad kommunal 

ekonomi var grunden för att parallellt kunna arbeta med att trimma verksamheterna och ändå vidmakthålla 

god utvecklingstakt.  Coronapandemins påverkan under 2020 har bromsat in utvecklingsarbetet och vi gjorde 

tidigt bedömningen att såväl vår egen ekonomi som förbättringsarbetet skulle påverkas. Konsekvenserna har 

visat sig vara stora, inte bara för kommunens verksamheter utan även för det lokala näringslivet med 
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åtföljande stora socioekonomiska efterverkningar. Det gäller framförallt förlorade arbetstillfällen vilket 

påverkar både skatteunderlaget och sociala faktorer. På plussidan av pandemin finns intresset och viljan för 

att modernisera och effektivisera möten - vi har utvecklat och fortsätter utveckla både mötesteknik och 

digital ärendehantering. En annan större mer utåtriktad konsekvens är den, tillsammans med näringslivet, 

gemensamma samlingen runt problembilden och behovet av att bygga ett starkare lokalsamhälle för 

framtiden. 

Utöver coronaeffekter och ekonomiskt betingade omvärldsfaktorer påverkas verksamheten vid 

kommunledningsförvaltningen av generellt ökande krav på prestationer i offentlig verksamhet. De senaste 

årens ökade fokus på säker och tillgänglig information, skärpta regler för hantering av personuppgifter 

(GDPR) och digital tillgänglighet, ökad efterfrågan på information externt och kommunikationsstöd internt 

liksom krav på insyn, ökar arbetsbelastningen på de centrala stödfunktionerna. 

En koncernövergripande administration motsvarande cirka tio procent av antalet anställda visar att de 

senaste två årens effektiviseringar i administrationen har gett önskat ekonomiskt resultat. Samtidigt 

konstateras att sårbarheten vid exempelvis sjukfrånvaro på viktiga befattningar idag är stor vilket i sin tur 

påverkar kvaliteten i våra leveranser till förvaltningarna. 

En fortsatt utveckling för övergång till en effektiv, digital informations- och ärendehantering kräver fokus och 

resurser i hela kommunen, i synnerhet av kommunledningsförvaltningen som leder och utvecklar 

gemensamma rutiner och arbetssätt. För att dra nytta av digitala lösningar krävs parallellt it-strategisk 

utveckling med fokus på integrationer mellan centrala verksamhetsstöd och it-system. Ökande driftkostnader 

för licenser liksom kostnader förknippade med integrationer ställer krav på restriktiv anskaffning av nya 

verksamhetsstöd liksom på revision av befintliga system. 

Coronapandemin har medfört och medför ett gediget utökat arbete för kommunledningsförvaltningens 

stödfunktioner inom framförallt ledning, kommunikation och hr. Inför 2021 är prognosen svår att förutse, 

men vi bedömer att pandemin fortsatt kommer att kräva extraordinära insatser innan verksamheten helt kan 

återgå till huvuduppdraget.
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2 VISION OCH KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL
Strömstads kommuns vision 2030 är att vara en attraktiv gränsregion och mötesplats vid havet. En 

internationell småstad med livskvalité, natur och friluftsliv i världsklass. Till visionen har två långsiktiga mål 

kopplats. Ett tillväxtmål där vi siktar mot att bli 15 000 invånare år 2030 och ett miljömål där Strömstad är en 

fossiloberoende kommun år 2030. För att nå de långsiktiga målen har fyra etappmål identifierats och 

beslutats för år 2021-2022. Varje nämnd ska välja ett eller fler mål som nämnden ska bidra till. Samtliga 

nämnder arbetar mot målet ”En hållbar kommun”. 

Målbeskrivningar har tagits fram till kommunfullmäktiges mål för att tydliggöra vilken riktning fullmäktige vill 

att kommunen ska utvecklas i. Till varje mål finns en beskrivning av vad målet innebär, varför vi ska sträva 

mot målet och förväntat resultat. 

Målbeskrivningen har kompletterats av nämnderna med en beskrivning av hur målet ska uppnås. 
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3 MÅL, AKTIVITETER OCH STYRTAL
I följande avsnitt redogör förvaltningen för de mål som kommunstyrelsen har beslutat att förvaltningen ska 

bidra till. Av avsnittet framgår även vilka styrtal och aktiviteter som kopplats till målet.

3.1 Attraktivt att bo, besöka och verka i

Målbeskrivning

Vad: Bygg ett hållbart samhälle för invånarna i Strömstads kommun idag och i 
morgon.

Varför: För att fortsätta utveckla kommunen för oss som bor här och för att 
attrahera fler invånare. 

Hur:

1. Säkerställa arbetstillfällen genom att skapa förutsättningar för en mer
varierad arbetsmarknad och marknadsföra kommunen för detta.

2. Skapa en bättre framförhållning i samhällsplaneringen bland annat
genom att säkerställa en planreserv med ett blandat utbud av bostäder i
olika upplåtelseformer, attraktiv mark för företagsetableringar och
infrastruktur i lämpliga områden samt genom omvärldsanalys hålla sig
uppdaterad på nya sätt att skapa attraktiva boendeformer.

3. Förbättra förutsättningarna för Strömstad som besöksort året runt och
bredda målgruppen i samverkan med näringslivet.

Förväntat resultat:

1. Fler arbetstillfällen i ett breddat näringsliv och inom offentlig sektor.
2. Attraktiva och tillgängliga boende för invånarna i Strömstad.
3. Ett rikt kultur-, förenings- och fritidsutbud.
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Följande målnivåer ska vi uppnå för att uppnå målsättningen:
Bidrar inte verksamheten till något av nyckeltalen lämnas rutorna blanka.

Vår målnivåStyrtal
2021 2022

Fler arbetstillfällen i ett breddat näringsliv
Antal nyetablerade företag. 75 75
Andel nyetablerade företag inom andra branscher än handel 85% 85%
Svenskt näringsliv enkät - sammanfattande omdöme 
företagsklimatet i kommunen

3,33 3,53

Värde löpande insikt (SKL:s servicemätning) 76 77
Attraktiva och tillgängliga boende för invånarna i Strömstad. 

Antal färdigställda nya boendeenheter (slutbesked) 85 150
Antal nya byggrätter för boendeenheter i antagna 
detaljplaner över de fem senaste åren

100 100

Antal boendeenheter i pågående kommunala bostadsprojekt 
i genomförandefasen

25 25

Ett rikt kultur-, förenings- och fritidsutbud
Andel av utbetalda arrangörsstöd som har barn och unga 
som målgrupp.

30% 30%

Andel medlemskap i förhållande till barn mellan 0-20 år 73% 79%
Fördelning av lokalt aktivitetsstöd mellan pojkar och flickor 45/55 50/50
Andel besökare fritidsgård i förhållande till barn mellan 0-18 23% 24%

Komplettera med verksamhetsspecifika nyckeltal som driver mot det etappmålet om det saknas ovan.

Följande aktiviteter vill vi genomföra för att uppnå etappmålet:

På följande sätt bidrar vi som verksamhet Hur nr. Ansvarig Slutdatum

Utveckla och marknadsföra kommunen som attraktiv 
arbetsgivare.

1 KMJ 221231

Aktivt arbeta för en bättre Infrastruktur och kollektivtrafik till 
andra arbetsmarknader, t.ex. Trestad och Östfold. 

1 TL 211231

Ta fram en ny näringslivsstrategi och genomföra aktiviteter för 
ett stärkt och breddat näringsliv.

1 MB 210430

Årlig uppföljning av bostadsförsörjningsplan. 2 TL 211231
Översyn av samhällsbyggnadsprocessen (som en del av 
kommunöversynen)

2 MB 210831

Etablera samarbete med näringslivet kring platsutveckling. 3 MB 210831
Ta fram en handlingsplan för att utveckla kommunens friluftsliv 3 TL 210430
Utveckla kommunen som servicegivare. 3 MK 221231

Vår målnivåStyrtal
2021 2022

Hållbart medarbetar engagemang (HME) 78 78
Andel invånare som får svar på fråga vid första kontakt 
(telefonsamtal)

70% 75%

Andel som får svar på e-post inom ett dygn 98% 100%
Sammanvägd placering i servicemätningen - 10
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3.2 En hållbar kommun 

Målbeskrivning

Vad: Säkra befintliga värden och goda, jämställda och jämlika livsvillkor, nu och  
för kommande generationer. 

Varför: För att fortsätta utveckla kommunen för oss som bor här och för att 
attrahera fler invånare.

Hur:

1. Social – skapa förutsättningar för jämlika och jämställda livsvillkor

Minska de sociala klyftorna.

Öka delaktighet, insyn och inflytande.

2. Ekonomisk – Genom optimeringar:

Genomföra ständiga förbättringar i den kommunala verksamheten.

Ökad digitalisering av vår verksamhet och behovsstyrd digitalisering.

Samverkan mellan kommunens olika verksamheter, andra kommuner och
organisationer.

3. Ekologisk – genom hållbar resursanvändning

Minska fossila utsläpp från kommunens verksamheter.

Bibehålla och utveckla blå och gröna naturvärden.

Förväntat resultat:

1. Social: God och jämlik folkhälsa och ökad delaktighet och medborgardialog.

2. Ekonomisk: En god ekonomisk hushållning för att fortsatt kunna utveckla vår
kommun samt ökad andel hållbara upphandlingar.

3. Ekologisk: Tillgänglig natur med höga natur- och upplevelsevärden, en god
bebyggd miljö med minskade fossila utsläpp.
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Följande målnivåer ska vi uppnå för att uppnå målsättningen:
Bidrar inte verksamheten till något av nyckeltalen lämnas rutorna blanka.

Vår målnivåStyrtal
2021 2022

God och jämlik folkhälsa och ökad delaktighet.
Invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning (Andel %) 29,1 29,4
Elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram 
kommunala skolor (Andel %)

86 87

En god ekonomisk hushållning för att fortsatt kunna utveckla 
vår kommun samt ökad andel hållbara upphandlingar.

Resultat motsvarande minst 4 procent av skatter, generella 
statsbidrag och kommunal utjämning, mätt som ett 
genomsnitt över fyra år.

4 % 4 %

Avkastningskravet för AB Strömstadslokaler fastställs till att 
bolagets överskott ska uppgå till 0,5 procent av bolagens 
totala kapital.

0,5 % 0,5 %

Avkastningskravet för AB Strömstadsbyggen fastställs till att 
bolagets överskott ska uppgå till 0,75 procent av bolagens 
totala kapital.

0,75 % 0,75 %

Soliditeten inklusive pensionsförpliktelser får inte understiga 
25 procent.

>25 % >25 %

AB Strömstadslokaler och AB Strömstadsbyggens soliditet 
ska öka med 0,5 procent per år.

0,5 % 0,5 %

Andel annonserade upphandlingar där krav utifrån 
upphandlingsmyndighetens kritieriebibliotek har använts

Första 
mätningen

Ökande trend

Tillgänglig natur med höga natur- och upplevelsevärden, en 
god bebyggd miljö med minskade fossila utsläpp.
Andel klimatlöften som har uppfyllts 100 %
Fossilfria bilar i kommunorganisationen, andel (%) 
(Laddhybrid, Etanol, El, Gas)

45 55

Koldioxidutsläpp från tjänsteresor med bil (ton/årsarbetare) 0,12 0,12

Komplettera med verksamhetsspecifika nyckeltal som driver mot det etappmålet om det saknas ovan.
Vår målnivåStyrtal

2021 2022
Ökad andel ingående digitala fakturor 88% 90%
Ökad andel utgående digitala fakturor
Antal inköp som görs via e-handelssystemet 3300 3600
Antal tjänster som erbjuds för digital ansökan/anmälan på 
Stromstad.se (via plattform för e-tjänster)

50 100

Följande aktiviteter vill vi genomföra för att uppnå etappmålet:

På följande sätt bidrar vi som verksamhet Hur nr. Ansvarig Slutdatum

1. Inventera kommunala lokaler enligt krav i 
tillgänglighetsdatabasen i samarbete med 
fastighetsägare

1.1 CS 210831
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2. Anpassning av kommunens service och information till
webbdirektivet (lag om digital tillgänglighet)

1.2 MK 211231

3. Etablera en metodbank för medborgardialog 1.2 TL 210831
4. Implementera strategin för AGENDA 2030 genom att

samordna, ta fram handlingsplaner, följa upp och
kommunicera vårt arbete.

1,2,3 TL 221231

5. Ta fram en lokalförsörjningsplan 2.1 CS 211231

6. Översyn av möjligheter till samverkan med andra
kommuner och inom kommunkoncernen (som en del av
kommunöversynen)

2.3 MB 210831

7. Översyn av möjlighet till stärkta hållbara, sociala och
miljömässiga krav vid upphandling.

3.1 CS 210831

8. Följa upp och redovisa efterlevnad av ÖP och FÖP 3.2 TL 211231
9. Strategiska tema-workshops med kommunstyrelsen 1,2,3 MB 211231
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KSau § 54 Internkontroll 2020 - sammanställd rapport

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
att godkänna uppföljningen av intern kontroll 2020.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen ska enligt reglementet för intern kontroll, med utgångspunkt i 
nämndernas rapportering av uppföljning av de interna kontrollplanerna, 
utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll och i de fall 
förbättringar behövs, se till att de åtgärdas. Kommunstyrelsen ska även informera 
sig om hur den interna kontrollen fungerar i de kommunala bolagen.

Enligt reglementet för intern kontroll ansvarar nämnderna för att årligen 
rapportera till kommunstyrelsen om hur den interna kontrollen fungerar. Samtliga 
nämnder har följt upp den interna kontrollplanen för år 2020.  

För de kommunala bolagen saknas idag tydliga krav från kommunstyrelsen på hur 
arbetet med intern kontroll ska struktureras och rapporteras. Det saknas en 
rapportering från de kommunala bolagen till kommunstyrelsen över hur den 
interna kontrollen fungerar. För att säkerställa att kommunstyrelsen har tillräcklig 
information för att utöva sin uppsiktsplikt bör därför en översyn göras av gällande 
styrande dokument. 

Nämndernas rapportering av internkontrollplan för 2020 visar inte på några 
allvarliga eller akuta brister i den interna kontrollen. I de fall brister har påträffats 
har granskningsområdet överförts till kommande års internkontrollplan. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-03-16
Rapport – Uppföljning av intern kontroll Strömstads kommun 2020

Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen besluta

att godkänna uppföljningen av intern kontroll 2020.

Beslutet skickas till
Diariet
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Kommunledningsförvaltningen 2021-03-16 Ärende: KS/2020-0219
KS - Ekonomiavdelning

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: ks@stromstad.se Telefon: 0526-196 78 Bankgiro: 5492-8379
Besöksadress: Norra Bergsgatan 23 Webb: www.stromstad.se Org.nr: 212000-1405

Kommunstyrelsen

Internkontroll 2020

Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen besluta

Att godkänna uppföljningen av intern kontroll 2020

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen ska enligt reglementet för intern kontroll, med utgångspunkt i 
nämndernas rapportering av uppföljning av de interna kontrollplanerna, 
utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll och i de fall 
förbättringar behövs, se till att de åtgärdas. Kommunstyrelsen ska även informera 
sig om hur den interna kontrollen fungerar i de kommunala bolagen.

Enligt reglementet för intern kontroll ansvarar nämnderna för att årligen 
rapportera till kommunstyrelsen om hur den interna kontrollen fungerar. Samtliga 
nämnder har följt upp den interna kontrollplanen för år 2020. 

För de kommunala bolagen saknas idag tydliga krav från kommunstyrelsen på hur 
arbetet med intern kontroll ska struktureras och rapporteras. Det saknas en 
rapportering från de kommunala bolagen till kommunstyrelsen över hur den 
interna kontrollen fungerar. För att säkerställa att kommunstyrelsen har tillräcklig 
information för att utöva sin uppsiktsplikt bör därför en översyn göras av gällande 
styrande dokument. 

Nämndernas rapportering av internkontrollplan för 2020 visar inte på några 
allvarliga eller akuta brister i den interna kontrollen. I de fall brister har påträffats 
har granskningsområdet överförts till kommande års internkontrollplan. 

Perspektiv
Följande perspektiv ska om tillämpligt kommenteras i tjänsteskrivelsen:

Barnperspektiv (FN:s barnkonvention), Ekonomiskt perspektiv (finansiering etc), 
Folkhälsoperspektiv, Juridiskt perspektiv, Miljöperspektiv



2 (2)

2021-03-16 Ärende: KS/2020-0219

Kommunledningsförvaltningen har inte funnit några aspekter på ärendet utifrån 
dessa perspektiv.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-03-16
Rapport – Uppföljning av intern kontroll Strömstads kommun 2020

Carina Dalenius
controller
0526-194 31
carina.dalenius@stromstad.se

Carsten Sörlie
Ekonomichef
0526-192 02
carsten.sorlie@stromstad.se

Beslutet skickas till
Akten
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Inledning
Kommunstyrelsen ska med utgångspunkt från nämndernas rapportering av uppföljning av de interna 
kontrollplanerna utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll och i de fall förbättringar 
behövs, se till att de åtgärdas. Kommunstyrelsen ska även informera sig om hur den interna kontrollen 
fungerar i de kommunala bolagen.

Denna rapport sammanfattar resultatet av uppföljningen av nämndernas internkontrollplaner 2020.

Kommunstyrelsen
Den samlade bedömningen utifrån årets uppföljning är att kommunstyrelsens verksamheter inte uppvisar 
några allvarliga eller akuta brister avseende den interna kontrollen. Några av de områdens som ingått i 
internkontrollplanen är dock under utveckling och bör följas även under nästa år. 

Momshanteringen har stärks under året och uppföljningen visar även att det finns goda rutiner för 
rapportering av frånvaro. 

Årets tillsyn av dataskyddsombudet har förskjutits i tiden och den rapport som kommer under våren 2021 
bör därför följas upp i internkontrollplanen för 2021. Åtgärder behöver fortsatt vidtas för att stärka den 
interna kontrollen när det gäller upphandling och inköp samt lokalförsörjning varför även de områdena 
föreslås för internkontrollplanen 2021. 

Uppföljningen av intern kontroll har under 2020 avsett följande områden:

 Styrning och samordning av informationshantering, GDPR och it-säkerhet 

 Momshantering

 Upphandling och inköp

 Lokalförsörjning

 Bristande rapportering av frånvaro

Barn- och utbildningsnämnden
Den samlade bedömningen utifrån årets uppföljning är att barn- och utbildningsnämndens verksamheter 
inte uppvisar några allvarliga eller akuta brister avseende den interna kontrollen.

Den samlade bedömningen utifrån årets uppföljning är att nämndens verksamheter visar på förbättring 
inom de kontrollerade områdena, men att sju av de nio granskade områdena behöver en fortsatt och 
fördjupad kontroll 2021. Övriga två områden, Måluppfyllelse kunskapsresultat och Sjukskrivningar, 
kommer framöver att följas upp av nämnden via redovisningar i nämnden enligt nämndens årshjul.

Uppföljningen av intern kontroll har under 2020 avsett följande områden:

 Särskilt stöd
 Effektiv personalplanering utifrån lärarlegitimation och ämnesbehörighet
 Inköp och upphandling
 Resursfördelning inom samtliga skolformer
 Garanterad undervisningstid
 Kompetensförsörjning
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 Måluppfyllelse kunskapsresultat
 Kompetensutveckling
 Sjukskrivningar

Socialnämnden
Den samlade bedömningen utifrån årets uppföljning är att socialnämndens verksamheter till stor del 
uppvisar god kontroll när det gäller nämndens utvalda kontrollområden i intern kontrollplan 2020. Det 
område där störts brister konstateras i årets uppföljning gäller hantering av privata medel. Antagen 
riktlinje gällande hantering av privata medel finns men är inte känd och tillräckligt implementerad hos 
ansvariga chefer eller övrig personal. Utarbetade rutiner följs inte på det sätt som krävs. Fortsatt fokus på 
detta kontrollområde bedöms därför som nödvändigt. Stickprovskontroller har heller inte kunnat utföras 
på det sätt som det var planerat på grund av covid-19.

Uppföljningen av intern kontroll har under 2020 avsett följande områden:

 Säkerställa att brukare som bor i särskilt boende inte lider av undernäring

 Säkerställa HSL-dokumentation och informationsutbyte inom och mellan olika yrkesgrupper

 Säkerställa ändamålsenlig och rättssäker myndighetshandläggning inom vård och omsorg och LSS

 Säkerställa att skyndsamhetskravet när det gäller orosanmälningar kring barn uppfylls.

 Säkerställa att hantering av privata medel sker enligt antagna riktlinjer och rutiner.

Tekniska nämnden
Den samlade bedömningen är att tekniska nämndens verksamheter fortfarande uppvisar brister avseende 
den interna kontrollen, men att åtgärder är vidtagna inom de två granskningsområdena. 

Inom granskningsområdet inköp, direktupphandling och upphandling har nämnden tagit beslut om vilka 
åtgärder som ska vidtas för att hantera påtalade brister. Beslutet togs under hösten 2020. Åtgärder i form 
av förändring i nämndens delegation, rutiner för hantering av inköp- och upphandlingsärenden samt 
översyn av förvaltningens inköp för att identifiera avtalslösa områden.  

Inom granskningsområdet arbetsmiljö har förvaltningen vidtagit åtgärder för att säkerställa att 
förvaltningen har ett organiserat arbetssätt för förvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete. Arbetet 
pågår i samtliga avdelningar men alla avdelningar har inte kommit lika långt i arbetet. För att säkerställa 
att alla avdelningar har ett organiserat arbetssätt för systematiskt arbetsmiljöarbete fortsätter 
arbetsmiljöarbetet med stöd av förvaltningens hr-specialist. 

De två granskningsområdena kommer att överföras till intern kontrollplan för år 2021 då genomförda 
kontroller visar att rutiner behöver förbättras och förankras. Det område som kommer att överföras är 
granskningsområde inköp, direktupphandling och upphandling samt arbetsmiljö. 

Uppföljningen av intern kontroll har under 2020 avsett följande områden:

 Inköp, direktupphandling och upphandling

 Arbetsmiljö
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Miljö- och byggnämnden
Den samlade bedömningen utifrån årets uppföljning är att nämndens verksamheter inte uppvisar några 
allvarliga eller akuta brister avseende den interna kontrollen. Under året har nämnden för att säkerställa 
tillräckliga resurser för att kunna medverka i kommunens centrala projekt lämnat ett tilläggsäskande. 
Budgettillskott för satsning på digitaliseringsutveckling ligger med i budget 2021 och rekrytering pågår. 
Pandemin har fått till följd att förvaltningen har förändrat sina arbetssätt vilket har fört med sig att 
problematiken med få möteslokaler har minskat. Ett flertal åtgärder har genomförts för att förbättra 
innemiljön i de lokaler förvaltningen sitter i. Samverkande räddningstjänst har kommit överens med 
övriga kommuner om att använda MSB:s rekommendationer och prislista tillsvidare vid gemensamma 
räddningsinsatser. För områdena kompetensförsörjning och upphandling och inköp visar genomförda 
kontroller att det finns förbättringspotential och områdena kommer att föras över till 
internkontrollplanen för år 2021. 

Uppföljningen av intern kontroll har under 2020 avsett följande områden:

 Kompetensförsörjning

 Kommungemensam verksamhet

 Icke ändamålsenliga lokaler

 Dålig innemiljö/arbetsmiljö

 Avtal mellan samverkande kommuner inom räddningstjänst

 Upphandling och inköp

Samlad bedömning av den interna kontrollen och förslag till åtgärder

Kommunstyrelsen ska enligt reglementet för intern kontroll, med utgångspunkt i nämndernas 
rapportering av uppföljning av de interna kontrollplanerna, utvärdera kommunens samlade system för 
intern kontroll och i de fall förbättringar behövs, se till att de åtgärdas. Kommunstyrelsen ska även 
informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i de kommunala bolagen.

Enligt reglementet för intern kontroll ansvarar nämnderna för att årligen rapportera till kommunstyrelsen 
om hur den interna kontrollen fungerar. Samtliga nämnder har följt upp den interna kontrollplanen för år 
2020. 

För de kommunala bolagen saknas idag tydliga krav från kommunstyrelsen på hur arbetet med intern 
kontroll ska struktureras och rapporteras. Det saknas därför en rapportering från de kommunala bolagen 
till kommunstyrelsen över hur den interna kontrollen fungerar. 

För att säkerställa att kommunstyrelsen har tillräcklig information för att utöva sin uppsiktsplikt bör därför 
en översyn göras av gällande styrande dokument. 

Nämndernas rapportering av internkontrollplan för 2020 visar inte på några allvarliga eller akuta brister i 
den interna kontrollen. I de fall brister har påträffats har granskningsområdet överförts till kommande års 
internkontrollplan. 
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KSau § 55 Uppsiktsplikt AB Strömstadsbyggen 2020

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
att Kommunstyrelsen gör bedömningen att verksamheten i AB Strömstadsbyggen 
med dotterbolag, i 2020 har bedrivits enligt det fastställda ändamålet och utförts 
inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har granskat styrelseprotokoll, bolagsstämmoprotokoll och 
bolagsordning för AB Strömstadsbyggen, samt för dotterbolagen AB 
Strömstadsgaragen och AB Strömstanet. Dessutom har även ägardirektiv, 
lekmannarevisorernas granskningsrapport, årsredovisning och den auktoriserade 
revisorns revisionsberättelse gåtts igenom.

I årsredovisningarna för bolagen har styrelserna inte uttalat sig om bolagens 
ändamål, kommunala principer, bolagens föremål och kommunala kompetens.

I lekmannarevisorernas granskningsrapporter finns inte heller något uttalande om 
de anser att bolagen har bedrivit verksamheten enligt ändamålet och inom de 
kommunala befogenheterna. 

Då ingen anmärkning lämnas i granskningsrapporterna görs bedömningen att 
lekmannarevisorerna anser att verksamheterna bedrivits ändamålsenligt och 
inom befogenheterna.

Av ägardirektiven framgår att bolagen ska lämna ekonomisk information till 
kommunen efter mars, augusti och december. Bolaget har lämnat ekonomisk 
information till kommunens ekonomiavdelning efter mars, augusti och för helåret 
till den sammanställda redovisningen. Det har också genomförts samråd med 
bolagen vid två tillfällen under året. Att bolagen löpande under året lämnar 
ekonomiska rapporter och redovisar sin verksamhet är en viktig del i 
kommunstyrelsens uppsiktsplikt.  

Granskning av bolagets avgivna årsredovisning för 2020 samt den rapport som 
bolagets lekmannarevisor avgivit för samma period har inte gett några 
indikationer på att bolagens verksamhet bedrivits i strid med de kommunala 
ändamålen och befogenheterna.

Utifrån vad som i övrigt har framkommit om detta bolags verksamhet saknas det, 
enligt förvaltningens mening, skäl att ifrågasätta att verksamheten är 
kommunalrättsligt kompetensenlig.

Mot bakgrund av vad som framgår av bolagsordning och ägardirektiv för bolaget, 
uttalanden från lekmannarevisorer samt av vad som i övrigt framkommit om 
verksamheten i samråd, årsredovisning och protokoll gör förvaltningen 
bedömningen att verksamheten i AB Strömstadsbyggen med dotterbolag under 
föregående kalenderår anses ha bedrivits enligt det fastställda ändamålet och 
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utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Vi föreslår därmed att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med denna bedömning.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelsen

Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen besluta

att Kommunstyrelsen gör bedömningen att verksamheten i AB Strömstadsbyggen 
med dotterbolag, i 2020 har bedrivits enligt det fastställda ändamålet och utförts 
inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Beslutet skickas till
Diariet
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Kommunstyrelsen

Uppsiktsplikt AB Strömstadsbyggen 2020

Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen besluta

att Kommunstyrelsen gör bedömningen att verksamheten i AB Strömstadsbyggen 
med dotterbolag, i 2020 har bedrivits enligt det fastställda ändamålet och utförts 
inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har granskat styrelseprotokoll, bolagsstämmoprotokoll och 
bolagsordning för AB Strömstadsbyggen, samt för dotterbolagen AB 
Strömstadsgaragen och AB Strömstanet. Dessutom har även ägardirektiv, 
lekmannarevisorernas granskningsrapport, årsredovisning och den auktoriserade 
revisorns revisionsberättelse gåtts igenom.

I årsredovisningarna för bolagen har styrelserna inte uttalat sig om bolagens 
ändamål, kommunala principer, bolagens föremål och kommunala kompetens.

I lekmannarevisorernas granskningsrapporter finns inte heller något uttalande om 
de anser att bolagen har bedrivit verksamheten enligt ändamålet och inom de 
kommunala befogenheterna. 

Då ingen anmärkning lämnas i granskningsrapporterna görs bedömningen att 
lekmannarevisorerna anser att verksamheterna bedrivits ändamålsenligt och 
inom befogenheterna.

Av ägardirektiven framgår att bolagen ska lämna ekonomisk information till 
kommunen efter mars, augusti och december. Bolaget har lämnat ekonomisk 
information till kommunens ekonomiavdelning efter mars, augusti och för helåret 
till den sammanställda redovisningen. Det har också genomförts samråd med 
bolagen vid två tillfällen under året. Att bolagen löpande under året lämnar 
ekonomiska rapporter och redovisar sin verksamhet är en viktig del i 
kommunstyrelsens uppsiktsplikt.  

Granskning av bolagets avgivna årsredovisning för 2020 samt den rapport som 
bolagets lekmannarevisor avgivit för samma period har inte gett några 
indikationer på att bolagens verksamhet bedrivits i strid med de kommunala 
ändamålen och befogenheterna.

Utifrån vad som i övrigt har framkommit om detta bolags verksamhet saknas det, 
enligt förvaltningens mening, skäl att ifrågasätta att verksamheten är 
kommunalrättsligt kompetensenlig.
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2021-03-17 Ärende: KS/2020-0040

Mot bakgrund av vad som framgår av bolagsordning och ägardirektiv för bolaget, 
uttalanden från lekmannarevisorer samt av vad som i övrigt framkommit om 
verksamheten i samråd, årsredovisning och protokoll gör förvaltningen 
bedömningen att verksamheten i AB Strömstadsbyggen med dotterbolag under 
föregående kalenderår anses ha bedrivits enligt det fastställda ändamålet och 
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Vi föreslår därmed att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med denna bedömning.

Ärendet

Kommunstyrelsen ska enligt 6 kap. 1a § kommunallagen i årliga beslut pröva om 
den verksamhet som ett kommunalt bolag bedrivit under föregående kalenderår 
har varit förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom 
ramen för de kommunala befogenheterna. De kommunala befogenheterna ska 
utgöra ram för verksamheten och innebär kommunalrättsliga principer som 
exempelvis lokaliseringsprincipen, självkostnadsprincipen, likställighetsprincipen 
och förbudet mot spekulativ verksamhet. Med det kommunala ändamålet avses 
vad verksamheten syftar till att åstadkomma.

Om styrelsen finner att så inte är fallet ska den lämna förslag till 
kommunfullmäktige om nödvändiga åtgärder. Kommunstyrelsen ska även vidta 
nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 3 kap. 17 och 18 §§ 
kommunallagen är uppfyllda i fråga om bolaget.

Perspektiv
Kommunledningsförvaltningen har inte funnit några aspekter på ärendet utifrån 
dessa perspektiv.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelsen

Carsten Sörlie
Ekonomi- och IT-chef
0526-192 02
carsten.sorlie@stromstad.se

Mats Brocker
Kommundirektör
0562- 190 10
mats.brocker@stromstad.se

Beslutet skickas till
Diariet
Kommunrevisionen
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KS/2020-0043

KSau § 56 Uppsiktsplikt AB Strömstads Badanstalt 2020

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
att Kommunstyrelsen gör bedömningen att verksamheten i AB Strömstads 
Badanstalt, i 2020 har bedrivits enligt det fastställda ändamålet och utförts inom 
ramen för de kommunala befogenheterna.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har översiktligt gått igenom den verksamhet som bedrivits i alla 
kommunens helägda bolag. Vi har granskat styrelseprotokoll, 
bolagsstämmoprotokoll och bolagsordning för bolaget. Dessutom har även 
ägardirektiv, lekmannarevisorernas granskningsrapport, årsredovisning och den 
auktoriserade revisorns revisionsberättelse gåtts igenom.

I årsredovisningarna för bolaget har styrelsen inte uttalat sig om bolagets 
ändamål, kommunala principer, bolagets föremål och kommunala kompetens.

I lekmannarevisorernas granskningsrapporter finns inte heller något uttalande om 
de anser att bolaget har bedrivit verksamheten enligt ändamålet och inom de 
kommunala befogenheterna. 

Då ingen anmärkning lämnas i granskningsrapporterna görs bedömningen att 
lekmannarevisorerna anser att verksamheten bedrivits ändamålsenligt och inom 
befogenheterna.

Av ägardirektiven framgår att bolaget ska lämna ekonomisk information till 
kommunen efter mars, augusti och december. Bolaget har lämnat ekonomisk 
information till kommunens ekonomiavdelning efter mars, augusti och för helåret 
till den sammanställda redovisningen. Det har också genomförts samråd med 
bolagen vid två tillfällen under året. Att bolaget löpande under året lämnar 
ekonomiska rapporter och redovisar sin verksamhet är en viktig del i 
kommunstyrelsens uppsiktsplikt.  

Granskning av bolagets avgivna årsredovisning för 2020 samt den rapport som 
bolagets lekmannarevisor avgivit för samma period har inte gett några 
indikationer på att bolagens verksamhet bedrivits i strid med de kommunala 
ändamålen och befogenheterna.

Utifrån vad som i övrigt har framkommit om detta bolags verksamhet saknas det, 
enligt förvaltningens mening, skäl att ifrågasätta att verksamheten är 
kommunalrättsligt kompetensenlig.

Mot bakgrund av vad som framgår av bolagsordning och ägardirektiv för bolaget, 
uttalanden från lekmannarevisorer samt av vad som i övrigt framkommit om 
verksamheten i samråd, årsredovisning och protokoll gör förvaltningen 
bedömningen att verksamheten i AB Strömstads Badanstalt under föregående 
kalenderår får anses ha bedrivits enligt det fastställda ändamålet och utförts inom 
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ramen för de kommunala befogenheterna. Vi föreslår därmed att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med denna bedömning.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelsen

Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen besluta

att Kommunstyrelsen gör bedömningen att verksamheten i AB Strömstads 
Badanstalt, i 2020 har bedrivits enligt det fastställda ändamålet och utförts inom 
ramen för de kommunala befogenheterna.

Beslutet skickas till
Diariet
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Kommunstyrelsen

Uppsiktsplikt AB Strömstads Badanstalt 2020

Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen besluta

att Kommunstyrelsen gör bedömningen att verksamheten i AB Strömstads 
Badanstalt, i 2020 har bedrivits enligt det fastställda ändamålet och utförts inom 
ramen för de kommunala befogenheterna.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har översiktligt gått igenom den verksamhet som bedrivits i alla 
kommunens helägda bolag. Vi har granskat styrelseprotokoll, 
bolagsstämmoprotokoll och bolagsordning för bolaget. Dessutom har även 
ägardirektiv, lekmannarevisorernas granskningsrapport, årsredovisning och den 
auktoriserade revisorns revisionsberättelse gåtts igenom.

I årsredovisningarna för bolaget har styrelsen inte uttalat sig om bolagets 
ändamål, kommunala principer, bolagets föremål och kommunala kompetens.

I lekmannarevisorernas granskningsrapporter finns inte heller något uttalande om 
de anser att bolaget har bedrivit verksamheten enligt ändamålet och inom de 
kommunala befogenheterna. 

Då ingen anmärkning lämnas i granskningsrapporterna görs bedömningen att 
lekmannarevisorerna anser att verksamheten bedrivits ändamålsenligt och inom 
befogenheterna.

Av ägardirektiven framgår att bolaget ska lämna ekonomisk information till 
kommunen efter mars, augusti och december. Bolaget har lämnat ekonomisk 
information till kommunens ekonomiavdelning efter mars, augusti och för helåret 
till den sammanställda redovisningen. Det har också genomförts samråd med 
bolagen vid två tillfällen under året. Att bolaget löpande under året lämnar 
ekonomiska rapporter och redovisar sin verksamhet är en viktig del i 
kommunstyrelsens uppsiktsplikt.  

Granskning av bolagets avgivna årsredovisning för 2020 samt den rapport som 
bolagets lekmannarevisor avgivit för samma period har inte gett några 
indikationer på att bolagens verksamhet bedrivits i strid med de kommunala 
ändamålen och befogenheterna.

Utifrån vad som i övrigt har framkommit om detta bolags verksamhet saknas det, 
enligt förvaltningens mening, skäl att ifrågasätta att verksamheten är 
kommunalrättsligt kompetensenlig.
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Mot bakgrund av vad som framgår av bolagsordning och ägardirektiv för bolaget, 
uttalanden från lekmannarevisorer samt av vad som i övrigt framkommit om 
verksamheten i samråd, årsredovisning och protokoll gör förvaltningen 
bedömningen att verksamheten i AB Strömstads Badanstalt under föregående 
kalenderår får anses ha bedrivits enligt det fastställda ändamålet och utförts inom 
ramen för de kommunala befogenheterna. Vi föreslår därmed att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med denna bedömning.

Ärendet
Kommunstyrelsen ska enligt 6 kap. 1a § kommunallagen i årliga beslut pröva om 
den verksamhet som ett kommunalt bolag bedrivit under föregående kalenderår 
har varit förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom 
ramen för de kommunala befogenheterna. De kommunala befogenheterna ska 
utgöra ram för verksamheten och innebär kommunalrättsliga principer som 
exempelvis lokaliseringsprincipen, självkostnadsprincipen, likställighetsprincipen 
och förbudet mot spekulativ verksamhet. Med det kommunala ändamålet avses 
vad verksamheten syftar till att åstadkomma.

Om styrelsen finner att så inte är fallet ska den lämna förslag till 
kommunfullmäktige om nödvändiga åtgärder. Kommunstyrelsen ska även vidta 
nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 3 kap. 17 och 18 §§ 
kommunallagen är uppfyllda i fråga om bolaget.

Perspektiv

Kommunledningsförvaltningen har inte funnit några aspekter på ärendet utifrån 
dessa perspektiv.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelsen

Carsten Sörlie
Ekonomi- och IT-chef
0526-192 02
carsten.sorlie@stromstad.se

Mats Brocker
Kommundirektör
0562- 190 10
mats.brocker@stromstad.se

Beslutet skickas till
Diariet
Kommunrevisionen
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KS/2020-0044

KSau § 57 Uppsiktsplikt AB Strömstadslokaler 2020

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
att Kommunstyrelsen gör bedömningen att verksamheten i AB Strömstadslokaler, 
i 2020 har bedrivits enligt det fastställda ändamålet och utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har översiktligt gått igenom den verksamhet som bedrivits i alla 
kommunens helägda bolag. Vi har granskat styrelseprotokoll, 
bolagsstämmoprotokoll och bolagsordning för bolaget. Dessutom har även 
ägardirektiv, lekmannarevisorernas granskningsrapport, årsredovisning och den 
auktoriserade revisorns revisionsberättelse gåtts igenom.

I årsredovisningarna för bolaget har styrelsen inte uttalat sig om bolagets 
ändamål, kommunala principer, bolagets föremål och kommunala kompetens.

I lekmannarevisorernas granskningsrapporter finns inte heller något uttalande om 
de anser att bolaget har bedrivit verksamheten enligt ändamålet och inom de 
kommunala befogenheterna. 

Då ingen anmärkning lämnas i granskningsrapporterna görs bedömningen att 
lekmannarevisorerna anser att verksamheten bedrivits ändamålsenligt och inom 
befogenheterna.

Av ägardirektiven framgår att bolaget ska lämna ekonomisk information till 
kommunen efter mars, augusti och december. Bolaget har lämnat ekonomisk 
information till kommunens ekonomiavdelning efter mars, augusti och för helåret 
till den sammanställda redovisningen. Det har också genomförts samråd med 
bolagen vid två tillfällen under året. Att bolaget löpande under året lämnar 
ekonomiska rapporter och redovisar sin verksamhet är en viktig del i 
kommunstyrelsens uppsiktsplikt.  

Granskning av bolagets avgivna årsredovisning för 2020 samt den rapport som 
bolagets lekmannarevisor avgivit för samma period har inte gett några 
indikationer på att bolagens verksamhet bedrivits i strid med de kommunala 
ändamålen och befogenheterna.

Utifrån vad som i övrigt har framkommit om detta bolags verksamhet saknas det, 
enligt förvaltningens mening, skäl att ifrågasätta att verksamheten är 
kommunalrättsligt kompetensenlig.

Mot bakgrund av vad som framgår av bolagsordning och ägardirektiv för bolaget, 
uttalanden från lekmannarevisorer samt av vad som i övrigt framkommit om 
verksamheten i samråd, årsredovisning och protokoll gör förvaltningen 
bedömningen att verksamheten i AB Strömstadslokaler under föregående 
kalenderår får anses ha bedrivits enligt det fastställda ändamålet och utförts inom 
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ramen för de kommunala befogenheterna. Vi föreslår därmed att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med denna bedömning.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelsen

Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen besluta

att Kommunstyrelsen gör bedömningen att verksamheten i AB Strömstadslokaler, 
i 2020 har bedrivits enligt det fastställda ändamålet och utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna.

Beslutet skickas till
Diariet



STRÖMSTADS KOMMUN Tjänsteskrivelse 1 (2)

Kommunledningsförvaltningen 2021-03-17 Ärende: KS/2020-0044
KS - Ekonomiavdelning

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: ks@stromstad.se Telefon: 0526-196 78 Bankgiro: 5492-8379
Besöksadress: Norra Bergsgatan 23 Webb: www.stromstad.se Org.nr: 212000-1405

Kommunstyrelsen

Uppsiktsplikt AB Strömstadslokaler 2020

Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen besluta

att Kommunstyrelsen gör bedömningen att verksamheten i AB Strömstadslokaler, 
i 2020 har bedrivits enligt det fastställda ändamålet och utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har översiktligt gått igenom den verksamhet som bedrivits i alla 
kommunens helägda bolag. Vi har granskat styrelseprotokoll, 
bolagsstämmoprotokoll och bolagsordning för bolaget. Dessutom har även 
ägardirektiv, lekmannarevisorernas granskningsrapport, årsredovisning och den 
auktoriserade revisorns revisionsberättelse gåtts igenom.

I årsredovisningarna för bolaget har styrelsen inte uttalat sig om bolagets 
ändamål, kommunala principer, bolagets föremål och kommunala kompetens.

I lekmannarevisorernas granskningsrapporter finns inte heller något uttalande om 
de anser att bolaget har bedrivit verksamheten enligt ändamålet och inom de 
kommunala befogenheterna. 

Då ingen anmärkning lämnas i granskningsrapporterna görs bedömningen att 
lekmannarevisorerna anser att verksamheten bedrivits ändamålsenligt och inom 
befogenheterna.

Av ägardirektiven framgår att bolaget ska lämna ekonomisk information till 
kommunen efter mars, augusti och december. Bolaget har lämnat ekonomisk 
information till kommunens ekonomiavdelning efter mars, augusti och för helåret 
till den sammanställda redovisningen. Det har också genomförts samråd med 
bolagen vid två tillfällen under året. Att bolaget löpande under året lämnar 
ekonomiska rapporter och redovisar sin verksamhet är en viktig del i 
kommunstyrelsens uppsiktsplikt.  

Granskning av bolagets avgivna årsredovisning för 2020 samt den rapport som 
bolagets lekmannarevisor avgivit för samma period har inte gett några 
indikationer på att bolagens verksamhet bedrivits i strid med de kommunala 
ändamålen och befogenheterna.

Utifrån vad som i övrigt har framkommit om detta bolags verksamhet saknas det, 
enligt förvaltningens mening, skäl att ifrågasätta att verksamheten är 
kommunalrättsligt kompetensenlig.



2 (2)

2021-03-17 Ärende: KS/2020-0044

Mot bakgrund av vad som framgår av bolagsordning och ägardirektiv för bolaget, 
uttalanden från lekmannarevisorer samt av vad som i övrigt framkommit om 
verksamheten i samråd, årsredovisning och protokoll gör förvaltningen 
bedömningen att verksamheten i AB Strömstadslokaler under föregående 
kalenderår får anses ha bedrivits enligt det fastställda ändamålet och utförts inom 
ramen för de kommunala befogenheterna. Vi föreslår därmed att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med denna bedömning.

Ärendet
Kommunstyrelsen ska enligt 6 kap. 1a § kommunallagen i årliga beslut pröva om 
den verksamhet som ett kommunalt bolag bedrivit under föregående kalenderår 
har varit förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom 
ramen för de kommunala befogenheterna. De kommunala befogenheterna ska 
utgöra ram för verksamheten och innebär kommunalrättsliga principer som 
exempelvis lokaliseringsprincipen, självkostnadsprincipen, likställighetsprincipen 
och förbudet mot spekulativ verksamhet. Med det kommunala ändamålet avses 
vad verksamheten syftar till att åstadkomma.

Om styrelsen finner att så inte är fallet ska den lämna förslag till 
kommunfullmäktige om nödvändiga åtgärder. Kommunstyrelsen ska även vidta 
nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 3 kap. 17 och 18 §§ 
kommunallagen är uppfyllda i fråga om bolaget.

Perspektiv
Kommunledningsförvaltningen har inte funnit några aspekter på ärendet utifrån 
dessa perspektiv.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelsen

Carsten Sörlie
Ekonomi- och IT-chef
0526-192 02
carsten.sorlie@stromstad.se

Mats Brocker
Kommundirektör
0562- 190 10
mats.brocker@stromstad.se

Beslutet skickas till
Diariet
Kommunrevisionen
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KSau § 58 Årsredovisning 2020

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
att föreslå kommunfullmäktige besluta

1. att godkänna årsredovisningen för 2020.

2. att det kommunala ändamålet med AB Strömstadsbyggen, AB
Strömstadslokaler och AB Strömstads Badanstalt anses uppfyllt.

Sammanfattning av ärendet
Årsredovisningen är en sammanställning över verksamhetsåret 2020. Rapporten 
omfattar måluppföljning av kommunfullmäktiges prioriterade mål, ekonomiskt 
resultat och ställning för kommunkoncernen och kommunen, budgetuppföljning 
för styrelse, nämnder och bolag samt personalredovisning.

Strömstads kommuns balanskravsresultat är 47,0 miljoner kronor att jämföra med 
budgeterade 29,5 miljoner kronor. Året har präglats av Covid-19 vilket har 
påverkat verksamheten väsentligt. En stängd gräns mot Norge sedan mitten av 
mars 2020 har resulterat i påtagliga intäktsminskningar för främst hamn- och 
parkeringsverksamheten. Kommunen har samtidigt fått ett bra stöd via de bidrag 
staten tilldelar kommunerna under pandemin. Kostnadsersättning har erhållits för 
såväl sjuklöner som andra merkostnader. Positiva poster som reavinster för 
finansiella tillgångar, försäljning av mark, lägre pensionskostnader samt låga 
räntekostnader, god hushållning med resurser i verksamheterna samt lägre 
kostnader än förväntat för exploateringsprojekt, gör att resultatet överstiger 
budet. 

Kommunens bolag redovisar därtill ett samlat resultat efter dispositioner och 
skatt om 9,6 miljoner kronor.

Det goda resultatet 2020 behövs till fullo för att finansiera beslutade 
investeringar. Resultatet borgar därtill för en långsiktigt hållbar ekonomi och 
skapar handlingsberedskap för utveckling av samhällsservicen även kommande år. 
Det minskar även behovet av låneupptagning och ökar graden av egen 
finansiering i beslutade investeringar, viktigt i sin tur för att minska den totala 
låneskulden.

Befintligt underskott på 24,0 mnkr i nämndernas redovisning förklaras i stort av 
förlorade hamn- och parkeringsintäkter till följd av stängd riksgräns mot Norge. 
Nämnderna i övrigt redovisar ett nära noll-resultat, detta trots ökade kostnader 
på grund av pandemin. Kommunen har fått ökade generella statsbidrag för att 
möta den kostnadsbild som Covid-19 medfört. Denna ersättning täcker dock inte 
intäktsbortfallet inom hamn- och parkeringsverksamheten. Verksamheterna har 
under året präglats av god budgetdisciplin, effektiviseringar och god hushållning 
med gemensamma resurser. 
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Vid sidan av positiva ekonomiska resultat redovisar många verksamheter goda 
resultat i kvalitetsmätningar. Strömstad har deltagit i nationella 
brukarundersökningar inom vård och omsorg, funktionshinder och individ- och 
familjeomsorg. Verksamheterna visar goda resultat i jämförelse med andra 
kommuner. Resultatet visar att målet avseende resultat av brukarundersökningar 
är uppfyllt 2020. Den nationella medborgarundersökning som genomfördes under 
hösten 2020 visar på stigande värden på flera områden jämfört med 2018 när 
undersökningen genomfördes senast. 

Årets bokslut inkluderar den nya redovisningsregel som anger att värdepapper ska 
redovisas till marknadsvärde, innan år 2019 redovisades de till anskaffningsvärde. 
I den balanskravsutredning som kommuner ska göra enligt kommunallagens krav 
på ekonomi i balans så ska årets resultat rensas från vissa poster som inte härrör 
från den egentliga verksamheten. Däribland är marknadsvärderingen en stor post.

Den sammantagna bedömningen är att Strömstads kommun har nått upp till 
målen om god ekonomisk hushållning.

År 2020 överstiger kommunens resultat det uppsatta målet på 4 procent och 
soliditetsmålet på 27 procent inklusive pensionsförpliktelser uppnås.

AB Strömstadsbyggen och AB Strömstadslokaler når även de uppsatta finansiella 
målen för året. Kommunen når därför upp till de finansiella målen för god 
ekonomisk hushållning år 2020.

Ur ett verksamhetsperspektiv har kommunen år 2020 helt eller delvis nått upp till 
nio av de totalt elva verksamhetsmålen. Två av målen bedöms som ej uppfyllda, 
dels nådde inte befolkningstillväxten upp till målsättningen och dels nåddes inte 
målnivåerna för nya byggrätter och bostäder.

Investeringar

Årets investeringar uppgår till 157,8 mnkr att jämföras med en totalbudget på 
214,4 mnkr, varav 79,9 mnkr avser överföringar från tidigare år. Merparten av 
dessa rör taxefinansierade investeringar, så som vatten och avlopp, renhållning 
etc. Säkerställning av vattenförsörjningen och avloppsanslutning av nya områden 
till reningsverket har varit i fokus. Andra större investeringar har varit 
ombyggnation av strandpromenaden, Ångbåtskajen och anpassning av färjeläget 
till nya fartyg i färjetrafiken.

Måluppfyllelse av finansiella mål

Kommunen har finansiella mål för resultat och soliditet. Resultatet ska uppgå till 
minst fyra procent av skatter och bidrag mätt som ett genomsnitt över fyra år och 
soliditeteten inklusive pensionsförpliktelser ska inte understiga 27 procent. Både 
resultatmålet och soliditetsmålet uppfylls.

Strömstads Kommuns bolag

Bolagens resultat efter skatt och bokslutsdispositioner för 2020:
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Resultaträkning
Mnkr

Utfall 
2020

Budget 
2020

Budget-
avvikels
e

AB Strömstadbyggen, koncern 6,6 5,9 0,7

AB Strömstadlokaler 4,1 2,4 1,7

AB Strömstads Badanstalt -1,1 -0,9 -0,2

Årets resultat 9,6 7,4 2,2

Både resultatmålet samt balansmålet för AB Strömstadslokaler samt AB 
Strömstadsbyggen uppfylls.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelsen
Årsredovisningen 2020

Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att årsredovisningen för 2020 godkänns

att det kommunala ändamålet med AB Strömstadsbyggen, AB Strömstadslokaler 
och AB Strömstads Badanstalt anses uppfyllt.

Beslutet skickas till
Diariet
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Kommunstyrelsen

Delårsrapporter - Bokslut - Årsredovisning 2020

Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att årsredovisningen för 2020 godkänns

att det kommunala ändamålet med AB Strömstadsbyggen, AB Strömstadslokaler 
och AB Strömstads Badanstalt anses uppfyllt

Sammanfattning av ärendet
Årsredovisningen är en sammanställning över verksamhetsåret 2020. Rapporten 
omfattar måluppföljning av kommunfullmäktiges prioriterade mål, ekonomiskt 
resultat och ställning för kommunkoncernen och kommunen, budgetuppföljning 
för styrelse, nämnder och bolag samt personalredovisning.

Strömstads kommuns balanskravsresultat är 47,0 miljoner kronor att jämföra med 
budgeterade 29,5 miljoner kronor. Året har präglats av Covid-19 vilket har 
påverkat verksamheten väsentligt. En stängd gräns mot Norge sedan mitten av 
mars 2020 har resulterat i påtagliga intäktsminskningar för främst hamn- och 
parkeringsverksamheten. Kommunen har samtidigt fått ett bra stöd via de bidrag 
staten tilldelar kommunerna under pandemin. Kostnadsersättning har erhållits för 
såväl sjuklöner som andra merkostnader. Positiva poster som reavinster för 
finansiella tillgångar, försäljning av mark, lägre pensionskostnader samt låga 
räntekostnader, god hushållning med resurser i verksamheterna samt lägre 
kostnader än förväntat för exploateringsprojekt, gör att resultatet överstiger 
budet. 

Kommunens bolag redovisar därtill ett samlat resultat efter dispositioner och 
skatt om 9,6 miljoner kronor.

Det goda resultatet 2020 behövs till fullo för att finansiera beslutade 
investeringar. Resultatet borgar därtill för en långsiktigt hållbar ekonomi och 
skapar handlingsberedskap för utveckling av samhällsservicen även kommande år. 
Det minskar även behovet av låneupptagning och ökar graden av egen 
finansiering i beslutade investeringar, viktigt i sin tur för att minska den totala 
låneskulden.

Befintligt underskott på 24,0 mnkr i nämndernas redovisning förklaras i stort av 
förlorade hamn- och parkeringsintäkter till följd av stängd riksgräns mot Norge. 
Nämnderna i övrigt redovisar ett nära noll-resultat, detta trots ökade kostnader 
på grund av pandemin. Kommunen har fått ökade generella statsbidrag för att 
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möta den kostnadsbild som Covid-19 medfört. Denna ersättning täcker dock inte 
intäktsbortfallet inom hamn- och parkeringsverksamheten. Verksamheterna har 
under året präglats av god budgetdisciplin, effektiviseringar och god hushållning 
med gemensamma resurser. 

Vid sidan av positiva ekonomiska resultat redovisar många verksamheter goda 
resultat i kvalitetsmätningar. Strömstad har deltagit i nationella 
brukarundersökningar inom vård och omsorg, funktionshinder och individ- och 
familjeomsorg. Verksamheterna visar goda resultat i jämförelse med andra 
kommuner. Resultatet visar att målet avseende resultat av brukarundersökningar 
är uppfyllt 2020. Den nationella medborgarundersökning som genomfördes under 
hösten 2020 visar på stigande värden på flera områden jämfört med 2018 när 
undersökningen genomfördes senast. 

Årets bokslut inkluderar den nya redovisningsregel som anger att värdepapper ska 
redovisas till marknadsvärde, innan år 2019 redovisades de till anskaffningsvärde. 
I den balanskravsutredning som kommuner ska göra enligt kommunallagens krav 
på ekonomi i balans så ska årets resultat rensas från vissa poster som inte härrör 
från den egentliga verksamheten. Däribland är marknadsvärderingen en stor post.

Den sammantagna bedömningen är att Strömstads kommun har nått upp till 
målen om god ekonomisk hushållning.
År 2020 överstiger kommunens resultat det uppsatta målet på 4
procent och soliditetsmålet på 27 procent inklusive pensionsförpliktelser
uppnås.
AB Strömstadsbyggen och AB Strömstadslokaler når även de uppsatta
finansiella målen för året. Kommunen når därför upp till de finansiella
målen för god ekonomisk hushållning år 2020.

Ur ett verksamhetsperspektiv har kommunen år 2020 helt eller delvis
nått upp till nio av de totalt elva verksamhetsmålen. Två av målen
bedöms som ej uppfyllda, dels nådde inte befolkningstillväxten upp
till målsättningen och dels nåddes inte målnivåerna för nya byggrätter
och bostäder.

Investeringar

Årets investeringar uppgår till 157,8 mnkr att jämföras med en totalbudget på 
214,4 mnkr, varav 79,9 mnkr avser överföringar från tidigare år. Merparten av 
dessa rör taxefinansierade investeringar, så som vatten och avlopp, renhållning 
etc. Säkerställning av vattenförsörjningen och avloppsanslutning av nya områden 
till reningsverket har varit i fokus. Andra större investeringar har varit 
ombyggnation av strandpromenaden, Ångbåtskajen och anpassning av färjeläget 
till nya fartyg i färjetrafiken.

Måluppfyllelse av finansiella mål

Kommunen har finansiella mål för resultat och soliditet. Resultatet ska uppgå till 
minst fyra procent av skatter och bidrag mätt som ett genomsnitt över fyra år och 
soliditeteten inklusive pensionsförpliktelser ska inte understiga 27 procent. Både 
resultatmålet och soliditetsmålet uppfylls.
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Strömstads Kommuns bolag

Bolagens resultat efter skatt och bokslutsdispositioner för 2020:

Resultaträkning
Mnkr

Utfall 
2020

Budget 
2020

Budget-
avvikelse

AB Strömstadbyggen, koncern 6,6 5,9 0,7
AB Strömstadlokaler 4,1 2,4 1,7
AB Strömstads Badanstalt -1,1 -0,9 -0,2
Årets resultat 9,6 7,4 2,2

Både resultatmålet samt balansmålet för AB Strömstadslokaler samt AB 
Strömstadsbyggen uppfylls.

Perspektiv
Kommunledningsförvaltningen har inte funnit några speciella aspekter på ärendet 
utifrån listade perspektiv annat än att goda ekonomiska resultat stärker 
kommunens möjligheter att jobba med dessa.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelsen
Årsredovisningen 2020

Carsten Sörlie
Ekonomi- och IT-chef
0526-192 02
carsten.sorlie@stromstad.se

Mats Brocker
Kommundirektör
0562- 190 10
mats.brocker@stromstad.se

Beslutet skickas till
Diariet
Ekonomiavdelningen
Förvaltningschefer
Kommundirektör
Kommunikationschef
Ekonomichef



Årsredovisning 2020

Omslag: Kommunens coronavärdar ser till att köande till Kostertrafiken håller avstånd i kön.



HÄNDELSER UNDER ÅRET 2020

Kulturambulansen på Solbogårdens särskilda boende.Radio Väst intervjuar gymnasieelever vid naturvetenskapliga programmet på Tjärnö Marina forskningsstation.

Räkanhoppet vid Strömstads ridklubb fick ett sponsrat hinder. Uppsving för utegym på kallbadhuset under pandemin.

Kulturpristagare Helena Lantz, miljöpristagare Ulf Eriksson 
och kommunfullmäktiges ordförande Ronnie Brorsson.

Personalens luciatåg för boende på Beatebergsgården. Spadtag för utökad lekplats vid Kärleksudden.
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- Bokslut 2020Kommunstyrelsens ordförande har ordet
Bokslutet för år 2020 är en summering av ett extraordinärt 
år i Strömstads kommuns historia. Det som i alla år lyfts 
fram som en tillgång och konkurrensfördel – vårt geogra-
fiska läge vid riksgränsen mot Norge – har under året som 
gått vänts till såväl en risk som en nackdel.
Ingen annan kommun har drabbats så hårt av pandemins effekter 
som Strömstad. Nästan alla invånare har på ett eller annat sätt blivit 
berörda. Det handlar om permitteringar, uppsägningar, ekonomiska 
svårigheter och ett ständigt hot om coronasmittan. Jag tänker också 
på reserestriktionerna som slår hårt mot de som arbetar i Norge 
och mot våra tusentals delårsboende och besökare från Norge som 
tidigare dagligen korsat gränsen för att handla, semestra, eller bara 
besöka feriebostaden. En hel marknad punkterades över en natt när 
gränsen i princip stängdes i mars 2020. Det hade också stor inverkan 
på kommunens ekonomi genom kraftigt minskade hamnintäkter 
när de båda rederier som tidigare trafikerat vår hamn ställde in 
verksamheten under våren och resten av året.

Pandemin till trots – kommunen gör ett bra 
resultat 2020
Mot bakgrund av de stora utmaningar som präglat 2020 är det 
mycket glädjande att kommunkoncernen ändå levererar ett bra 
resultat för 2020. Nämnderna visar dock ett underskott jämfört med 
budget på 24 miljoner kronor vilket beror på uteblivna hamn- och 
parkeringsintäkter. Detta till trots hamnar det slutliga resultatet på 
47,0 miljoner kronor, att jämföra med budgeterade 29,5 miljoner 
kronor. Det goda resultatet förklaras främst av de extraordinära 
bidrag kommunerna erhållit från staten på grund av pandemin. 
Positiva utfall från försäljning av finansiella tillgångar och mark, lägre 
pensionskostnader samt en överlag god hushållning med resurser i 
verksamheterna är också bidragande orsaker till det goda resultatet. 

Det goda resultatet 2020 behövs till fullo för att finansiera beslutade 
investeringar. Det skapar dessutom förutsättningar för en långsiktigt 
hållbar ekonomi och ger oss en bra handlingsberedskap för utveckling 
av samhällsservicen även kommande år. Det minskar även behovet 
av låneupptagning och ökar graden av egen finansiering i beslutade 
investeringar, vilket är viktigt för att minska den totala låneskulden.

Under året inleddes förhandlingar om köp av Pilen 5. Kommunen 
förvärvade under januari 2021 sjukhusfastigheten, Pilen 5 av Västra 
Götalandsregionen. Det är en strategisk, centralt belägen fastighet 
som ger oss goda förutsättningar för framtida utveckling av såväl 
kommunens verksamheter som för privata hyresgäster. Under 2021 
inleds arbetet med om- och tillbyggnad av tillagningsköket samt en 
projektering av ett särskilt boende för äldre i fastigheten.

Pandemin har radikalt förändrat förutsättningarna för stora delar 
av det lokala näringslivet och för många invånare. Detsamma gäller 
för kommunens verksamhet. Mycket utvecklingsarbete har fått stå 
tillbaka för det merarbete som pandemin medfört i den dagliga 
driften. En drift vi ändå kunnat genomföra på ett bra sätt, vilket 2020 
års medborgarundersökning visar. Denna ger kommunen ett gott 
betyg för hanteringen av coronapandemin. Även omdömet om kom-
munal service har också förbättrats i de flesta fall jämfört med 2018 
när den förra undersökningen gjordes. Omsorgstagare och anhöriga 
inom hemtjänst, LSS och äldreomsorgen ger i sin tur verksamheten 
ett högt betyg i Socialstyrelsens årliga brukarundersökning.

Förhoppningsvis - Mot ljusare tider!
Strömstad är i grunden en stark kommun. Vi har fortsatt bra 
förutsättningar för en god ekonomi. Men vi kan inte förvänta oss att 
allt återgår till precis samma ordning som före pandemin. Vi behöver 
bredda vårt näringsliv för att skapa en beredskap och motståndskraft 
mot händelser som de vi utsatts för under 2020. Det arbetet inleddes 
under 2020 då vi med regionala utvecklingsmedel till hjälp tog de 
första stegen för en breddning av näringslivet via ett omställnings-
kontor under samlingsnamnet ”Kraftsamling Norra Bohuslän”.

Framtiden möter vi genom att bygga ett starkt och robust lokal-
samhälle utifrån de erfarenheter vi fått under ett oerhört svårt år. 
Strömstad ska fortsatt kännetecknas av tillväxt, vi ska bibehålla vår 
fina livsmiljö, återskapa en god arbetsmarknad och se till att vårt 
geografiska läge - mitt emellan storregionerna Oslo och Göteborg - 
åter blir en framgångsfaktor.

Till sist - ett stort tack till alla medarbetare och politiker för ett 
utmärkt och ihärdigt arbete under året. Många av oss har ställts 
inför utmaningar vi aldrig anat, och vi har klarat dem med glans. En 
särskild eloge går till på personalen inom vår äldreomsorg som ställt 
upp till 100 procent för våra utsatta äldre trots att de tvingats jobba 

under tuffa och ibland osäkra förhållanden. Jag tänker också på 
medarbetare i ledningsfunktioner som med fast hand tagit svåra men 
nödvändiga beslut och ställt om verksamheten allteftersom pandemin 
krävt det. En eloge också till personal och elever inom skolans värld 
och särskilt till gymnasieskolan som klarat av undervisning på distans 
med den äran.

Strömstad kan när det krävs – nu tar vi nya tag inför 2021!

Kent Hansson 
Kommunstyrelsens ordförande
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I denna förvaltningsberättelse lämnar Strömstads 
kommun information om förvaltningen av kommunen och 
den kommunala koncernen i enlighet med Lag (2018:597) 
om kommunal bokföring och redovisning 11 kapitlet och 
RKR R15 Förvaltningsberättelse.

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse

Södra infarten och Strömstads gästhamn.
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Översikt över verksamhetens utveckling
Nedan presenteras en översikt över den kommunala koncernens samt kommunens 
utveckling de senaste fem åren. 

I tabellen ovan lämnas en översikt över verksamhetens utveckling. Den kommunala koncernen redovisade 
ett resultat på 64,6 mnkr för verksamhetsåret 2020. Det lägre resultatet är relaterat till covid-19 och 
förklaras främst av minskade intäkter för hamn- och parkeringsverksamheten på grund av stängd gräns 
mot Norge. Under året har även ett antal exploateringsprojekt avslutats vilket påverkar resultatnivån. På 
koncernnivå är verksamhetens kostnader 2020 högre än tidigare år på grund av merkostnader för covid-19. 
Kommunen har fått kostnadsersättningar samt höjda generella statsbidrag för att täcka ökade kostnader.

Soliditeten inklusive pensionsförpliktelser är 20,2 procent vilket är en förbättring gentemot tidigare år. 
Den långfristiga låneskulden på koncernnivå har ökat med 50 mnkr. Det är främst kommunen som ökat 
sin låneskuld och bolagen har oförändrad eller minskad låneskuld då de amorterat samt att ett lån är 
omklassificerat från långfristigt till kortfristigt beroende på sin löptid.

Utvecklingen vad gäller folkmängd är något stigande jämfört med år 2019. Skattesatsen är oförändrad. 
Omfattande investeringar har gjorts inom kommunen de senaste tre åren även om nivån är något lägre år 
2020. Dessa investeringar har i till viss del finansierats genom upplåning. Kommunen tog upp sitt första lån 
år 2018, under 2019 ökade lånen med 50 mnkr och under år 2020 så har ytterligare upplåning skett med 
60 mnkr för att finansiera det planerade inköpet av fastigheten Pilen 5. Fastigheten förvärvades under ja-
nuari 2021. Investeringarna består främst av utbyggnad av ledningar till och från det nya reningsverket och 
ombyggnad av färjeläget för anpassning av nya miljövänligare fartyg i färjetrafiken. Färjelägets investering 
är kopplat till avtal om amorteringskrav med rederierna.

Självfinansieringsgraden mäter hur stor andel av investeringarna som kan finansieras med egna 
medel, det vill säga kassaflödet som återstår efter att den löpande driften har finansierats. Ett värde 
på minst 100 innebär att kommunen inte behöver ta upp lån, vilket stärker det långsiktiga finansiella 
handlingsutrymmet. Den genomsnittliga självfinansieringsgraden över fyra år uppgår till 52 procent. 

Pensionsförpliktelserna utanför balansräkningen fortsätter att minska medan avsättningarna inom 
balansräkningen ökar. För att möta de kommande pensionsförpliktelserna har kommunen fonder 
avsatta som vid bokslutsdagen är marknadsvärderade till 141,3 mnkr.

Årets resultat för kommunen uppgår till 52,7 mnkr. Kostnader för avslutade exploateringsprojekt 
belastar resultatet samt ändrad redovisningsregel för exploateringsverksamhet där exempelvis 
detaljplanekostnader bokförs som en kostnad direkt på resultatet. Under året har kommunen haft 
kraftigt minskade intäkter för hamn- och parkeringsverksamheten vilket försämrar resultatet samt 
orealiserade vinster för finansiella tillgångar vilket förbättrar resultatet. Enligt kommunallagen ska 
ett balanskravsresultat beräknas som är rensat från orealiserade vinster och förluster för finansiella 
tillgångar samt justeras för samtliga realisationsvinster vid avyttring av anläggningstillgångar. 
Balanskravsresultatet uppgår till 47,0 mnkr. 

Den kommunala koncernen 2020 2019 2018 2017 2016

Verksamhetens intäkter, mnkr 400,5 395,2 381,4 381,5 371,4

Verksamhetens kostnader, mnkr -1 055,3 -983,3 -978,0 -950,9 -922,4

Årets resultat, mnkr 64,6 79,3 37,2 40,1 42,1

Soliditet, procent 27,8 27,3 25,7 26,4 26,6

Soliditet inkl. totala pensionsförpliktelser, procent 20,2 18,9 16,6 16,2 15,7

Investeringar (netto), mnkr 179 211 412 219 161

Långfristig låneskuld till kreditinstitut, mnkr 1 599,7 1 549,7 1 489,7 1 259,7 1 219,7

Kommunen 2020 2019 2018 2017 2016

Folkmängd 31 dec enligt SCB:s statistik, antal 13 244 13 218 13 253 13 218 13 079

Primärkommunal skattesats, procent 21:91 21:91 21:91 21:91 21:91

Verksamhetens intäkter, mnkr 304,7 298,3 296,1 291,7 283,4

Verksamhetens kostnader, mnkr -1 050,9 -981,7 -982,2 -956,1 -925,0

Årets resultat, mnkr 52,7 66,5 30,0 32,7 37,6

Årets resultat/skatter o bidrag, Procent 6,3 8,6 4,0 4,5 5,5

Balanskravsresultat, mnkr 47,0 55,0 27,8 31,8 36,7

Skatteintäkter och statsbidrag, mnkr 834,1 777,5 742,6 723,0 689,1

Soliditet, procent 43,0 46,3 46,1 51,2 55,0

Soliditet inkl. totala pensionsförpliktelser, 
procent

29,3 28,9 26,8 27,6 28,1

Investeringar (netto), mnkr 157 175 284 141 82

Självfinansieringsgrad, procent 69 67 24 47 77

Långfristig låneskuld till kreditinstitut, mnkr 290 180 130 0 0

Pensionsförpliktelser utanför balansräkningen, 
mnkr

232,7 241,4 247,1 248,6 247,2

Antal anställda 1 275 1 260 1 252 1 285 1 291

Förvaltningsberättelse
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Organisationsplan för Strömstads kommunOrganisationsplan för Strömstads kommun 

  Kommunrevision

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KOMMUNSTYRELSEN

   Personalutskott

              BOLAG

   Överförmyndare

Tekniska förvaltning

   Folkhälsorådet

   Kultur- och fritidsutskott

   Valnämnd

   AB Strömstadsgaragen

 Miljö- och byggförvaltning

Barn- och utbildningsförvaltning

 Socialförvaltning

   AB Strömstanet

KOMMUNDIREKTÖR

AB Strömstads Badanstalt

   AB Strömstadsbyggen

 AB Strömstadslokaler

  TEKNISK NÄMND

  MILJÖ- OCH BYGGNÄMND

   BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND

   SOCIALNÄMND

 Kommunledningsförvaltning

 Förvaltningschef - Teknisk förvaltning

 Förvaltningschef - Miljö- och byggförvaltning

 Förvaltningschef - Barn- och utbildningsförvaltning

 Förvaltningschef - Socialförvaltning

Den kommunala koncernen

Förvaltningsberättelse

Kommunfullmäktige styr kommunen Strömstads kommun är en politiskt styrd 
organisation där folkvalda politiker, så kallade förtroendevalda, företräder 
medborgarna och fattar beslut om samhällsservicens mål, inriktning och 
kvalitet. Vart fjärde år väljer strömstadsborna ledamöter och ersättare till kom-
munfullmäktige. Kommunfullmäktige väljer i sin tur ledamöter och ersättare 
till kommunstyrelsen, kommunens nämnder, valnämnden och till styrelserna i 
kommunens bolag.

Kommunstyrelsen beslutar i egna ärenden och bereder ärenden som ska 
beslutas av  kommunfullmäktige. I Strömstad finns det under kommunfull-
mäktige – utöver kommunstyrelsen och valnämnden – fyra facknämnder och 
fem bolag som har egna ansvarsområden med beslutanderätt inom det egna 
ansvarsområdet. Varje facknämnd och bolagen har en egen förvaltning.

Strömstads kommun har tre helägda bolag, AB Strömstadsbyggen, AB 
Strömstadslokaler, AB Strömstads Badanstalt. AB Strömstadsbyggen äger 
samtliga aktier i dotterbolagen AB Strömstanet samt AB Strömstadsgaragen. 
En fullständig översikt av den kommunala verksamheten inklusive bolagsstruk-
turen framgår av organisationsschemat till höger. 

Nämndernas verksamhet
Kommunstyrelsen ansvarar för att leda, samordna, följa upp och utveckla 
kommunens verksamhet som helhet. I ansvaret ingår även kultur- och 
fritidsverksamhet i syfte att öka kommunens attraktivitet. Ordförande är Kent 
Hansson

Miljö- och byggnämnden ansvarar för kommunens miljö- och hälsoskydds-
arbete, plan- och byggfrågor, räddningstjänst, mätverksamhet, kartfram-
ställning, geografisk information och kommunal lantmäteriverksamhet. 
Ordförande är Peter Sövig.

Tekniska nämnden ansvarar för utveckling, byggnation och för Strömstads 
kommun förvaltning av kommunens allmänna platser, väghållning, hamnar 
och markreserv. I nämndens ansvar ingår även vatten- och avloppsförsörjning, 
avfallshantering och fjärrvärmeförsörjning. Ordförande är Ulf Gustafsson.

Socialnämnden ansvarar för vård och omsorg om äldre och funktionsnedsatta 
utifrån gällande lagstiftning. Nämnden ansvarar också för socialtjänstens 
individ- och familjeomsorg. Hit hör ekonomiskt bistånd, missbruks- och beroen-
devård, familjerätt samt barn- och ungdomsvård. Ordförande är Pia Tysklind.

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för förskola, fritidshem, grundskola 
och gymnasieskola. Därtill ingår bibliotek, vuxenutbildning, grundsärskola, 
gymnasiesärskola och kulturskola i nämndens ansvarsområde. Ordförande är 
Lena Martinsson.
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Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Förvaltningsberättelse

I ett år som 2020 kommer ingen undan coronapandemins 
påverkan på den kommunala ekonomin.  

Omfattande statsbidrag 
För att mildra pandemins effekter har staten utbetalt väsentliga 
generella bidrag till offentlig verksamhet. Dessa bidrag har medverkat 
till att kommunerna visat på ett bättre resultat än på många år. Därtill 
har staten i viss mån kompenserat för tillkommande kostnader som 
uppkommit inom vården och för krisinformationen till allmänheten. 
Kommunerna har också gynnats av det allmänna stödet till alla 
arbetsgivare som kompensation för sjuklönekostnaderna. 

Trots mycket kritik från kommunerna ökar antalet riktade statsbidrag. 
Detta får, enligt Statskontoret, en långtgående inverkan på styrningen 
av kommunernas verksamhet och påverkar både vad som görs och 
hur det ska göras. Många riktade bidrag driver upp kostnadsnivån 
i verksamheterna. Detta kan i sin tur få en hämmande inverkan på 
nödvändig utveckling och effektivisering.

Lägre skatteintäkter och högre statsbidrag
Det stora antalet ansökningar om statsbidrag för merkostnader inom 
vård och omsorg är ett kvitto på att många också haft stora kostnads-
ökningar kopplat till covid-19. De 20 miljarder kronor som regeringen 
tillsatt för att täcka merkostnaderna år 2020 har ianspråktagits 
och Strömstads kommun har tagit del av detta bidrag. Det bidrag 
kommunen erhållit kompenserar inte fullt ut för de merkostnader 
som pandemin medfört.

Sveriges kommuner och regioner (SKR) meddelar att skatteintäkterna 
beräknas vara 8 miljarder kronor lägre under år 2020 än vad som 
angavs i prognosen från februari 2020. Samtidigt ökade staten de 
generella statsbidragen med 20 miljarder kronor specifikt som 
en följd av pandemin. De statliga satsningarna berörde också 
kommunerna indirekt. Ändrade regler för A-kassa (till exempel höjd 
ersättningsnivå) och lägre trösklar för att kvalificera sig för ersättning 
påverkar inte bara skatteunderlaget utan också ersättningsnivån vad 
beträffar ekonomiskt bistånd. De ändrade reglerna föreslås gälla till 
och med år 2022. 

Kommunen måste lösa sitt uppdrag – också i 
svåra tider.
År 2020 var ett exceptionellt år med många ekonomiska osäkerhets-
faktorer på grund av den pågående pandemin. 

Staten har skjutit till stora tillfälliga statsbidrag till kommuner och 
regioner så att sektorn har haft en tryggad ekonomi för att hantera 
den exceptionella situationen i en mycket osäker tid.

Hur kommer det sig att Strömstads kommun får ett starkt resultat 
mitt i en pandemi?
Det starka resultatet beror på att pandemins effekter inte påverkat 
skatteintäkterna i förväntad omfattning. Detta trots att arbetade 
timmar har minskat under året. Att skatteunderlaget är intakt beror 
mycket på de statliga åtgärderna såsom regler vid korttidspermit-
tering och ökade ersättningsnivåer vid arbetslöshet. Dessutom stiger 
pensionsinkomsterna snabbt i år. Resultatet har även påverkats av att 
pandemin inneburit en minskad efterfrågan av vissa verksamheter. 
Därtill hade det redan under åren 2018 och 2019 påbörjats effektivi-
seringar för att hantera den demografiska situationen.

Hur kommer kommunen att använda sig av överskottet? 
Årets resultat gör att Strömstads kommun kan öka likviditeten och 
därmed tillfälligt minska lånebehovet för att täcka stora behov av 
investeringar. 

Det är viktigt att påpeka att det stora överskottet är högst tillfälligt 
och har blivit en effekt av coronapandemin. Kommunen behöver 
ställa om, arbeta annorlunda och prioritera för att hantera de stora 
demografiska utmaningarna som slår olika hårt och på olika sätt runt 
om i landet. Det gäller därmed att använda det tillfälliga överskottet 
på ett sätt som kan bidra till att minska kostnaderna i framtiden. 

Hur stora är merkostnader för covid-19 i kommunen under år 2020?
Merkostnaderna för omsorg till följd av pandemin beräknas till cirka 
10,5 miljoner kronor. Kostnaderna täcks därmed av de statliga medel 
som kommunen hittills fått. Därtill tillkommer intäktsbortfall för till 
exempel hamntrafiken, parkeringsverksamhet samt för kultur- och 
fritidssektorn. Enbart på färjetrafiken beräknas kommunen ha förlorat 
runt 23 miljoner kronor som en följd av pandemin.

Pandemin fortsätter och drabbar oss alla på olika sätt. Det är därför 
viktigt att verksamheterna inom välfärden har fortsatt hög kvalitet 
även om det kostar på för både personal och resurser.

Kommunen har i några fall haft lägre kostnader år 2020 än under 
ett normalår. Bilden är dock splittrad. Korttidspermitteringar och 
sjukdom har lett till att fler barn tillbringat mindre tid på förskolan och 
fritids, vilket gör att kostnaderna för verksamheterna minskat i många 
kommuner men ökat i andra. Fortfarande är det oklart i vilken mån 

Procentuell fördelning

ålder Strömstads kommun

2020 2019

totalt män kvinnor totalt män kvinnor

0-6 år 8 8 8 8 8 9

7-15 år 11 11 10 10 11 10
16-19 år 4 4 4 4 5 4
20-24 år 4 5 4 4 4 4
25-44 år 26 26 25 25 26 25
45-64 år 24 24 24 25 24 25
65-79 år 17 17 17 17 17 17
80+ 6 5 7 6 5 7

den digitaliserade gymnasieskolan påverkat kostnaderna. Inom äldre-
omsorgen har kommunen haft vissa kostnadsökningar, medan andra 
områden har haft lägre kostnader. Pandemin är huvudförklaringen. 

Befolkningsutveckling 
Befolkningens ålderssammansättning och dess utveckling har 
stor betydelse för kommunens kostnader. Kommunens ekonomi 
och arbetsmarknad påverkas av den demografiska utvecklingen. 
Efterfrågan på välfärdstjänster som skola, bostäder, barnomsorg och 
äldreomsorg varierar över tid beroende på befolkningens storlek och 
ålderssammansättning. Detta ställer krav på att samhällsplanering 
och finansiering följer utvecklingen. 

Befolkningsutvecklingen har varit svagt positiv för Strömstads 
kommun sedan år 2014. År 2019 sjönk antalet invånare något men 
har ökat igen under år 2020 och uppgick vid årsskiftet till 13 244. 
Kommunen har störst andel invånare i åldern 25-64 år. 

Åldersfördelningen bland invånarna styr vilken kommunal service 
som efterfrågas. Inför år 2021 förväntas enligt prognosen antalet 
födda ligga på ungefär samma nivå som tidigare år, men en viss 
ökning kan konstateras i åldersgrupperna 1-18 år. Antalet personer i 
arbetsför ålder (18-64 år) ligger på ungefär samma nivå. Beträffande 
antalet äldre (65-79 år) kan en marginell ökning konstateras. Blickar 
kommunen framåt är det i åldersgruppen 80 år och över som den 
stora förändringen beräknas ske på lång sikt även om ökningen 
mellan åren 2020 och 2021 är marginell. Sistnämnda förhållande är 
något som noga måste följas upp under kommande år.



9

Öppet arbetslösa december 2020

Näringsliv och arbetsmarknad 
Näringslivet i Strömstads kommun är starkt. I kommunen finns 
cirka 7 359 arbetstillfällen fördelade på 3 266 små företag (<50 
anställda), 2 032 jobb i större företag och 2 061 jobb i offentliga och 
övriga organisationer. Förutom en mycket stark besöksnäring, med 
besöksmål såsom Koster, är handeln den dominerande näringsgrenen 
(30 procent). Förutom de dominerande branscherna återfinns flera 
framgångsrika företag inom bland annat miljöteknik, mekanisk 
industri, hantverk och bygg samt tjänstesektorn. 

Strömstads kommun är en inpendlingskommun med 1 370 från 
annan svensk kommun, och utpendling om 716 till annan svensk 
kommun. Därtill finns cirka elva procent av befolkningen som 
arbetspendlar till Norge, men som inte finns rapporterad i SCB-data 
för år 2020.   

Arbetsmarknaden i Strömstad har tidigare varit mycket stabil och 
långtidsarbetslösheten i kommunen har varit låg i jämförelse med 
riket och flera av de övriga kommunerna i regionen. Coronapandemin 
har påverkat arbetslösheten i Strömstad negativt. I december år 2020 
var andelen öppet arbetslösa i ålder 16-64 år 7,9 procent i Strömstad, 
en ökning med 4,3 procent i jämförelse med december 2019. 
Arbetslösheten är fortsatt högre bland män än kvinnor.

Svårigheten ligger i gapet mellan arbetsmarknadens krav och 
kompetensen hos de som står till arbetsmarknadens förfogande. 
Detta kräver ökade utbildningsresurser och långsiktiga insatser för att 
möta näringslivets behov både i nuläget och i framtiden.  

Strömstadsbyggen
Pandemin som råder kommer att fortsätta påverka verksamhetsåret 
2021. För bolagets räkning innebär detta att många hyresgäster 
har det svårt och bolaget märker av uppsägningar och en minskad 
efterfrågan på lokaler. Företagets ekonomiska utveckling bedöms som 
stabil och uthyrningsgraden förutspås vara fortsatt god. Efterfrågan på 
bostäder har under år 2020 varit stor och förväntas vara det även det 
kommande året.

De fåtal vakanser som finns beror till stor del på att bolaget reserverar 
lägenheter för evakuering i samband med rotrenoveringar.

Bolagets lån är till stor del räntesäkrade genom derivat och därmed 
så är räntekostnaden stabil de närmaste åren och bolaget har en god 
betalningsförmåga.

Under våren 2021 initierar Strömstadsbyggen Mobilitetsprojektet 
tillsammans med bland annat Kungliga tekniska högskolan och 
Sveriges Allmännytta. Projektet är forskningsbaserat för att undersöka 
möjligheten att starta upp en elbilspool i Strömstad där målet är 
ett mer effektivt utnyttjande av både bilar och parkeringsplatser. 
Planen är att elbilspoolen ska bli tillgänglig för bolagets hyresgäster 
och övriga kommuninvånare samt besökare. Faller projektet väl ut 
finns förhoppningen att forskningen kommer att bidra till att förändra 
framtidens syn på centrumnära parkering och möjligheten till att 
samnyttja resurser. 

Strömstadslokaler
Företagets ekonomiska utveckling bedöms som stabil och uthyrnings-
graden förutspås vara fortsatt god. 

Källa: Västra Götalandsregionen

Kvinnor Kvinnor Män Män

dec. 
2020

Δ dec. 
2020

Δ

Ålder 16-64 år

Riket 4,3% 0,5% 4,9% 0,6%

Västra Götalands län 4,3% 0,8% 4,7% 0,9%

Strömstad 6,4% 3,6% 8,2% 4,2%

Ålder 18-24 år
Riket 3,9% 0,3% 5,7% 0,1%

Västra Götalands län 3,6% 0,4% 5,4% 0,2%

Strömstad 5,9% 3,2% 11,1% 6,9%

Strömstads kommun: Procentuell förändring 
2000-2040 av antal invånare jämfört med år 
2019

Symbolen Δ avser förändring i procentenheter i jämförelse med motsvarande 
period föregående år. Källa: Arbetsförmedlingen

Pandemin som råder kommer att fortsätta påverka verksamhetsåret 
2021.

För bolagets räkning innebär detta en kontinuerlig och i viss mån 
varierande påverkan på hur lokaler skall nyttjas och underhållas 
till följd av smittläget. Dessutom kan vakansgraden komma att 
påverkas negativt men om detta är prognostiseringen alltför osäker i 
utgångsläget. Följdeffekterna påverkar likaså bolagets resursallokering 
då Strömstadslokaler har gemensamma projektresurser tillsammans 
med Strömstadsbyggen.   

Kommunens anskaffning av fastigheten Pilen 5 innebär ett tillskott 
till kommunens lokalinnehav och förvaltningen kommer att skötas av 
Strömstadslokaler. Detta påverkar resurstillsättning, beredskap med 
mera. Beroende på hur sammansättningen av hyresgästerna i denna 
fastighet, såväl nuvarande som kommande, kommer att se ut behöver 
det etableras en tydlig besluts- och kommunikationshantering mellan 
ägare och förvaltare.   

De största identifierade riskerna är förutom ovan nämnda även 
en eventuell förändring i kommunens lokalbehov. Att kommunen 
upprättat en lokalförsörjningsstrategi samt tillsatt en samordnare är 
ett stort plus för att komma tillrätta med alltför snabba omkastningar. 
Detta kan i sin tur påverka bolagets ekonomi och resurshantering 
positivt. 

Sammantaget kan läget summeras med att det finns en beredskap 
och kontinuerlig dialog med bolagets hyresgäster vilket är en tydlig 
framgångsfaktor.

Organisationen har under förra verksamhetsåret förstärkt sina 
projektresurser och bolaget har goda förutsättningar för att klara av 
ett något instabilt läge till följd av pandemin.

Bolagets lån är till största delen räntesäkrade genom derivat och 
därmed så förutspås räntekostnaden vara stabil de närmaste åren och 
bolaget har en god betalningsförmåga.

Strömstanet
Bolaget är fortsatt i ett uppbyggnadsskede och har mycket goda möj-
ligheter att utveckla verksamheten i och med den digitalisering som 
pågår i hela samhället. Bolaget kommer att ha en viktig strategisk roll 
i kommunens digitalisering av sina verksamheter. Digital infrastruktur 
kommer att vara en pusselbit för ett mer digitaliserat arbete som kan 
bidra till att de globala målen om hållbar utveckling kan nås.

Strömstanet har tillsammans med kommunen tagit fram ett förslag till 
en strategi för digital infrastruktur. Detta har varit ett viktigt arbete för 
att skapa förståelse för vad digital infrastruktur är och vilka möjlig-
heter det skapar. Digitala tjänster samt infrastruktur kräver någon 
form av uppkoppling och med ett stabilt och robust fibernät skapas 
möjligheter för Strömstads kommun.

0-18 år 19-30 år 31-64 år 65-79 år 80+ årÅldersgrupper:

50%

0%

2000 2010 2020 2030 2040



10

Händelser av väsentlig betydelse

Förvaltningsberättelse

Covid-19
Året har varit starkt präglad av covid-19 vilket påverkat både 
verksamheterna och det ekonomiska resultatet. Verksamheten har 
hanterat utmaningar med att kunna ställa om till nya arbetssätt 
såsom exempelvis distansundervisning inom gymnasieskolan och 
hemarbete för kontorspersonal. Införskaffande av nödvändig skydds-
utrustning inom vård och omsorg där det i perioder varit materialbrist 
hos leverantörerna. Verksamheterna har hanterat utmaningarna på 
ett förtjänstfullt sätt. Inom den kommunala hamn- och parkerings-
verksamheten så har intäkterna kraftigt minskat då Norges gräns 
stängdes. Trots stora merkostnader för kommunen så har de statliga 
stöden kompenserat upp för de ökade kostnaderna inom framför allt 
vård, omsorg och skola. Kommunen har fått kostnadsersättningar för 
både merkostnader samt sjuklöner under året, tillika har de generella 
statsbidragen ökat. Sammantaget så redovisar kommunen ett resultat 
som överstiger budgeterad nivå.

Kultur och Fritid 
Winter Word Festival hann genomföras i slutet av februari och blev 
ett välbesökt och lyckat arrangemang. Konsthallen Lokstallet kunde 
trots pandemin hålla öppet med begränsat insläpp under sommaren 
dock med inställda vernissage och konserter. Utställningen med lokala 
konstnärer var väldigt uppskattad och välbesökt.

Flera av kommunens högtider och evenemang blev digitala såsom 
Valborgsfirande, nationaldagsfirande, magiska datum och julkon-
serten. Genom dessa filmer nådde det lokala kulturlivet ut på ett 
annat sätt än tidigare år.

Under år 2020 har fritidsgården utökat sitt utbud med e-sport 
verksamhet, i projekt med biblioteket har olika aktiviteter utvecklats 
så som graffitimålning, sångtextverkstad, skrivverksamhet samt 
utveckling av pop-up bibliotek.

Agenda 2030
Arbetet med framtagande av strategi för Agenda 2030 samt utbild-
ningar om agendan har varit en av de största processerna under året.

Under hösten har en stor del av arbetet handlat om att planera och 
genomföra temaveckan Tillsammans-hållbarhetsveckan i Strömstad. 
Planering av samverkanskonferens om våld i ungas relationer har 
gjorts tillsammans med polis, brottsofferjour och Tanums kommun.

Arbete pågår med att säkerställa att upphandlingar är i linje med 
Strömstad kommuns mål och strategi för att vara fossiloberoende 
2030.

I ett led i Strömstads kommuns vision 2030 om en fossiloberoende 
kommun har det under året köpts in tio stycken biogasbilar och 
kommunen har totalt 29 stycken biogasfordon. Även fyra stycken 
el-mopeder har inköpts till sommarpersonalen för fossilfria 
transporter.

Näringsliv 
Till näringslivsfunktionen anställdes vid halvårsskiftet en näringslivs-
ansvarig och en företagslots. Företagslotsning kom som ett behov 
för att möta upp coronapandemins samhällsekonomiska effekter på 
näringslivet. Effekterna eskalerade och behovet av samordning kring 
omställningsarbete identifierades. För att möta oro och ängslan på 
arbetsmarknaden med inverkan på näringslivet så parerades behovet 
med en resursomläggning av näringslivsfunktionen.

Samhällsbyggnad
Färjeläget har färdigställts under år 2020. Arbetet avseende att 
möjliggöra för laddning av det nya hybridfartyget har pausats på 
grund av pandemin.

Projektet avloppsledningar till och från Österröds avloppsreningsverk 
har pågått under året. Projektets omfattning är att öka kapaciteten i 
avloppsledningssystemet in till Österröd samt få en ny utloppsledning 
från Österröd.

Dubblering av råvattenledning från Färingen har pågått under året 
och är nu 3,7 kilometer långt.

För att skapa en tryggare och attraktivare miljö på Oscarsplatsen har 
ny effektfull belysning installerats längs bergskanten.

Strandpromenadens renovering har fortsatt och arbetet med den 
sista etappen, Skagerack – Simons Hörna, påbörjades under hösten. 
Detta för att skapa en attraktivare centrummiljö.

I Södra hamnens småbåtshamn har tre bryggor ersatts med nya 
bryggor med tillgänglighetsanpassade ramper.

Verksamheten har under året arbetat med ett antal exploateringar 
såsom Vattentornsberget, Mällbygård och Mällbyhöjden Södra där 
det pågått arbete med planläggning och utveckling av projekten. 

För bostadsprojekten Mällbygård och Canning har det under året 
beslutats att avbryta detaljplanerna och projekten har lagts ned.

Digitalisering
Verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering är i fokus och kom-
munen har investerat resurser och ekonomiska medel i upphandling, 
inköp, förberedelse och installation inför test och implementering av 
digitala tjänster och verktyg. På försök har verksamheterna använt 
VR-glasögon, digitala medicinskåp, digital tillsyn, taligenkänning, 
smarta toaletter, smarta duschar, mobil dokumentation och digitala 
signeringslistor. Detta arbete är en viktig del inom verksamhetsut-
veckling och förberedelse inför framtiden i en allt mer digitaliserad 
tid.

Även för brukare har verktyg som Skype och Teams använts i en 
mycket högre utsträckning.

Möjligheterna till kompetensutveckling på distans/digitalt har ökat 
markant och lett till större möjligheter till kompetenshöjning inom 
hela verksamheten. Det har inneburit att åtta personer fått möjlighet 
att studera på betald arbetstid och samtidigt få tillsvidareanställning 
under hösten 2020 och under år 2021 kommer ytterligare 14 
personer att få denna möjlighet.

Service och kvalité
En ny version av kommunens ekonomi- och e-handelssystem har 
implementerats under året. Detta är ett projekt som berört hela 
organisationen och påverkar även många i förvaltningarna. Det har 
medfört flera nya funktioner, mer automatisering av processer och 
säkrat en högre kvalitet. 

Kommunen har under år 2020 fortsatt att utveckla sitt kommuncenter 
för att stärka servicen ut mot allmänheten. Begreppet ”En väg 
in” gäller och fler tjänster och frågor kommer nu att hanteras och 
besvaras i kommuncentret.

Bra chefer och ledare är en förutsättning för en välmående organi-
sation och för att organisationen ska utföra sitt uppdrag till belåtenhet 
för invånarna. Därför satsar kommunen på sina ledare och genomför 
ett ledarutvecklingsprogram med ledarstöd, mentorsprogram och 
handledning samt olika kompetenshöjande utbildningar.  

Hemtjänst på Koster startade under augusti som en egen arbetsgrupp 
i syfte att upprätthålla samma servicenivå som på fastlandet.
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Förvaltningsberättelse

Strömstadslokaler
Under året har värmeanläggningen i badhuset bytts ut, från 
oljepannor till luft-/vattenvärmepumpar samt en bergvärmepump. 
Beräknad årlig besparing av förbränningsolja är 40 m3.

Strömstanet
År 2020 har varit ett speciellt år för Strömstanet. Distansarbete och 
karantäner har lett till ökat intresse för digitala tjänster. Under året 
som gått har ytterligare 400 fastigheter i Strömstad anslutit sig till det 
kommunala fibernätet. År 2020 avslutades med fiberdragningar i ett 
av Strömstads äldsta områden, Bukten.

Det har varit utmaningar att nå ut med information under rådande 
pandemi och under hösten gjordes en introduktionsfilm för fiber för 
att kunna sprida information om stadsnätet digitalt. Under året har 
fokus legat på att öka intresset i vissa områden, vilket har gett effekt. 
Intresseanmälningarna på exempelvis Sydkoster har ökat till cirka 30 
procent. 

Under året har bolaget bistått mobiloperatörer med fibrering av 
mobilmaster, som ett steg i förberedelser inför den kommande 5G 
satsningen. 

Strömstads Badanstalt
Coronapandemins första bekräftade fall kom till Sverige den 1 februari 
2020. Pandemin har sedan dess ställt bolaget inför stora utmaningar. I 
mars stängde Norge sin gräns mot Sverige, vilket minskade kundflödet 
till verksamheten.

I november stängde bad- och gymverksamheten ner. Barnbassängen 
har under hela år 2020 varit stängd, vilket påverkar besöksantalet och 
ekonomin negativt.

Strömstadsbyggen
Bolaget har genomfört ett antal åtgärder avseende utemiljön för 
att ge hyresgästerna en trevligare och tryggare utevistelse. Det 
har genomförts uppdateringar på de större lekplatserna så som 
Korpeberget, Rådhusberget och Bergsliden. Många grönytor har 
antingen föryngrats eller nyplanterats. Flera kvarter har även 
utrustats med bättre belysning utomhus. Under år 2020 påbörjades 
genomförandet av montering av hjärtstartare i bolagets fastighetsbe-
stånd, arbetet kommer fortlöpa under år 2021.

Kulturhuset Skagerack i höstljus.
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Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

Förvaltningsberättelse

Ansvarsstruktur

I Strömstads kommuns kommunala koncern ingår flera nivåer av 
politiskt styrande instanser. Kommunfullmäktige är kommunens 
högsta beslutande organ och beslutar i alla viktiga och principiella 
frågor, fastställer skatt och budget. Kommunfullmäktige utser även 
ledamöter till Kommunstyrelsen och övriga nämnder. 

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltnings-
organ. Den har ett helhetsansvar för kommunens verksamheter 
dess utveckling och dess ekonomiska ställning. Styrelsen ska leda 
och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och 
ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma 
nämnders verksamhet.

Kommunens nämnder och bolagsstyrelser ansvarar för att respektive 
verksamhet bedrivs i enlighet med kommunfullmäktiges beslutade 
budget, riktlinjer, reglementen, bolagsordningar och ägardirektiv. 
Nämnder och bolagsstyrelser rapporterar till kommunstyrelsen. 

Styrmodell 
Strömstads kommuns styrmodell bygger på en särskiljning mellan 
målstyrning och kvalitetsstyrning. Att skilja på dessa två typer av 
styrning möjliggör för den politiska ledningen att fokusera kom-
munens resurser i större förändringsprojekt, samtidigt som även den 
löpande verksamheten synliggörs och följs upp.

Målstyrningen utgörs av politiska viljeriktningar för utveckling av verk-
samheten. Målstyrningen tar sin utgångspunkt i kommunfullmäktiges 
vision som är indelad i fokusområden och nedbruten till långsiktiga 
mål vilka pekar ut i vilken riktning kommunen ska utvecklas. Till 

de långsiktiga målen antar sedan nämnderna nämndmål som ska 
bidra till att uppfylla fullmäktiges mål och vision. Uppföljning av att 
kommunens verksamhet bedrivs i enlighet målen sker genom att 
framtagna styrtal och beslutade aktiviteter kontinuerligt följs och 
analyseras. En samlad uppföljning av samtliga mål sker i samband 
med delårsbokslut per augusti och i årsredovisningen.

Inom ramen för kvalitetsstyrningen säkerställer nämnder och 
förvaltning att verksamheten utförs med god kvalitet och att brister 
fångas upp tidigt och åtgärdas skyndsamt. Kvalitetsstyrningen utgår 
från de uppdrag som nämnderna har tilldelats av kommunfullmäktige 
samt den lagstiftning som styr verksamheten. I kvalitetsstyrningen 
kontrolleras exempelvis att det finns tillämpliga och verksamhetsnära 
rutiner som stöd till medarbetarna samt att dessa efterlevs i 

vardagen. En del i kvalitetsstyrningen är även att löpande ta emot och 
behandla synpunkter från invånare och kunder. Då kvalitetsstyrningen 
är en integrerad del i verksamheternas dagliga arbete sker upp-
följning kontinuerligt. Rapportering till kommunens förtroendevalda 
sker bland annat i samband med delårsbokslut och årsredovisning då 
uppföljning av den interna kontrollen presenteras.

Kommunfullmäktigemålen och nämndmålen ska vara mätbara 
och uppföljningsbara. Samtliga mål ska vara av betydelse för god 
ekonomisk hushållning och de ska balanseras mot varandra och över 
tiden enligt följande: 

• Den kommunala verksamheten ska bedrivas inom beslutade 
ekonomiska ramar. Kommunens verksamhetsidé är vägledande 
för utveckling och inriktning av verksamheten. 

• Dagens behov ska balanseras mot framtida behov, vilket 
fordrar ett hållbarhetstänk, så att inte resurserna förbrukas för 
kommande generationer.

Mål- och budgetprocessen 
Kommunfullmäktiges finansiella resultatmål styr utrymmet för 
resurstilldelning. I början av april meddelar budgetberedningen 
inledande budgetdirektiv med planeringsförutsättningar. Nämnder 
och förvaltningar arbetar med mål- och budget parallellt med 
bokslutsanalys och delårsuppföljning under våren. I slutet av maj 
möts budgetberedning, nämndpresidier och förvaltningsledningar i 
gemensam budgetdialog. Ett beslut om nämndramar tas i kommun-
fullmäktige i juni. Nämnderna tar sedan fram budgetskrivelser, för 
inlämning i mitten av september. Dessa ska innehålla behovsanalys 
utifrån nuläge och bedömda förändringar kommande år, vad gäller 
verksamhet, ekonomi och medarbetare. Förslag till nämndmål ska 
ingå, liksom översiktlig verksamhetsplan. Pågående och planerad 
verksamhets- och kvalitetsutveckling ska redovisas, med fokus 
på invånarnas behov och kommunens roll som en aktiv aktör i 
samhällsutvecklingen.

I slutet av september möts budgetberedningen och respektive nämnd 
i samråd, utifrån nämndernas budgetskrivelser. Kommunstyrelsen 
upprättar därefter förslag till beslut om skattesats samt budget och 
slutliga nämndanslag till löpande drift samt investeringsverksamhet. 
Kommunstyrelsen behandlar ärendet i oktober/november och 
slutligen så fastställer fullmäktige kommunens budget i slutet av 
november. 
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Förvaltningsberättelse

Rapportering och uppföljning
Kommunfullmäktiges långsiktiga mål med tillhörande nämndmål och 
aktiviteter följs upp i delårsbokslut augusti och i årsredovisningen. 
Resultat- och balansbudget, tillsammans med nämndanslagen, på 
översiktlig verksamhetsnivå, följs upp och rapporteras till kommun-
fullmäktige i delårsbokslut mars och augusti samt i årsredovisningen. 
Delårsrapporteringen omfattar ekonomiskt periodutfall och prognos 
för helårsutfall. 

Nämnderna ansvarar för att uppföljning, analys och rapportering 
sker enligt kommunstyrelsens direktiv. Verksamhetsresultatet ska 
analyseras ihop med det ekonomiska resultatet. Vid eventuell negativ 
avvikelse mot budget ska åtgärder omedelbart vidtas för att komma i 
ekonomisk balans och kommunstyrelsen ska informeras. 

Intern kontroll
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se till att det 
finns en god intern kontroll och nämnderna har det yttersta ansvaret 
för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. 
Nämnderna ska varje år, med utgångspunkt i reglemente och 
tillämpningsanvisningar för intern kontroll, anta en särskild plan för 
uppföljning av den interna kontrollen. Granskningsområden i planen 
ska väljas ut med utgångspunkt från en riskanalys som inkluderar en 
konsekvens- och sannolikhetsbedömning.

Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen ska rapporteras 
till nämnden i den omfattning som fastställs i internkontrollplan, dock 
minst årligen i samband med redovisning av årsbokslut. Allvarligare 
brott mot eller brister i den interna kontrollen ska omedelbart 
rapporteras till nämnden.

Resultatet av uppföljningen ska vidare rapporteras till kommun-
styrelsen och kommunens revisorer i samband med kommunens 
årsbokslut.

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt
Kommunledningsförvaltningen ska säkerställa att styrning och 
uppföljning under året ger kommunstyrelsen ett tillräckligt underlag 
för att utöva sin uppsiktsplikt. 

Uppsiktsplikten organiseras genom dialogmöten och samråd mellan 
kommunstyrelsen arbetsutskott och nämndernas arbetsutskott 
under året. I årsplanen framgår när kommunstyrelsens arbetsutskott 
kommer att kalla till dialogmöten och samråd. Samrådsmötena pro-
tokollförs och rapporteras till kommunstyrelsen. Uppsiktsplikten sker 
även genom att kommunstyrelsen tar del av löpande rapportering 
av ekonomiskt utfall, betydande händelser samt måluppfyllelse av 
kommunfullmäktiges mål. Rapportering sker vid fyra tillfällen per år, 
mars, augusti och oktober, samt vid årsbokslut. Kommunstyrelsen får 
även en gång per år en samlad rapportering av nämndernas interna 
kontrollarbete. 

Uppsiktsplikten över de kommunala bolagen sker genom ägardialog 
mellan kommunstyrelsens arbetsutskott och representanter för bo-
lagens styrelse och ledning tre gånger per år enligt beslutad årsplan. 
Kommunstyrelsen bevakar även protokoll löpande. Kommunstyrelsen 
skall årligen, senast under mars månad fatta beslut om verksamheten 
i de kommunala aktiebolagen, under föregående kalenderår, har varit 
förenlig med de fastställda kommunala ändamålen för respektive 
bolag och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 
Beslutet ska delges kommunfullmäktige snarast och om brister i 
verksamheten förelegat skall kommunstyrelsen lämna förslag till 
kommunfullmäktige om nödvändiga åtgärder.
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Kommunen ska ha en god ekonomisk hushållning i sin 
verksamhet. Begreppet har både ett finansiellt perspektiv 
och ett verksamhetsperspektiv. Kommunfullmäktiges mål-
sättningar ska säkerställa att ekonomin och verksamheten 
genomsyras av en god ekonomisk hushållning, både på kort 
och på lång sikt. 
God ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv innebär bland 
annat att varje generation själv måste bära de kostnader för den 
service som den konsumerar. Med andra ord, ingen generation ska 
behöva betala för det som en tidigare generation förbrukat.

God ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv avser kom-
munens förmåga att bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt 
och på ett ändamålsenligt sätt. För att säkerställa en god ekonomisk 
hushållning krävs en effektiv organisation, tydliga och mätbara mål 
samt en tillförlitlig redovisning, som ger information om eventuella 
avvikelser. Vidare behövs kontroll och resultatanalys, som tydliggör 
hur verksamhetens prestationer och kvalité motsvarar uppställda mål.

Finansiella mål för god ekonomisk hushållning 
Strömstads kommuns finansiella mål för god ekonomisk hushållning 
består av dels ett resultatmål och dels ett balansmål för kommunen, 
samt ett resultatmål och ett soliditetsmål för de två kommunala 
bolagen. År 2020 överstiger kommunens resultat det uppsatta 
målet på 4 procent och soliditetsmålet på 27 procent inklusive 
pensionsförpliktelser.

AB Strömstadsbyggen och AB Strömstadslokaler når även de uppsatta 
finansiella målen för året.

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning
En internationell småstad med livskvalitet, natur och friluftsliv i 
världsklass. 
Så lyder kommunfullmäktiges vision för Strömstad år 2030. 
Utgångspunkten för visionen är Strömstads historia som handelsplats 
och kurort. Visionen fångar också upp kommunens geografiska 
position som mötesplats vid EU:s yttre gräns och knutpunkt mellan 
Oslo och Göteborg, med närhet till större städers arbetsmarknad i 
Norge. 

Visionen lyfter fram våra naturtillgångar, samtidigt som den betonar 
småstadsmiljön och våra mindre samhällen som viktiga tillgångar. 

Två övergripande mål visar vägen: 
Vision 2030 är kommunfullmäktiges långsiktiga målsättning för 
kommunens utveckling. Två övergripande mål visar vägen för att nå 
visionen.

• Vi ska växa till 15 000 invånare 
• Strömstad ska bli en fossiloberoende kommun 

Sju fokusområden
Utöver övergripande mål innehåller visionen inriktningsmål för sju 
fokusområden. Utvecklingen 2020 kommer att belysas för varje 
fokusområde i kommande avsnitt i årsredovisningen. 

Måluppfyllelse övergripande mål
Antalet invånare ökade från 2019 till 2020 med 26 invånare. 
Strömstad har haft en befolkningsökning de senaste åren. Föregående 
år bröts dock trenden och befolkningen minskade. I år kan vi se en 
uppgång igen men inte i den takt som anges i kommunens övergri-
pande mål. Det övergripande målet att Strömstads kommun 2030 
kommer att ha 15 000 invånare bedöms därför som ej uppfyllt. 

Andelen fossilfria bilar i kommunens organisation fortsätter att öka. 
Även antal ton CO2 per årsarbetare utifrån tjänsteresor har minskat. 
En förklaring till detta är att antalet körda mil med kommunens 
fordon har minskat på grund av ändrade resvanor under pandemin. 
Försäljning av fossila drivmedel per capita i Strömstad har också 
minskat betydligt tack vare att reduktionsplikten började gälla från 
och med år 2019. Målet bedöms därför som delvis uppfyllt.

God ekonomisk hushållning  och ekonomisk ställning

Förvaltningsberättelse

Finansiellt mål Status Utfall 2020

Resultatmål: Det långsiktiga resultatmålet är 
ett resultat motsvarande minst 4 procent av 
skatter, generella statsbidrag och kommunal 
utjämning, mätt som ett genomsnitt över 
fyra år. 

5,2 %

Avkastningskravet för AB Strömstadslokaler 
fastställs till att bolagets överskott ska uppgå 
till 0,5 procent av bolagets totala kapital.

1,2 %

Avkastningskravet för AB Strömstadsbyggen 
fastställs till att bolagets överskott ska uppgå 
till 0,75 procent av bolagets totala kapital.

1,1 %

Balansmål: Soliditeten inklusive 
pensionsförpliktelser får inte understiga 27 
procent. 

28,9 %

AB Strömstadslokaler och AB 
Strömstadsbyggens soliditet ska öka med 0,5 
procentenheter per år

AB Strömstadslokaler: +4,8
AB Strömstadsbyggen: +1,1  

Uppfyllt         Delvis uppfyllt         Delvis uppfyllt         Inte uppfyllt

Långsiktigt mål Status Trend

2030 har Strömstads kommun 15 000 
invånare

2030 är Strömstad en fossiloberoende 
kommun
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Barn och utbildning
(LÄRA FÖR LIVET – ALLA SKA LYCKAS I SKOLAN )

Måluppfyllelsen för årskurs 6 var under 2020 låg medan re-
sultaten i årskurs 9 har förbättrats och närmar sig resultatet 
i riket. Andelen elever som är behöriga till ett nationellt 
gymnasieprogram har ökat. Under året har förvaltningens 
verksamheter haft fokus på att utveckla verksamheten 
och det lagstadgade, systematiska kvalitetsarbetet. 
Coronapandemin har haft stor påverkan på verksamheten 
under 2020.

Utveckling av verksamheten
Antalet inskrivna barn i förskolan ligger på samma nivå 2020 som 
under 2019 (cirka 650 barn). Antalet elever i förskoleklass och 
grundskola fortsätter att öka och uppgick vid årets slut till drygt 1 500 
elever. Antalet elever på Strömstad Gymnasium har minskat något 
och ligger vid året slut på cirka 360 elever. 

Skolledningen har utökats under 2020, tre verksamhetschefer har 
anställts och rektorer i skola och förskola har genom ny organisering 
fått färre medarbetare och elever att ansvara för. Båda insatserna 
syftar till att skapa en hållbar organisation och en bättre arbetsmiljö, 
som i sin tur ska bidra till en högre måluppfyllelse. 

Måluppfyllelsen gällande kunskapsuppdraget inom grundskolan 
och gymnasieskolan visar sammantaget ett liknande resultat som 
2019. Resultaten i årskurs 6 ligger fortsatt på en låg nivå. Resultaten 
minskar för både flickor och pojkar. Ett fortsatt arbete måste ske för 
att höja resultaten specifikt i svenska som andraspråk, i engelska och 
i matematik. Resultaten varierar starkt mellan skolorna och samband 
finns med elevgruppernas socioekonomiska bakgrund. Resultaten 
i årskurs 9 har förbättrats och närmar sig resultatet i riket. Andelen 
elever som är behöriga till ett nationellt gymnasieprogram har ökat. 

Under 2020 har andelen behöriga lärare både i grundskola och i 
gymnasieskola ökat. För att öka måluppfyllelsen har grundskolan 
och gymnasiet arbetat med att utveckla sin undervisningsmetodik 
genom kompetensutveckling kring Kooperativt lärande, som är ett 

Förvaltningsberättelse

Fokusområde

Tjuvaktiga skator och spelglada barn på Skee förskola.
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arbetssätt som strukturerar samarbete mellan elever. 
När eleverna arbetar utifrån samarbete och drar nytta 
av varandras kunskaper ökar deras måluppfyllelse och 
sociala sammanhållning. För att ytterligare utveckla 
undervisningen och elevernas måluppfyllelse har 
kommunens förstelärare fått ett treårigt uppdrag 
med fokus på Tydliggörande pedagogik och Tillgänglig 
lärmiljö som är en breddning och fördjupning av 
Kooperativt lärande.

Måluppfyllelsen gällande trygghet och trivsel fortsätter 
att öka. Även här spelar det Kooperativa lärandet roll  
i det sociala samspelet. Det har genomförts en rad 
insatser för att utveckla elevernas sociala miljö, till 
exempel organiserad rastverksamhet utomhus och 
konfliktlösningsmetoder.

För att möta vårdnadshavares behov av flexibilitet 
i vardagen så har vårdnadshavare under året getts 
möjlighet att välja vistelsetid på förskolan vid 
15h-placering. Resultat och genomslag har varit gott 
då många gjort förändringar av barnens vistelsetid. 
Enkäten till vårdnadshavare i förskolan visar ett ökande 
positivt resultat.

Under året har måltidsorganisationen arbetat med 
projektering för att bygga om mottagningskök på 
särskilda boenden. Köken utrustas för att kunna laga 
mat på respektive äldreboende och det beräknas vara 
klart 2021. Andelen ekologisk mat har ökat under året 
till nära 25 procent.

Anpassning till pandemin  
Verksamheterna har med kort framförhållning ställt om 
till distansundervisning i gymnasieskola och vuxenut-
bildning. Användningen av digitala verktyg har varit en 
förutsättning för att distansundervisning ska fungera. 

Bibliotek och kulturskola har anpassat sina verk-
samheter till kraven på säkra avstånd. Biblioteket 
har skapat bokpåsar för avhämtning utifrån digitala 
beställningar och som helhet har antalet medialån ökat.  

Förvaltningsberättelse

I kulturskolan har alla kurser kunnat genomföras för de 
450 barn och unga som deltar i verksamheten, även 
här har digital teknik varit en förutsättning. I förskolan 
har bemanningsplaneringen fått ökat fokus, men 
barnens närvaro har inte minskat. På grund av covid-19 
och distansundervisning har måltidsverksamheten lagat 
färre portioner, framför allt till gymnasieskolan. Som ett 
led i att minska trängsel och smittspridning av covid-19 
har ett par klasser på grundskolan ätit sin skollunch 
i sina klassrum. Samtidigt har skolledningen arbetat 
för att erbjuda en trygg arbetsmiljö för såväl barn och 
elever som för vår personal. 

Under året, när covid-19, fick en stor spridning har 
städuppdraget ökat inom barn- och utbildningsförvalt-
ningens lokaler och på kommunens särskilda boenden. 
Det gäller i första hand de allmänna ytorna där många 
rör sig.

Den förändrade arbetsmarknaden i kommunen har lett 
till att vuxenutbildningen har utvidgat sin verksamhet 
med fler yrkesinriktade utbildningar och fler läser 
ämnen på gymnasienivå för att komplettera sin tidigare 
gymnasieutbildning.

Måluppföljning
Måluppfyllelsen gällande kunskapsuppdraget inom 
grundskolan och gymnasieskolan visar sammantaget 
ett liknande resultat som 2019. Andelen elever i 
årskurs 6 som når kunskapskraven i samtliga ämnen 
har minskat, men andelen i årskurs 9 har ökat. Andelen 
gymnasieelever med examen inom 3 år når ännu inte 
upp till målnivån. Glädjande är dock att kommunen har 
ökat andelen legitimerade förskolelärare och behöriga 
lärare både i grundskola och gymnasieskola. Detta 
bör på sikt öka måluppfyllelsen. Vår sammantagna 
bedömning är att det långsiktiga målet är delvis 
uppfyllt. 

Uppfyllt         Delvis uppfyllt         Delvis uppfyllt         Inte uppfyllt

Långsiktigt mål Status Trend Måluppfyllelse

2030 är Strömstad en förebild inom 
utbildning

Andel legitimerade förskolelärare
Mål: 33 procent
Utfall: 34 procent

Andel elever i årskurs 6 som når 
kunskapskraven i samtliga ämnen
Mål: 85 procent
Utfall: 68 procent

Andel elever i årskurs 9 som når 
kunskapskraven i samtliga ämnen.
Mål: 75 procent
Utfall: 72,4 procent

Andel grundskolelärare med 
lärarlegitimation och behörighet i 
ämnet.
Mål: 73 procent
Utfall: 78 procent

Andel behöriga lärare i 
gymnasieskolan.
Mål: 78 procent
Utfall: 86 procent

Andel gymnasieelever med examen 
inom 3 år (nationella program).
Mål: 75 procent
Utfall: 69 procent
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Stöd och omsorg
(DET GODA LIVET – HELA LIVET)

Strömstads kommuns vård och omsorg står sig väl i olika 
nationella jämförelser såsom öppna jämförelser och kom-
munens kvalitet i korthet. Coronapandemin har ställt höga 
krav på verksamheten för att skydda våra äldre. 

Utmaningar och lärdomar
Samtliga av förvaltningens verksamheter har i mycket stor ut-
sträckning påverkats av pandemin. Socialtjänsten innehåller några av 
de svåraste och mest komplexa samhällsuppdragen, vilket har märkts 
under den pågående pandemin, som visat sig slå hårdast mot våra 
äldre. 

Samverkan sker aktivt internt och även externt inom alla delar av 
verksamheten. Det är en naturlig del av arbetet. Coronapandemin 
har inneburit ökade krav på samverkan såväl internt som externt. 
Samverkan mellan socialförvaltning, kommunens kommunikations-
avdelning och närsjukvården har varit avgörande i arbetet under 
pandemin. Arbetssättet med digitala möten har utvecklats som en 
följd av aktuell situation och detta har även bidragit till effektivisering 
av mötesteknik som med stor sannolikhet kommer att kvarstå även 
efter pandemin. Covid-19 kommer att påverka nämndens verksamhet 
och ekonomi även framöver. 

Socialnämnden samverkar med övriga nämnder och kommunala 
bolag när det gäller att samordna den fysiska-, sociala-, miljö- och 
folkhälsomässiga samhällsplaneringen. Arbete pågår kontinuerligt för 
att förbättra och förtydliga samverkansformer som en viktig del i att 
öka tidiga insatser inom socialtjänstens ansvarsområde.

Brukarundersökningar visar goda resultat
Strömstads kommun deltar årligen i olika nationella jämförelser 
såsom öppna jämförelser och kommunens kvalitet i korthet. 
Nationella brukarundersökningar har genomförts. Alla socialförvalt-
ningens verksamheter redovisar goda resultat i jämförelse med riket. 
Brukarna i Strömstad är generellt nöjda med socialtjänstens insatser. 
Samtliga resultat redovisas i kommundatabasen Kolada (kolada.se) 
som är tillgänglig för alla medborgare. 

Förvaltningsberättelse

Fokusområde

Beredskap för covid-19 patienter vid Uddens kortidsboende.
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Barnkonventionen blev svensk lag
Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag 
och barnperspektivet bedöms ha stärkts i riket. Det 
är fortsatt viktigt att följa utvecklingen av insatser och 
åtgärder som utförs för att stärka den sociala barn- och 
ungdomsvården. I Strömstad ser man en ökning av barn 
som behöver stöd och skydd.   

Fortsatt digital omställning
Verksamhetsutveckling med stöd av ökad digitalisering 
är en viktig del av arbetet inom socialtjänstens verk-
samheter och kommunen behöver fortsatt arbeta med 
den digitala omställningen. Det kommer att bli svårt att 
rekrytera rätt kompetens framöver samtidigt som de 
ekonomiska medlen inte förväntas öka i samma takt 
som behoven. För att klara av att tillgodose brukarnas 
behov behöver förvaltningen nyttja digitalisering allt 
mer. Som en del i verksamhetens utveckling har olika 
digitala lösningar provats, med syfte att öka själv-
ständigheten för brukaren. 

Ökade krav på socialtjänsten
Psykisk ohälsa är vanligt hos de individer som 
socialtjänsten arbetar med. Det kan handla om psykisk 
ohälsa hos placerade barn och unga, personer med 
samsjuklighet i form av psykisk ohälsa och beroende- 
problematik, personer med andra psykosociala 
problem, våldsutsatta och våldsutövare, personer 
som lever i hemlöshet och personer som behöver 
försörjningsstöd. Lokalt syns dels en ökning av våld 
i nära relationer i komplexa ärenden på Individ- och 
familjeomsorgen och dels ökande behov inom 
socialpsykiatri avseende boendelösningar samt 
hemmaplanslösningar för målgruppen.  

Agenda 2030
Under 2020 har alla chefer utbildats i Agenda 2030. 
I november erbjöds även alla politiker samma 

utbildning. Under året har även en strategi för 
kommunens övergripande arbete för Agenda 2030 
tagits fram. Den kommer att presenteras för beslut 
i kommunfullmäktige under första delen av 2021. I 
november anordnades en temavecka – Tillsammans 
hållbarhetsveckan i Strömstad, med föreläsningar och 
aktiviteter kopplat till målen i Agenda 2030. Syftet var 
även att engagera medborgare och civilsamhället i 
hållbarhetsfrågorna. Temaveckan kommer att vara en 
årligen återkommande aktivitet. Agenda 2030 är en 
angelägenhet för hela samhället. För att Sverige även 
fortsättningsvis ska kunna visa vägen mot en hållbar 
utveckling måste hela samhället vara delaktigt. Alla ska 
vara med och ingen ska lämnas utanför. Kommunens 
arbete med medborgardialog utvecklas för att möta 
invånare på de arenor där de verkar och för att ingen 
ska lämnas utanför. 

Måluppföljning
Fyra styrtal har knutits till det långsiktiga målet att 
Strömstads invånare upplever livskvalité och trygghet. 
Strömstad har deltagit i nationella brukarundersök-
ningar inom vård och omsorg, funktionshinder och 
individ- och familjeomsorg 2020. Verksamheterna visar 
goda resultat i jämförelse med andra kommuner. I den 
medborgarundersökning som genomfördes under 
2020 ökade nöjd medborgar-index för äldreomsorgen 
till 60 vid jämförelse med den från 2018 då nöjd 
medborgar-index uppgick till 50. Målet bedöms därför 
som uppfyllt.

Ett första steg för att nå målen i Agenda 2030 har en 
strategi tagits fram och utbildningar har erbjudits 
kommunens tjänstemän och politiker. Målet bedöms 
som delvis uppfyllt.

Förvaltningsberättelse

Uppfyllt         Delvis uppfyllt         Delvis uppfyllt         Inte uppfyllt

Långsiktigt mål Status Trend Måluppfyllelse

2030 upplever Strömstads invånare 
livskvalité och trygghet genom jämställd 
och jämlik tillgång till vård, omsorg, 
service och aktiv fritid

Tillgänglighet, bemötande och 
trygghet inom hemtjänsten
Mål: 90 procent
Utfall: 96 procent

Tillgänglighet, bemötande och 
trygghet inom särskilt boende
Mål: 90 procent
Utfall: 92 procent

Kvalitetsaspekter LSS grupp- och 
serviceboende, andel (%) av 
maxpoäng
Mål: 90 procent
Utfall: Nyckeltalet har utgått

Brukarbedömning Individ- och 
familjeomsorg totalt – helhetssyn
Mål: 90 procent
Utfall: 93 procent

Nöjd Medborgar-Index - 
Äldreomsorg.
Mål: Bland de 25 bästa kommunerna
Utfall: Bland de 25 bästa 
kommunerna

2030 uppfyller Strömstad de globala 
målen för Hållbar utveckling  - Agenda 
2030

En strategi för Agenda 2030 har 
tagits fram under året.
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(DÄR NATUR OCH KULTUR MÖTS)

Hur viktigt det är med meningsfulla kultur- och fritidsak-
tiviteter har blivit än mer påtagligt under året som gått. 
Strömstads kommun har under året aktivt arbetat på olika 
sätt för att stötta föreningslivet och lokala aktörer inom 
området. Stängd gräns mot Norge, rese- och trängsel-
restriktioner har påverkat och utmanat besöksnäringen, 
aktiviteter och besöksmål. Detta har inneburit ett mer 
fokuserat arbete på att nå svenska besökare samt erbjuda 
utomhusaktiviteter. 

En öppen konsthall trots pandemi
Under säsongen 2020 valde Strömstads kommun trots covid-19 
att hålla öppet konsthallen Lokstallet för invånare och besökare. 
Konsthallen anpassade sina rutiner efter rådande restriktioner, 
vernissage och andra evenemang ställdes in. Skulpturparken utanför 
konsthallen och de nya verken i stadsmiljön lockade fler besökare än 
vanligt. Under året placerade vi även ut ett nytt verk i Stadsparken 
och flera verk förvärvades, allt enligt den beslutade handlingsplanen 
om konst i offentlig miljö.

Konsthallens verksamhet har under de senaste åren utvecklats starkt 
både när det kommer till såväl utställningarnas kvalitet som dess 
besökssiffror. Under året arrangerades fyra utställningar med bland 
annat konstnärerna Göran Hägg, Ann Edholm, Sara Möller, Torsten 
Andersson samt en utställning med fokus på skulptur signerad 
konstnärerna Eva Hild, Eva Zethraeus och Hanna Järlehed Hyving. 

I september öppnades konsthallen upp för lokala konstnärer och 
inte mindre än 92 konstnärer lämnade in verk. Den öppna salongen 
”Konst är kraft” lockade flest besökare under säsongen, trots 
pandemi. 

Winter Word Festival och coronaanpassad kultur 
I februari 2020 anordnades den årliga kulturfestivalen Winter Word 
Festival. Under en långhelg fylldes kulturhuset Skagerack, Strömstad 
kyrka och andra scener runt om i Strömstad med kultur. Festivalen 
fortsatte traditionen med ”öppen scen” för barn och unga och det 
anordnades fullsatta författarsamtal i Strömstad kyrka med bland 
annat Augustprisvinnaren Marita Kapla, Carin Hjulström och Morgan 
Larsson. Under festivalen underhöll också gospelstjärnan Samuel 
Ljungblahd tillsammans med Sister Soul och en lokal gospelkör. 

I spåren av att kulturevenemang tvingades ställa in föddes nya 
idéer och aktiviteter har genomförts på nya sätt, både digitalt och 

Uppleva och göra

Förvaltningsberättelse

Fokusområde

Winter Word Festival 2020, intervju med miljöpristagare.
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fysiskt för att nå ut med kulturen trots pandemi. 
Exempel på dessa är Hållbarhetsveckan Tillsammans, 
Kulturambulansen som besökte våra äldreboenden och 
förskolor, Rockbåten lägger till med flera. Strömstads 
kommun är på ett eller annat sätt arrangörer eller 
medarrangörer till dessa arrangemang. 

Under högtider då det inte har varit möjligt att träffas 
fysiskt har filmer producerats. De har varit mycket po-
pulära och spridits i de lokala sociala medier-kanalerna. 

Kommunikationen med föreningsliv och andra aktörer 
inom kulturområdet har skett löpande under året 
för att se på vilket sätt som Strömstads kommun haft 
möjlighet att stötta upp.

Föreningslivet
Pandemin har även här med nödvändighet satt sina 
begränsningar och anläggningarna har därför periodvis 
stått tomma. Strömstadsandan (ett arbete med att ta 
fram en gemensam värdegrund) har utvecklats och 
inkluderar nu även de kommunala verksamheterna. 

En renovering har slutförts av fotbollsanläggningen 
Vettevi i Skee i samarbete med Skee IF, Positiv 
utveckling Skee samt med Strömstads kommun. Detta 
innebär att konceptet Multi Arena Skee nu är slutfört 
med uterink, konstgräsplan, skottramper för ishockey 
och basket samt nyrenoverad fotbollsanläggning. 
Under året fattades även beslut om att kommunen 
skulle vara med och bidra till den skateparkanläggning 
Skateboardklubben kommer att påbörja byggandet av 
under nästkommande år. 

En arbetsgrupp bestående av representanter för 
Strömstadslokaler, föreningar och Strömstads kommun 
arbetar nu på att ta fram förslag på hur en renovering 
av friidrottsbanor samt byte av konstgräs skall se ut på 
Strömsvallen.

Fritidsgårdsverksamheten
Fritidsgården har kontinuerligt haft öppet fem kvällar 
per vecka i Kulturhuset. Därutöver har det funnits 
verksamhet med inriktning mot motor, musik, teater, 
idrott och e-sport. Även fritidsgårdsverksamheten har 
påverkats av pandemin och verksamheten har periodvis 
varit begränsad till yngre åldersgrupper och har även 
under några veckor varit helt stängd.

I projekt med biblioteket har vi prövat på: graffitti, 
sångtexter, skrivverksamhet samt utvecklat fritids-
gården med pop-up bibliotek. För att hitta ett sätt att 
nå ungdomarna har vi startat en digital fritidsgård 
där ungdomarna kan mötas på en digital plattform. 
Vi jobbar även med en podd där vi tillsammans med 
ungdomarna tar upp engagerande samhällsfrågor.

Friluftslivet
Vandringslederna runt om i Strömstad har använts 
som aldrig förr, förmodligen som ett resultat av 
pandemin. Kommunen har under 2020 ansökt om 
medel från länsstyrelsen för att utveckla friluftslivet 
i Strömstad.

Vi har tillsammans med Västkuststiftelsen 
utvärderat våra vandringsleder och det har visat 
sig att de står sig bra i jämförelse med övriga 
kommuner. Avtal mellan Strömstads kommun och 
Västkuststiftelsen har ingåtts med uppdelning av 
ansvarsområden.

Sommarsäsong med många nya 
svenska besökare
Turismåret 2020 i Strömstad påverkades kraftigt av 
pandemin med stängd norsk gräns och reserestrik-
tioner inom Sverige både under våren och under 
hösten. Gästnätterna och övrig omsättning för 
helåret minskade drastiskt som en följd av detta. 
Sommarsäsongen blev trots situationen en kort 
men positiv period för många aktörer med många 
nya svenska besökare som upplevde destinationen 
Strömstad. Strömstad Infocenter fokuserade på 
värdskap och kommunikation samt på ett besöks-
säkert Strömstad och utomhusupplevelser vilket var 
ett lyckat och uppskattat koncept i samarbete med 
besöksnäringen. Utbudet av utomhusupplevelser är 
imponerande stort och brett runt om i kommunen, 
såsom vandring, cykling, paddling, båtturer, golf och 
padeltennis.

Måluppföljning
Som beskrivet ovan har 2020 påverkats av pan-
demin och inte minst besöksnäringen drabbades 
hårt och tappade drygt hälften av gästnätterna på 
helåret. Färjetrafiken till och från Norge ställdes 
in vilket resulterade i färre färjeresenärer. Den 
medborgarundersökning som genomfördes under 
hösten 2020 visade dock på ökande index för 
såväl kultur, idrott- och motionsanläggningar som 
fritidsaktiviteter. Index för idrott- och motionsan-
läggningar i Strömstad ligger bland de 25 procent 
bästa kommunerna i Sverige. Pandemi och som en 
följd stängd gräns mot Norge har resulterat i att 
flera av de styrtal som är knutna till det långsiktiga 
målet inte kunnat uppnås för 2020, medborgar-
undersökningen visar dock på en ökande trend. 
Målet bedöms därför som delvis uppfyllt.

Förvaltningsberättelse

Uppfyllt         Delvis uppfyllt         Delvis uppfyllt         Inte uppfyllt

Långsiktigt mål Status Trend Måluppfyllelse

2030 är Strömstad en attraktiv kommun 
med en levande stadskärna med många 
mötesplatser, välkänd för hållbara 
kultur-, idrotts- och nöjesarrangemang i 
hela kommunen.

Nöjd medborgarindex kultur
Mål: Vara bland de 25 % bästa 
kommunerna
Utfall: 59 (de 25% bästa 
kommunerna hade ett index på 65 
eller högre)

Nöjd Medborgar-Index - Idrott- och 
motionsanläggningar
Mål: Vara bland de 25 % bästa 
kommunerna
Utfall: 69 (de 25% bästa 
kommunerna hade ett index på 64 
eller högre)

Antal gästhamnsnätter
Mål: 11 500
Utfall: 3 484

Antal besökare/gästnätter (hotell, 
stugbyar, vandrarhem och camping)
Mål: 820 000
Utfall: 400 000

Nöjd Region-Index - Fritidsaktiviteter
Mål: Vara bland de 25 % bästa 
kommunerna
Utfall: 60 (de 25% bästa 
kommunerna hade ett index på 65 
eller högre)

Antal färjeresenärer Strömstad – 
Sandefjord
Mål: 1 500 000
Utfall: 185 521
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Bygga, bo och miljö
(PLATS FÖR ALLA – I HELA KOMMUNEN)

Tillgång till ett varierat och bra boende är en viktig 
förutsättning för tillväxt och ökat invånarantal. I Strömstad 
vill kommunen erbjuda attraktiva bostäder i en trygg och 
stimulerande miljö.

Fortsatt behov av bostäder
Kommunfullmäktige har antagit en uppdaterad bostadsförsörjnings- 
plan för 2019-2030. 

Utifrån befolkningsprognoser för år 2030 så beräknas behovet av bo-
städer mellan åren 2019-2030 ligga på drygt 700 bostäder. Däremot 
har pandemin påverkat bostadsmarknaden och konjunkturen när det 
gäller byggnationsstarter från privata aktörer vilket i praktiken kan 
medföra att trots att det funnits goda planförutsättningar inte sker 
byggnation i den takt som är önskvärd. I bostadsförsörjningsplanen 
framgår även kommunens riktlinjer för bostadsbyggandet; geografisk 
inriktning på Strömstad centrum/Skee, hushållning av marken med 
tätare och högre byggnation, strävan efter god planberedskap med 
framförhållning och prioritering av större markområden, bostäder 
för alla människor med mångfald av upplåtelseformer, hustyper och 
storlekar, utveckling av boendemiljöer och gröna stråk.  

Under året har flera beslut fattats som har påverkan på utvecklingen 
inom samhällsbyggnadsområdet: 

• Miljö- och byggnämnden beslutade under hösten att avbryta 
detaljplanen för det centrala bostadsprojektet Canning, vilket 
medfört att kommunens exploateringsprojekt har lagts ned.

• Tekniska nämnden har beslutat att utifrån dagens situation 
avbryta arbetet med exploateringsprojektet för bostäder 
på Mällbygård. Kommunstyrelsen har beslutat att avbryta 
detaljplanen.

• Detaljplanen berörande Korsnäs på Tjärnö innehållande 10 
villatomter antogs av kommunfullmäktige 12 december 2019. 
Detaljplanen är överklagad till mark- och miljööverdomstolen, 
dom ej meddelad. 

• Naturinventering har tagits fram för exploateringsprojektet 
för Vattentornsberget, Brixly som innehar markanvisning för 
området har under hösten påbörjat arbetet med att ta fram ett 
utformningsförslag för området. Enligt markanvisningsavtalet 
ska cirka fyra till sex av de blivande tomterna behållas av 
kommunen. 

Förvaltningsberättelse

Fokusområde

Strömstad, havet i centrum - livet i fokus.
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• Tekniska förvaltningen samt miljö- och 
byggförvaltningen har ett uppdrag att utföra 
en förstudie för hur en bostadsprojektet 
Mällbyhöjden S skulle kunna initieras. Under 
sommaren utfördes en naturinventering 
inom området, där hasselsnok påträffades. 
Kommunen har nu ansökt om LONA-bidrag för en 
kompletterande naturutredning för att undersöka 
naturmiljöerna i norra Strömstad för att se om det 
kan vara möjligt att exploatera Mällbyhöjden utan 
påverkan på bevarandestatusen för sandödla och 
hasselsnok. 

• Tekniska nämnden har tecknat köpekontrakt 
för den sista kommunala bostadstomten utmed 
Monelidsvägen, Norrkärr 1:238, där tillträde 
kommer ske under början av 2021.

Strömstadsbyggen bygger och förvaltar
Strömstadsbyggen har under flera år arbetat för att 
utvidga fastighetsbeståndet i bolaget och bidra till fler 
hyreslägenheter i kommunen. Under 2021 planerar 
Strömstadsbyggen att starta byggnation av hyresrätter 
på området Magistern centralt i Strömstad. Projektet 
är i planeringsfasen och upphandling pågår; cirka 25 
hyresrätter förväntas stå inflyttningsklara under andra 
halvan av 2022. 

En god förvaltning av fastighetsbeståndet innebär att 
underhålla och renovera fastigheterna både utvändigt 
och invändigt. Under hösten 2021 planeras en större 
invändig renovering av kvarteret Fiskaren, ett av 
Strömstadbyggens centrumnära bostadsområden. 
Renoveringen blir omfattande och kommer att innebära 
en standardförbättring för de hyresgäster som bor i 
fastigheten. 

Planering för elbilspool
Under våren 2021 initierar Strömstadsbyggen 
Mobilitetsprojektet tillsammans med bland annat 
Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och Sveriges 
Allmännytta. Projektet är ett forskningsbaserat projekt 

för att undersöka möjligheten att starta upp en el-
bilspool i Strömstad där målet är ett mer effektivt 
nyttjande av både bilar och parkeringsplatser. 
Planen är att elbilspoolen ska bli tillgänglig för våra 
hyresgäster, kommunens invånare och besökare. 
Faller projektet väl ut finns förhoppningen 
att forskningen kommer bidra till att förändra 
framtidens syn på centrumnära parkering och 
möjligheten till att samnyttja resurser. 

Utökad tillsyn av strandskydd och 
enskilda avlopp
Under 2019 startade kommunen upp arbetet med 
systematisk egeninitierad strandskyddstillsyn. 
Tillsynen utförs i samverkan med Miljösamverkan 
Väst. Under 2020 har miljö- och byggnämnden 
även intensifierat det systematiska arbetet med att 
följa upp genomförd avloppsinventering genom att 
förelägga de fastighetsägare som inte på frivillig 
väg åtgärdat de brister som inventering påvisat. 

Måluppföljning
Till det långsiktiga målet att det 2030 råder balans 
mellan tillgång och efterfrågan av bostäder i 
olika upplåtelseformer i hela kommunen har två 
styrtal knutits. Ett styrtal mäter hur många nya 
boendeenheter som har tillkommit i snitt under 
den senaste treårsperioden. Antal klara boende- 
enheter i snitt över de senaste tre åren är 91 
per år vilket är nära det uppsatta målet men 
understiger uppsatt målnivå. I genomsnitt över 
den senaste treårsperioden har 84 nya bygg-
rätter tillkommit, vilket understiger målet. Den 
sammantagna bedömningen är därför att målet ej 
är uppfyllt.

Förvaltningsberättelse

Uppfyllt         Delvis uppfyllt         Delvis uppfyllt         Inte uppfyllt

Långsiktigt mål Status Trend Måluppfyllelse

2030 råder balans mellan tillgång 
och efterfrågan av bostäder i olika 
upplåtelseformer i hela kommunen

Antal nya boendeenheter
Mål: 100 (genomsnitt över senaste 
tre åren)
Utfall: 91

Antal nya byggrätter för 
boendeenheter i detaljplan
Mål: 100 (genomsnitt över senaste 
tre åren)
Utfall: 84
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Trafik och infrastruktur
(HÅLLBARA TRANSPORTER - EFFEKTIVA FÖRBINDELSER)

Fortsatt arbete med att verka för en trivsammare 
och trafiksäkrare stad med goda förbindelser och 
pendlingsmöjligheter.
Under 2020 har flera trafiksäkerhetsåtgärder genomförts för att öka 
trivseln och trafiksäkerheten i staden. Vegetationsröjning, förbättrad 
belysning för ökad sikt och trygghet samt hastighetsdämpande 
åtgärder i vägnätet är exempel på några åtgärder. Trafikmätningar, 
trygghets- och tillgänglighetsvandringar är viktiga metoder i 
trafiksäkerhetsarbetet. Trafikmätningar sker på fasta punkter årligen 
samt på vägar och gator där det finns behov. Under 2020 har två 
trygghetsvandringar i skolmiljöer utförts samt en trygghetsvandring 
i centrummiljön. Dessa vandringar har gjorts i samarbete med 
berörda invånare, organisationer och fastighetsägare. En cykelplan 
som innehåller förslag på åtgärder i det kommunala cykelvägnätet är 
färdigställd och klar för politisk behandling. 

Under 2020 har arbetet med att skapa en attraktiv hamn för fritids-
båtar och sjöfart fortsatt. Restaurering av Ångbåtskajen har påbörjats 
för att öka tillgängligheten för passagerarbåtarnas resenärer. 
Restaureringen av strandpromenaden i gästhamnen närmar sig sitt 
slut och uppgraderingen av färjeläget är klar. Kommunens arbete med 
att möjliggöra för laddning av hybridfärjan i färjeläget har fortsatt 
under året. 

Förvaltningsberättelse

Fokusområde

Sommarvärme vid avloppsreningsverket på Österröd.
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Under 2020 har dialog förts med Västtrafik och 
andra aktörer för att förbättra kollektivtrafiken. Antal 
kollektivtrafikresor per invånare har minskat från 
26 föregående år till 19 för år 2020. Merparten av 
kollektivtrafikresorna i kommunen görs till Kosteröarna. 
2019 var antalet resor Strömstad-Kosteröarna 309 
398, 2020 minskade antalet resor till 229 827. Antalet 
resor med övriga linjer har minskat från 37 841 till 19 
950. Minskningen är jämt fördelad över samtliga linjer. 
Parkeringsbussen har ännu en sommar fungerat som 
en så kallad hop on-hop off-buss. Denna säsong under 
en fyra veckor kortare period än tidigare. Hur våra 
besökare upplevt denna förändring är svårt att säga 
med anledning av säsongens låga besöksantal.

En väl fungerande och väl utbyggd digital infrastruktur 
utgör grunden för digitalisering av det lokala samhället 
och dess funktioner. Strömstads kommun har beslutat 
att ta fram en digitaliseringsstrategi som är baserad 
på den nationella digitaliseringsstrategin och som 
tydliggör kommunens roll i ett hållbart digitaliserat 
Sverige. Regeringen har satt som mål att 95 procent av 
alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om 
minst 100 Mbit/s år 2020. Det målet har nu höjts till 
98 procent år 2025. Strömstads kommun har idag en 
täckning på cirka 90 procent. 

Fortsatt arbete för med att utveckla 
snabba och täta tågförbindelser till och 
från Strömstad 
Under året har samarbetet mellan de tio kommunerna 
längs Bohusbanans sträckning (från Strömstad i norr till 
Kungälv i söder) fortsatt. Förutom kommunerna åter-
finns fem tunga näringslivsorganisationer i samarbetet; 
Fastighetsägarna, Företagarna, Sveriges Byggindustrier, 
Thordénstiftelsen samt Västsvenska handelskammaren. 

Det initiala målet är att den reviderade nationella 
infrastrukturplanen 2022 innehåller såväl dubbelspår 
på sträckningen Göteborg-Uddevalla som utredning 

av alternativa tågsträckningar mellan Göteborg-Oslo. 
På längre sikt är målet att storstadsregionen 
Köpenhamn/Göteborg/Oslo byggs samman via en 
järnvägsförbindelse över Svinesund och genom 
Bohuslän. Med en utvecklad Bohusbana kommer 
en regionförstoring uppnås som stärker attraktions-
kraften. Tänkbara effekter kan vara utökad arbets-
marknad, bredare kultur- och friluftsliv, fler  
företagsetableringar, fler invånare och ökat bostads-
byggande. Med en dubbelspårig Bohusbana kommer 
restiderna att minska och turtätheten öka och kan 
bidra till att gods kan flyttas från väg till järnväg. 

Det har klargjorts att det finns behov av en 
annan organisation för det fortsatta samarbetet. 
Frågeställningen har blivit bredare, från att handla 
om Bohusbanan och persontrafik till att nu omfatta 
en transportkorridor (väg, järnväg och hamnar). 
Bohusbanan har förmåga att utveckla intermodalitet 
mellan trafikslag. I övrigt måste Göteborg och Oslo bli 
parter i det framtida samarbetet. 

Måluppföljning
Till målet att Strömstad ska vara ett lättillgängligt 
besöksmål med goda pendlingsmöjligheter har ett 
styrtal knutits som mäter antalet kollektivtrafikresor 
per invånare. År 2020 har varit ett speciellt år med 
restriktioner och uppmaningar till distansarbete. 
Antalet kollektivtrafikresor har därför minskat till 
följd av detta. Stor del av de kollektivtrafikresor som 
görs i Strömstads kommun görs till Kosteröarna och 
på grund av det minskade antalet besökare under 
sommarmånaderna påverkar även detta utfall. Då 
utbudet av kollektivtrafik ej är försämrats bedöms 
ändå målet som delvis uppnått. Vad gäller målet 
att norra Bohusbanan ska erbjuda effektiva person-
transporter och vara rustad för transporter till Norge 
har kommunen deltagit i nätverket för Bohusbanan 
och genomfört de aktiviteter som planerats. Målet 
är långsiktigt och därför bedöms målet som delvis 
uppnått. 

Förvaltningsberättelse

Uppfyllt         Delvis uppfyllt         Delvis uppfyllt         Inte uppfyllt

Långsiktigt mål Status Trend Måluppfyllelse

2030 är Strömstad ett 
lättillgängligt besöksmål med goda 
pendlingsmöjligheter.

Antal kollektivtrafikresor per 
invånare
Mål: 30
Utfall: 19

2030 erbjuder norra Bohusbanan 
effektiva persontransporter och är 
rustad för transporter till Norge.

Planerade aktiviteter har genomförts 
och kommunen har deltagit i 
nätverket för Bohusbanan.
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Näringsliv och arbete
(TILLVÄXT MED PLATSEN I CENTRUM)

Näringsliv, arbete och tillväxt med platsen i centrum 
har varit ett område som påverkats stort av pandemin. 
Stängd gräns och reserestriktioner har påverkat och 
utmanat besöksnäringen, vilket inneburit ett mer 
fokuserat arbete på att nå svenska besökare samt erbjuda 
utomhusaktiviteter. En positiv effekt är arbetet för en 
hållbar besöksnäring och hållbar destination som under 
året intensifierats både lokalt i Strömstad och gemensamt 
för Bohuslän.

Pandemins konsekvenser har utmanat och 
utvecklat näringslivsarbetet under året
En näringslivsansvarig och företagslots rekryterades under verksam-
hetsåret 2020. Företagslotsning kom som ett oförutsett behov av att 
möta upp pandemins samhällsekonomiska effekter på näringslivet. 
Effekterna eskalerade och behovet av samordning kring omställ-
ningsarbete för att möta både oro och ängslan på arbetsmarknaden 
med inverkan på näringslivet identifierades och parerades med stor 
resursomläggning för näringslivsfunktionen. En stor bidragande orsak 
blev den stängda gränsen till Norge, och dess påverkan på handel och 
besöksnäring. En anpassning av näringslivsfunktionen gjordes för att 
kunna hantera den oförutsedda situationen. Nyhetsbrev, enkätunder-
sökningar, säkring av nulägesdata och behovsanalyser kom att vara en 
viktig del i näringslivsarbetet.

Näringslivsfunktionen har på grund av den rådande situationen 
behövt anpassa arbetet vilket har inneburit bland annat att arbetet 
med platsutveckling pausats. Under senare delen av 2020 sågs en 
viss återhämtning i dessa arbeten och förfrågning om investering och 
nyetablering tog fart igen. 

Förvaltningsberättelse

Fokusområde

Riksgränsen - den faktor som haft störst betydelse på näringslivets utveckling under året.
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Ett tapp noterades i olika näringslivsklimat-barometrar 
som kan hänföras till perioden innan näringslivsfunk-
tionen var etablerad och på plats. En nulägesbild är att 
företagsklimatet och dialogsamverkan med det samlade 
näringslivet har förbättrats. Det har inletts samarbete 
med organisationer som främjar företagsklimat för att 
säkra fortsatt positiv utveckling.

Det interna resursplaneringsarbetet har gett resultat 
av kvalitetshöjande slag. Samordning och samverkan 
underlättar arbetet med att hantera förfrågningar från 
företag och näringslivsrepresentanter. 

Arbetet för en hållbar besöksnäring 
och hållbar destination har 
intensifierats
Besöksåret 2020 i Strömstad påverkades kraftigt 
av pandemin med stängd gräns mot Norge och 
reserestriktioner inom Sverige både under våren och 
under hösten. Gästnattstatistiken gick från 2019 års 
rekordnotering på nästan 850 000 gästnätter till knappt 
400 000 gästnätter 2020.

Sommarsäsongen blev trots situationen en kort 
men positiv period för många aktörer med många 
nya svenska besökare som upplevde destinationen 
Strömstad. Strömstad Infocenter fokuserade värdskap 
och kommunikation på ett besökssäkert Strömstad och 
utomhusupplevelser vilket var ett lyckat och uppskattat 
koncept i samarbete med besöksnäringen. Målgruppen 
var nästan uteslutande svenska besökare.

Under året har arbetet för en hållbar besöksnäring och 
hållbar destination intensifierats både lokalt i Strömstad 
och gemensamt för Bohuslän. Hållbarhet blev ett nytt 
fokusområde inom samarbetet för Ett Enat Bohuslän 
där arbetet leds av Strömstads och Tanums kommun. 
Under hösten anslöt sig Strömstads kommun som 
första kommun till Hållbarhetsklivet som är Turistrådet 
Västsveriges initiativ för en hållbar besöksnäring där 
offentliga och privata aktörer agerar för att ställa om till 
ett hållbart samhälle.

Att ansluta sig till Hållbarhetsklivet innebär att:

• Kommunen förbinder sig att beakta 
Hållbarhetsklivets fyra grundprinciper för 
en hållbar besöksnäring vid beslut om 
besöksnäringssatsningar.

• Kommunen får ett ramverk att använda till sina 
framtida besöksnäringsstrategier som är kopplat 
till Turistrådet Västsveriges strategi och till Agenda 
2030.

• Kommunen förbinder sig att dela med sig av 
initiativ som tas inom hållbar besöksnäring för 
exponering på Hållbarhetsklivets hemsida och får 
samtidigt möjlighet att ta del av andras initiativ.

• Kommunen tar aktiv ställning för en hållbar 
besöksnäring men förbinder sig inte till några 
ekonomiska åtaganden.

Samarbetet för besöksnäringsfrågor i Bohuslän har 
fortsatt under året och utpekade fokusområden är 
bland andra utveckling av vandrings- och cykelleder 
samt ett målinriktat arbete för en hållbar destination. 

Måluppföljning
Andelen nyetableringar som inte är inom branscherna 
handel och turism uppgick 2020 till 73 procent, vilket 
är en högre andel än tidigare och även överstiger 
målet för året, vilket kan förklaras av de restriktioner 
som rått under året och den stängda gränsen mot 
Norge. I Svenskt Näringslivs ranking sjönk betyget för 
företagsklimatet vilket till viss del kan förklaras av att 
kommunen under en tid stod utan näringslivsfunktion. 
Betyget för kommunens myndighetsutövning sjönk 
något föregående år men ligger fortsatt på en hög 
nivå. Året har varit speciellt i många hänseenden 
men kommunen har gjort flera insatser för att stärka 
näringsliv och besöksnäring. Målet bedöms därför som 
delvis uppfyllt. 

Förvaltningsberättelse

Uppfyllt         Delvis uppfyllt         Delvis uppfyllt         Inte uppfyllt

Långsiktigt mål Status Trend Måluppfyllelse

2030 är Strömstad en attraktiv plats för 
företagsetableringar som vill verka i vår 
gränsregion, bland annat inom miljö- 
och havsnäring.

Andel nyetableringar utöver handel/
turism
Mål: 50 procent
Utfall: 73 procent

Svenska Näringslivs ranking – 
företagsklimat
Mål: 3,6
Utfall: 3,31

Värde löpande insikt
Mål: 75
Utfall: 74
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Jämställdhet, jämlikhet 
och integration
Året som gått har slagit extra hårt mot utsatta grupper 
i samhället med ökad arbetslöshet, distansstudier, 
avvecklade träffpunkter som direkt synliga konsekvenser. 
Samtidigt har pandemin skapat förutsättningar för nya 
samverkansformer för att möta de akuta behov som 
uppstått. Projektet ”Att vara nyanländ förälder i Strömstad” 
har beviljats medel från Länsstyrelsen och fortsätter sitt 
arbete med ett stärkt föräldrastöd även under 2021. 

Revidering av jämlikhetsplan, stärkt samverkan 
och satsning på föräldraskapsstöd 
Under året har kommunens jämlikhetsplan reviderats och komplet-
terats med riktlinjer för kommunens minoritetspolitiska arbete. Syftet 
med jämlikhetsplanen är att skapa ett gemensamt förhållningssätt 
som ska genomsyra alla beslut och all verksamhet med målet att 
skapa lika förutsättningar för alla kommunens brukare och invånare.

Den nybildade enheten för Arbete & Försörjning har bidragit till 
att aktivt förbättra och optimera samordning. Utveckling har bland 
annat skett när det gäller samhällsorientering som är en viktig del. 
Ytterligare en arbetskonsulent är på gång att anställas, vilket möjliggör 
socialförvaltningens aktiva deltagande i det omställningskontor som 
är planerat på grund av den ökade arbetslösheten.

Samverkan med Arbetsförmedlingen och vuxenutbildningen har 
utvecklats mycket under året.

Länsstyrelsen har beviljat Strömstads kommun medel för att ge-
nomföra projektet ”Att vara nyanländ förälder i Strömstad”. I projektet 
arbetar kommunen med att stärka relationer och öka förståelsen av 
kulturella skillnader. Projektet berör flera verksamheter i kommunen 
och genomförs i samverkan med bland andra Tanums kommun, 
Vänersborgs kommun, Uddevalla kommun och Göteborgs Stad.

Förvaltningsberättelse

Fokusområde

Samhällsorientering och lokalkännedom för nyanlända från Röuddsbergets topp.



28

Strömstads kommun arbetar fortsatt med att erbjuda 
ett fritidsutbud som riktar sig lika mycket till flickor som 
till pojkar. Kommunen ligger i nivå med riket vad gäller 
fördelningen av aktivitetsstöd mellan pojkar och flickor, 
men än återstår arbete för att nå en nivå på 50/50. 
För att nå målet om en jämnare fördelning anordnar 
kommunen i samverkan med föreningslivet prova 
på verksamhet i samband med skollov. Föreningarna 
stimuleras till att bredda sin rekrytering av nya 
medlemmar. 

Nya samverkansformer med 
arbetsförmedlingen och försämrad 
arbetsmarknad
Långsiktiga mål och framgångsrik integration kräver 
långsiktiga insatser i olika verksamheter och i samhället 
i stort för nyanlända medborgare. Arbetsförmedlingens 
närvaro i det dagliga arbetet med gemensam lokal 
styrning och individnära stöd har upphört. Pandemin 
slår extra hårt mot utsatta grupper i samhället där 
nyanlända är särskilt drabbade med ökad arbetslöshet, 
distansstudier och avvecklade träffpunkter är direkt 
synliga konsekvenser. 

Nyanlända som tidigt etablerade sig på arbetsmark-
naden genom arbete i handels- hotell- och service-
sektorn med låga krav på utbildning och kunskaper 
i svenska, drabbas extra hårt i pandemin och den 
arbetslöshet som blivit följden. Att inte ha genomgått 
etableringsperiodens huvudområden, svenska för in-
vandrare och samhällsorientering får nu konsekvenser 
för de individer som befinner sig längst från arbete.

Socialtjänst och vuxenutbildning har etablerat en 
samverkansform i form av ett arbetssökarstöd, dit även 
Arbetsförmedlingen anslutit sig. Arbete, utbildning, 
praktik, arbetsmarknadsinsatser, praktiskt stöd, sam-
hällsorientering är några viktiga delar för att uppfylla 
det långsiktiga målet att alla i Strömstad år 2030 
åtnjuter samma rättigheter och känner sig välkomna. 

Måluppföljning:
Arbetsförmedlingens omorganisering har påverkat 
kommunens arbetssätt kring nyanlända och detta 
har gjort att de styrtal som beslutades i budget 2020 
inte längre är möjliga att följa upp. Andelen som är 
självförsörjande inom 90 dagar efter avslutad eta-
blering är fortsatt hög. Dock kommer den försämrade 
arbetsmarknaden med sannolikhet att påverka denna 
framöver. 

Det lokala aktivitetsstödet är lika stort oavsett sport 
men fördelningen av stödet sker i större utsträckning 
till pojkar. Strömstads kommun ligger här på ungefär 
samma nivåer som Sverige nationellt. Den samman-
tagna bedömningen av måluppfyllelsen är att målet 
delvis är uppfyllt.  

Förvaltningsberättelse

Uppfyllt         Delvis uppfyllt         Delvis uppfyllt         Inte uppfyllt

Långsiktigt mål Status Trend Måluppfyllelse

2030 åtnjuter alla i Strömstad lika 
rättigheter och känner sig välkomna.

Andel som är självförsörjande 90 
dagar efter avslutad etablering.
Mål: 80 procent
Utfall: 80 procent

Andel nyanlända som är inskrivna 
i etableringen inom en vecka efter 
anvisning
Mål: 90 procent
Utfall: Statistik saknas

Andel nyanlända som påbörjat 
svenska för invandrare inom en 
månad efter ankomst.
Mål: 90 procent
Utfall: Statistik saknas

Andel nyanlända som deltar i 
samhällsorientering inom en månad 
efter ankomst.
Mål: 90 procent
Utfall: Statistik saknas

Fördelning av lokalt aktivitetsstöd
Mål: Jämn fördelning mellan könen
Utfall 2019: flickor 36,8% och pojkar 
63,2% 
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Slutsatser avseende god 
ekonomisk hushållning
Den sammantagna bedömningen är att Strömstads 
kommun har nått upp till målen om god ekonomisk 
hushållning.
År 2020 överstiger kommunens resultat det uppsatta målet på 4 
procent och soliditetsmålet på 27 procent inklusive pensionsförplik-
telser uppnås.

AB Strömstadsbyggen och AB Strömstadslokaler når även de uppsatta 
finansiella målen för året. Kommunen når därför upp till de finansiella 
målen för god ekonomisk hushållning år 2020.

Ur ett verksamhetsperspektiv har kommunen år 2020 helt eller delvis 
nått upp till nio av de totalt elva verksamhetsmålen. Två av målen 
bedöms som ej uppfyllda, dels nådde inte befolkningstillväxten upp 
till målsättningen och dels nåddes inte målnivåerna för nya byggrätter 
och bostäder. 

Den medborgarundersökning som genomfördes 2020 visade på 
ökade resultat inom många områden. Kommunens genomför 
flera goda insatser i sitt miljöarbete men det kan bli bättre. 
Brukarundersökningarna inom såväl hemtjänst som särskilt boende 
visar på mycket goda resultat i jämförelse med andra kommuner 
och antalet legitimerade förskolelärare och behöriga lärare ökar. 
Pandemin har påverkat alla kommunens verksamheter och har krävt 
anpassning till nya förutsättningar. Antalet gästnätter minskade och så 
även antalet färjeresenärer. 

Då antalet mål som ej har uppnåtts understiger 25 procent 
når kommunen upp till god ekonomisk hushållning ur ett 
verksamhetsperspektiv.

Uppföljningen av nämndernas och styrelsens beslutade internkon-
trollplaner har inte visat på några allvarliga brister under år 2020. I 
de fall kontrollerna har visat på brister har riskområdet förts över till 
internkontrollplanen för år 2021.

Förvaltningsberättelse

Kaprifol.
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Balanskravet är kommunallagens regelverk för krav på 
ekonomisk balans mellan intäkter och kostnader. Om 
kostnaderna är större än intäkterna ett enskilt räkenskapsår 
uppstår ett underskott som ska återställas inom de tre 
påföljande åren. Balanskravet avser kommunens nämnds- 
och förvaltningsorganisation.
Strömstads kommun har sedan införandet år 2000, uppfyllt 
balanskravet. Det finns således inte något underskott att återställa. 
Årets balanskravsresultat är positivt och uppgår till 47,0 mnkr, 
vilket därmed lever upp till lagens krav. Jämfört med tidigare år är 
balanskravsresultatet lägre. Året har präglats av covid-19 vilket har 
påverkat verksamhet och ekonomi väsentligt. En stängd gräns mot 
Norge sedan mitten av mars har resulterat i påtagliga intäktsminsk-
ningar för både hamn- och parkeringsverksamheten. Kommunen 
har fått ett bra stöd via de bidrag staten tilldelar kommunerna under 
pandemin. Under året har även kostnadsersättningar kommit i form 
av ersättningar för sjuklöner samt för merkostnader. Under året har 
ett flertal exploateringsområden avslutats vilket har påverkat årets 
resultat negativt.

Kommunen förfogar inte över en resultatutjämningsreserv (RUR) 
eftersom resultatnivån är hög så bedöms detta för tillfället inte som 
nödvändigt.

Enligt gällande normering redovisas balanskravsutredningen nedan. 
Balanskravsutredningen syftar till att visa hur balanskravsresultatet 

har uppstått. Huvudprincipen vid avstämning av balanskravet är 
att intäkterna ska överstiga kostnaderna och att realisationsvinster 
inte ska inräknas i intäkterna då avstämningen görs. Därför börjar 
balanskravsutredningen med årets resultat enligt resultaträkningen 
som justeras för samtliga realisationsvinster vid avyttring av anlägg-
ningstillgångar. Därefter finns det möjlighet att gottgöra resultatet för 
realisationsvinster/förluster som uppstått vid avyttring av tillgångar 
om dessa avyttringar bidrar till en god ekonomisk hushållning (till 
exempel kostnadsbesparingar) i framtiden. Återföring ska också 
ske av orealiserade vinster och förluster i värdepapper. Efter dessa 
justeringar redovisas ett resultat efter balanskravsjusteringar. 

Utmärkande för årets balanskravsutredning är att:

• Det finns inte något historiskt underskott att återställa.
• Intäkterna justerades för realisationsvinster på 5,6 mnkr.
• 0,2 mnkr i realisationsvinster gottgjordes resultatet. 

Realisationsvinsten uppstod vid försäljning av 
anläggningstillgångar.

• Resultatet innehåller orealiserade vinster i värdepapper på  
5,4 mnkr.

Den nya redovisningslag som trädde i kraft 1 januari 2019 innebär 
att finansiella tillgångar ska redovisas till marknadsvärde. Tidigare 
redovisades de till anskaffningsvärde. Övergången till marknadsvär-
dering 190101 redovisas över eget kapital därefter får fluktuationer i 
marknadsvärderingen resultatpåverkande effekt. För räkenskapsåret 
innebär detta en resultatpåverkan med 5,4 mnkr som i balanskravsut-
redningen elimineras.

Balanskravsutredning mnkr 2020 2019 2018

Årets resultat enligt resultaträkningen 52,7 66,5* 30,0
- Samtliga realisationsvinster -0,2 -0,1 -2,2

+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet 0,0 0,0 0,0

+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet 0,0 0,0 0,0

-/+ Orealiserade vinster och förluster i värdepapper -5,4 -11,4 0,0

+/- Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper 0,0 0,0 0,0

= Årets resultat efter balanskravsjusteringar 47,0 55,0 27,8
- Reservering av medel till resultatutjämningsreserv 0,0 0,0 0,0

+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv 0,0 0,0 0,0

= Balanskravsresultat 47,0 55,0 27,8

Nedan följer balanskravsutredningen i tabellform, med jämförelse två år tillbaka.

Balanskravsresultat

Förvaltningsberättelse

*Årets resultat för år 2019 är justerat med en förändring i redovisningstillämpning enligt rekommendation. 
Denna rekommendation anger att detaljplanekostnader för exploateringstillgång skall redovisas över 
resultatet. Detta är justerat under år 2020 varvid jämförelsesiffran för upparbetade kostnader tom 191231 
har reglerats mot årets resultat samt eget kapital i jämförelseåret 2019.

Nytt schackspel i stadsparken.
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Väsentliga personalförhållanden
Följande personalnyckeltal redovisas i enlighet med 
Sveriges kommuners och regioners (SKR) rekommenda-
tioner samt enligt en överenskommelse i de nordbohus-
länska kommunernas nyckeltalsprojekt. Om inte annat 
anges avser uppgifterna i redovisningen 1 november res-
pektive år och redovisar personal som är månadsavlönade 
och anställda enligt Allmänna bestämmelser (AB). 

Kvinnor Män Totalt

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020

Antal 964 968 967 288 292 308 1252 1260 1275
Andel 77,0 76,8 75,8 23,0 23,2 24,2

Total hade 1 271 personer en anställning med månadslön den  
1 november 2020. Andel män fortsätter sakta att öka och är nästan 
25 procent av antalet anställda.

Andel tillsvidareanställda i procent

Kvinnor Män Samtliga

86,1 74,7 83,4

Andel tillsvidareanställda

Antal tillsvidareanställda fördelade per förvaltning och kön 2020

Syss.grad 0-74% 75-99% 100% (Heltid)

Kön Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män

% 4,0 3,1 12,8 3,9 83,2 93,0

Anställda fördelade efter sysselsättningsgrad och kön 
(tillsvidareanställda)

Nyckeltalet visar andelen tillsvidareanställda. Av kommunens 1 275 
månadsavlönade i november så hade drygt 83 procent en tillsvidare-
anställning. Det är ökning jämfört med föregående år vilket är positivt 
och tyder på en stabilare personalplanering men också på att till 
exempel antalet personer som är ersatta med en vikarie på grund av 
sjukdom har minskat.

Behovet av att anställa på visstid har till stor del att göra med 
kravet på behöriga lärare i skolan som i enlighet med skollagen 
inte kan anställas på tillsvidareanställningar utan lärarlegitimation. 
Behörighetskravet har utökats och gäller numera även för lärare i 
fritidshem. 

Förvaltning Män Kvinnor Totalt

Kommunledningsförvaltningen 22 37 59
Socialförvaltningen 55 352 407
Barn- och utbildningsförvaltningen 78 414 492
Tekniska förvaltningen 55 7 62
Miljö- och byggförvaltningen 20 23 43

Totalt 230 833 1 063

Av kommunens tillsvidareanställda är det 85,3 procent som har en 
heltidsanställning. Det är en ökning med cirka två procentenheter 
mellan 2019 och 2020. I tabellen redovisas andelen kvinnor 
respektive män per sysselsättningsgrupp. Inom socialförvaltningen 
har under en längre tid arbetet med heltidsresan pågått vilket är 
förklaringen till den ökade andelen heltider. Att anställa på heltid är 
inte bara en jämställdhetsfråga utan även en fråga om kompetensför-
sörjning i verksamheterna.

Anställda fördelade efter ålder och kön, samt medelålder per 
förvaltning

Ålder Totalt

-29 11,4 % KLF 47,4 år

30-39 17,6 % SF 46,4 år

40-49 28,3 % BUF 45,7 år

50-55 17,2 % TF 48,8 år

56- 25,4 % MBF 45,6 år

Totalt 46,2 år

2017 2018 2019 2020

Kvinnor 30 080 kr 30 813 kr 31 642 kr 32 697 kr

Män 32 255 kr 32 728 kr 33 610 kr 34 726 kr

Totalt 30 523 kr 31 222 kr 32 058 kr 33 136 kr

Medellön per kön

Medellönen i kommunen har ökat med 1 078 kr det senaste året 
vilket är en ökning med 3,3 procent. I denna löneökning ingår årligt 
löneöversyn samt löneglidning till följd av rekrytering. Kvinnornas 
medellön är 94,1 procent av männens lön vilket är samma skillnad 
som förra året. Kommunen arbetar aktivt med arbetsvärdering av 
befattningar för att kunna jämföra skillnader mellan lika och likvärdiga 
arbeten.

Personalomsättning 
Personalomsättning per förvaltning

2018 2019 2020

Förvaltning Inkl penion/
sjukersättning

Egen begäran Inkl penion/
sjukersättning

Egen begäran Inkl penion/
sjukersättning

Egen begäran

KLF 13,00 % 8,12% 1,75 % - - -

SF 10,85 % 8,57 % 11,59 % 8,39 % 11,51 % 8,01 %

BUF 11,23 % 9,14 % 9,00 % 6,43 % 6,78 % 5,34 %

TF 7,05 % 7,05 % 12,43 % 6,21 % 6,43 % 4,82 %

MBF 28,21 % 22,16% 4,47 % 2,23 % 9,07 % 6,81 %

Totalt 11,57 % 9,24 % 9,63 % 6,65 % 8,28 % 6,09 %

Personalomsättningen minskar både när det gäller totalt och när 
vi endast tittar på egen begäran. Det är viktigt att tänka på att på 
mindre förvaltningar så ger enstaka personer ett väldigt stort utfall 
på procentsatsen. Personalomsättningen har även minskat inom 
barn- och utbildningsförvaltningen vilket är väldigt positiv med tanke 
på det svåra rekryteringsläget och konkurrens om behöriga lärare 
som gäller i hela landet. Det är fortfarande  stora pensionsavgångar 
och kommunen arbetar både på kort och på lång sikt när det gäller 
handlingsplaner för kompetensförsörjning.

Förvaltningsberättelse

Personalvolym 
Totalt antal anställda personer per år fördelade efter kön och 
totalt: 

Medelåldern har minskat något jämfört med föregående år och vi kan 
se en ökande andel i de yngre åldersgrupperna. 
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Att jämföra sjukfrånvaron 2020 med tidigare år är svårt med tanke 
på pandemin och de direktiv om att stanna hemma vid minsta 
symptom som har gällt sedan i mars. Att sjukfrånvaron trots detta 
endast är en knapp procentenhet högre än föregående år tolkas som 
att kommunen hade haft en sjunkande siffra om 2020 hade varit ett 
vanligt år. Antalet dagar som räknas som långtidssjukfrånvaro har gått 
ned vilket naturligtvis har stor påverkan på statistiken. Anledningen 
till sjunkande långtidsfrånvaro är tidiga insatser vid frånvaro, tydliga 
rutiner för rehabiliteringsarbetet och ett ökat fokus på arbetsmiljöfrå-
gorna med bland annat hållbara scheman i fokus.

2018 2019 2020

KLF 2,50 2,66 3,36

SF 8,95 9,27 10,18

BUF 6,43 6,11 7,23

TF 1,22 4,11 2,05

MBF 4,33 4,79 7,74

Totalt 6,87 6,97 7,88 

Sjukfrånvaro i procent av överenskommen arbetstid (mäts på alla 
anställningar och löneformer)

Sjukfrånvaro

Män Kvinnor

2019 2020 2019 2020

KLF 1,30 1,97 6,63 4,30

SF 7,88 8,81 9,61 10,40

BUF 2,97 4,50 6,82 7,89

TF 4,20 1,86 3,53 3,51

MBF 1,60 1,27 8,01 14,22

Totalt 4,45 4,78 7,83 8,95

Sjukfrånvaron i procent per kön och förvaltning 

Sjukfrånvaron i procent efter åldersgrupper, totalt och kön

Åldersgrupp Män Kvinnor Totalt

   > 29 år 3,76 8,11 6,78

30-39 år 5,76 8,83 8,04

40-49 år 4,48 9,54 8,35

50-55 år 4,75 8,36 7,61

  56 <  4,96 9,15 7,96

Andel tillsvidareanställda i procent

Kvinnor Män

27,72 72,28

Andel tillsvidareanställda

Andelen tillsvidareanställda är i övervägande del män.

Män Kvinnor Totalt

Ekonomi, ADM 1 5 6
Bobutik 0 4 4
Förvaltning 5 1 6
Fastighetsskötsel 15 0 15

  Totalt 21 10 31

Andel tillsvidareanställda fördelade per avdelning och kön

Anställda fördelade efter ålder och kön

Åldersgrupp Män Kvinnor Totalt

  -29 10,0 % 4,9 % 6,5 %

30-49 70,0 % 33,3 % 45,1 %

50 - 20,0 % 61,8 % 48,4 %

  Totalt 10 21 31

Personalredovisning AB StrömstaNet per 201231
Samtliga anställda i bolaget är män.

Andel tillsvidareanställda i procent

Kvinnor Män

0 100

Personalvolym

Män Kvinnor Totalt

Net 3 0 3
   Totalt 3 0 3

Andel tillsvidareanställda fördelade per avdelning och kön

Anställda fördelade efter ålder och kön

Åldersgrupp Kvinnor Män Totalt

   -29 0 % 0 % %

30-49 0 % 100 % 100 %

50 - 0 % 0 %  %

Totalt 0 3 3

Förvaltningsberättelse

Håller med och 
Håller helt med

Jag anser att jag får tillräckligt med information om 
vad som gäller inom kommunen avseende 
coronasituationen 

76 %

Jag känner förtroende för hur Strömstads kommun 
hanterat och hanterar coronasituationen

59 %

Jag känner mig trygg med de skyddsinsatser 
som gjorts på arbetsplatsen, till exempel 
skyddsutrustning, avståndsmarkeringar, tillgång till 
handhygien etc

54 %

Kort redovisning av frågor i medarbetarenkäten med anledning av 
pandemin

Sjukfrånvaron är störst bland kvinnor oavsett förvaltning och 
åldersgrupp. Viktigt att tänka på att det på små förvaltningar ger stort 
utslag med enstaka individer. Det är ändå värt att notera den höga 
sjukfrånvaron på miljö- och byggförvaltningen. 

Det är många faktorer som spelar in när det gäller sjukfrånvaro. Det 
är dels arbetet och arbetssituationen men även den totala livssitua-
tionen, stress och andra hälsofaktorer. Det är viktigt att arbeta med 
att säkra upp arbetsmiljön både när det gäller fysisk och psykisk miljö 
samt när det gäller arbetsorganisation. Inte minst ett år som detta då 
pandemin har inneburit stor påfrestning på personalen i kommunens 
verksamheter.  

Många av de anställdas arbetsuppgifter har inneburit risk för 
smittspridning och krävt åtgärder för att minska dessa risker. Det har 
också inneburit oro hos kommunens medarbetare. Dels för sin egen 
hälsa men också oro för att sprida smitta. I årets medarbetarenkät 
ställdes frågor kring pandemin till alla kommunens anställda och det 
framgår att mer än hälften av medarbetarna känner så stark oro kring 
coronasituationen att det påverkar dem negativt. 

Personalredovisning AB Strömstadsbyggen per 
201231
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Förväntad utveckling

Förvaltningsberättelse

Det är svårare än någonsin att försöka förutse hur 
kommunen, landet och världen kommer att utveckla sig. 
Kommunen har upplevt en lång period av stängd gräns 
mot Norge vilket får stor påverkan på Strömstad som 
handelsplats och turiststad. Vaccinering mot covid-19 pågår 
och förhoppningsvis kommer detta att leda till minskad 
smittspridning och åter igen öppnade gränser. 

Internationell utveckling 
Smittspridningen av covid-19 ökar nu åter i världen. 
Coronapandemins ekonomiska konsekvenser är svåra att förutse. 
Förra årets rekordsnabba konjunkturkollaps och dess effekter på sam-
hällsekonomin tycks i nuläget ligga bakom oss. Kollapsens bottennivå 
har passerats både globalt och i Sverige men återhämningen från 
föregående års kraftiga ras kommer att ta tid. 

På senare tid har coronapandemin tagit ny fart och nya restriktioner 
har införts i flera länder. Osäkerheten kring den framtida utvecklingen 
är därför mycket stor. Som utgångspunkt för det ekonomiska 
scenariot antar Folkhälsomyndigheten ändå att smittspridningen 
globalt kulminerar i år och att den globala trenden för året blir ett 
gradvis minskat antal smittade. Scenariot utesluter inte faser av ökad 
smittspridning i länder eller regioner, mer tillfälligt eller mer utdraget.

Sedan februari 2020 har pandemin överskuggat allt annat och skiftat 
fokus bort från tidigare makroekonomiska orosmoln. Men i hög grad 
kvarstår flera av de riskfaktorer som många tidigare talat om. Ett 
exempel på en sådan riskfaktor är följderna av Brexit där det fortfa-
rande inte går att utesluta en betydande negativ påverkan på den 
europeiska ekonomin. En annan riskfaktor är de ökade spänningarna 
mellan USA och Kina. Trots Bidens intåg som president i USA finns det 
risk att detta frågetecken tynger den fortsatta konjunkturuppgången 
globalt – så länge avtalsfrågor inte lösts och geopolitiska konflikter 
består.

Norge
Det ekonomiska läget i Norge betyder mycket för utvecklingen i 
Strömstad. Närheten till Norge har tidigare medfört att Strömstad 
varit mindre sårbar för svenska utvecklingstrender. Historiskt har det 
visat att nationella trender inte får lika stor påverkan på Strömstad 

skulle sannolikt leda till att hotell-, restaurang- och transportbran-
scherna kan börja återhämta sig.

Det har skett en betydande ökning av antalet konkurser, främst inom 
hotell- och restaurangbranschen samt transportbranschen. Dessa 
branscher har permitterat i lägre utsträckning jämfört med andra. 
Däremot är investeringskostnaderna vad gäller fysiskt kapital i dessa 
branscher lägre jämfört med industrin och verksamheter går därför 
snabbare att bygga upp igen. Många av de som blivit arbetslösa 
under år 2020 skulle kunna återanställas igen år 2021.

Arbetslösheten kan också bli kvar på en hög nivå en längre tid när 
exempelvis nyexaminerade inte hittar arbete och sedan riskerar att 
trängas ut av personer med färskare examen när konjunkturen vänder 
uppåt.

För kommunen betyder det inte bara lägre skatteintäkter men också 
risk för högre kostnader i underhållsstöd.

Runt hörnet väntar också stora utmaningar när det gäller den 
demografiska utvecklingen och som späs på av pandemins långsiktiga 
konsekvenser. Sveriges kommuner och regioner räknar med att 
behoven av välfärd, främst äldreomsorg, kommer att öka. Samtidigt 
måste sektorn hantera brist på arbetskraft och fortsatt stora behov av 
investeringar.

Kommunens kostnader kan stiga till följd av stöd till hårt belastad per-
sonal, hantering av psykisk ohälsa och sociala problem som isolering 
och andra påfrestningar kan ha fört med sig hos invånarna. Stöd till 
barn och unga som till följd av distansundervisning och störningar i 
skolarbetet kan komma att innebära ökade kostnader. Likaså kan stöd 
behövas till de som blivit arbetslösa, särskilt de i utsatta grupper, så 
att de kommer i arbete igen. Kommunen behöver få igång ett lokalt 
idrotts-, kultur- och näringsliv som tvingats bromsats upp och som i 
vissa fall lidit en stor skada ekonomiskt. 

I nuläget fokuserar kommunen på att lösa situationen och se till att 
verksamheterna fungerar så bra som möjligt. 

Strömstads kommun har i Vision 2030 att vara 15 000 invånare. 
Kommunen ser av Statistiska centralbyråns prognos att det kan bli 
svårt att uppfylla. Kommunen arbetar vidare med att påverka sin 
attraktivitet och kunna erbjuda bra boende och sysselsättning till 
kommande invånare.

i jämförelse med andra delar av landet. Detta förändras dock 
radikalt när gränsen stängs och kommunen inser hur beroende den 
är av norrmännen. Det som då händer i Sverige i övrigt förstärks i  
kommunen och får en ackumulerad effekt.

Det första halvårets utveckling i Norge kommer i väsentlig omfattning 
bero på hur smittspridningen utvecklar sig. Snabbt utförd vaccinering 
kommer att bidra till en positiv utveckling, men fortsatt måste det 
räknas med outnyttjad produktionskapacitet och hög arbetslöshet i 
Norge fram till sommaren. Detta kommer att resultera i en minskad 
efterfrågan på konsumtionsvaror.

Från Statistisk Sentralbyrå (SSB) och Norges Bank kommer en relativt 
optimistisk bild och det förutspås att Norge hösten 2021 kommer att 
ha återhämtat sig till den nivå som rådde i landet före februari 2020.

Från SSB kommer beräkningar på ökade bostadspriser och det kan 
medföra att styrräntan höjs i Norge kommande sommar. 

Enligt Norges Bank kommer sannolikt hushållens ökade konsumtion 
att utgöra en väsentlig bidragande orsak till återhämtningen i slutet 
av år 2021.

Nationell utveckling 
Enligt Konjunkturinstitutet kommer vaccineringen innebära att 
återhämtningen kan ta fart från och med andra kvartalet 2021. Det 
framgår av den nya prognosen i Konjunkturläget.

Lågkonjunkturen förblir ändå djup under år 2021 och arbetslösheten 
uppgår i genomsnitt till nio procent.

Trots att finanspolitiken varit mycket expansiv under år 2020 för att 
stödja ekonomin under pandemin och trots rekordstora budgeterade 
ofinansierade åtgärder för år 2021 är de offentliga finanserna 
fortfarande starka. Om konjunkturen av någon orsak skulle utvecklas 
betydligt sämre än prognostiserat finns det därför fortfarande ett 
stort manöverutrymme för att stödja ekonomin med ytterligare 
offentliga medel år 2021. 

Covid 19-pandemin har till skillnad från finanskrisen, främst drabbat 
branscher som sysselsätter outbildad arbetskraft och för vilka det kan 
ta tid att hitta nytt arbete.

Samtidigt styrs arbetsmarknadens utveckling framöver i hög 
utsträckning av covid 19-pandemins fortsatta förlopp. Ett effektivt 
vaccin, som kan börja distribueras under första halvåret av år 2021, 
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Ekonomisk redovisning

Belopp i mnkr Not 2019 2020 2019 2020 2020

LÖPANDE VERKSAMHET
Årets resultat 79,3 64,6 66,5 52,7 29,5
Skattekostnad 6,2 5,7 0,0 0,0 0,0

Justering för avskrivningar och nedskrivningar 95,1 92,3 47,8 45,3 48,4

Justering för realisationsvinst/-förlust 9 -3,6 -2,6 0,0

Justering för förändring pensionsavsättning 6,2 8,7 6,2 8,7 23,0

Justering för förändring övriga avsättningar 0,0 4,2 0,0 4,2 0,0

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 9 -5,0 -5,1 0,0 0,0 0,0

Medel fr verksamh före förändr rörelsekap 181,8 170,3 116,9 108,2 100,9
Ökn(-)/minskn(+) förråd 0,2 -0,6 0,1 -0,5 0,0

Ökn(-)/minskn(+) exploateringsverksamhet 3,5 28,7 3,5 28,7 2,1

Ökn(-)/minskn(+) kortfristiga fordringar -0,3 -5,1 -4,6 -2,1 10,0

Ökn(+)/minskn(-) kortfristiga skulder -52,5 44,4 -10,9 55,7 -14,0

Kassaflöde från den löpande verksamheten 132,7 237,8 105,2 190,0 99,0
INVESTERINGAR
Inköp av materiella tillgångar -236,8 -180,0 -200,7 -157,8 -115,0

Avyttrade materiella tillgångar 0,0 2,3 0,1 0,2 0,0

Inköp av finansiella tillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Avyttrade finansiella tillgångar -13,7 -27,9 -13,7 -27,9 0,0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -250,5 -205,5 -214,3 -185,4 -115,0
FINANSIERING
Utökat utnyttjande kontokredit*) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Minskat utnyttjande kontokredit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Utlåning/ökning långfristiga fordringar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Aktieägartillskott 0,7 21,0 0,0 0,0 0,0

Långfristig upplåning 70,0 110,0 50,0 110,0 95,0

Amortering -10,0 -50,0 0,0 0,0 0,0

Förändring övriga långfristiga skulder 26,1 0,9 26,1 0,9 0,0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 86,8 81,9 76,1 110,9 95,0
Årets kassaflöde -30,9 114,2 -33,1 115,5 79,0
Likvida medel vid årets början 52,4 21,4 36,2 3,1 11,0
Likvida medel vid årets slut 21,4 135,7 3,1 118,6 90,0

Kommunkoncernen Kommunen Budget

Belopp i mnkr Not 2019 2020 2019 2020 2020
Verksamhetens intäkter 1 395,2 400,5 298,3 304,7 309,3

varav jämförelsestörande poster 3 0,1 0,2 0,1 0,2 0,0

Verksamhetens kostnader 2 -983,3 -1 055,3 -981,7 -1 050,9 -1 022,0

varav jämförelsestörande poster 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Avskrivningar/nedskrivningar 4 -95,1 -92,3 -47,8 -45,3 -48,4

Verksamhetens nettokostnader -683,2 -747,1 -731,2 -791,5 -761,1
Skatteintäkter inkl slutavräkning skatteintäkter 5 554,7 554,9 554,7 554,9 542,8

Generella statsbidrag och utjämning 6 222,8 279,2 222,8 279,2 250,5

Verksamhetens resultat 94,3 87,0 46,3 42,6 32,2
Finansiella intäkter 7 29,6 31,0 29,6 30,9 3,0

Finansiella kostnader 7 -38,5 -47,7 -9,4 -20,8 -5,7

varav jämförelsestörande poster 3 14,9 7,8 14,9 7,8 0,0

Resultat efter finansiella poster 85,5 70,3 66,5 52,7 29,5
Bokslutsdispositioner -2,1 -1,0 0,0 0,0 0,0

Skatt -4,1 -4,7 0,0 0,0 0,0

Årets resultat 8 79,3 64,6 66,5 52,7 29,5

Kommunkoncernen Kommunen Budget

Belopp i mnkr Not 2019 2020 2019 2020 2020

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar 10
Mark, byggnader o tekniska anläggn 2 360,7 2 519,4 925,8 1 105,3 0,0

Maskiner och inventarier 55,5 54,6 53,4 52,9 0,0

Pågående arbeten 93,5 21,4 72,1 5,7 0,0

Summa materiella anläggningstillgångar 2 509,8 2 595,4 1 051,4 1 163,8 1 105,0

Finansiella anläggningstillgångar 11
Aktier, andelar, bostadsrätter 7,2 9,1 53,2 76,1 0,0

Övriga finansiella anläggningstillgångar 1,9 0,0 1,9 0,0 0,0

Summa finansiella anläggningstillgångar 9,1 9,1 55,1 76,1 55,0
Summa anläggningstillgångar 2 518,9 2 604,5 1 106,5 1 239,9 1 160,0

Omsättningstillgångar
Förråd 12 2,1 2,6 1,6 2,1 0,0

Exploateringsverksamhet 13 68,8 40,1 68,8 40,1 0,0

Kortfristiga fordringar 14 88,3 94,6 79,4 81,5 130,0

Placerade pensionsmedel (aktier o räntor) 15 132,3 141,3 132,3 141,3 130,0

Kortfristiga placeringar 16 25,6 25,8 25,6 25,8 30,0

Kassa och bank 17 21,4 135,7 3,1 118,6 90,0

Summa omsättningstillgångar 338,6 440,2 310,8 409,5 380,0
Summa tillgångar 2 857,5 3 044,7 1 417,3 1 649,4 1 540,0

Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital 18 781,5 846,9 656,0 708,7 677,0

därav årets resultat 79,3 64,6 66,5 52,7 29,5

Avsättningar
Avsättningar för pensioner och liknande förpl 19 84,3 93,0 84,3 93,0 93,0

Övriga avsättningar 20 0,0 4,2 0,0 4,2 0,0

Uppskjuten skatt 21 21,7 23,3 0,0 0,0 0,0

Summa avsättningar 106,0 120,4 84,3 97,1 93,0
Skulder
Långfristiga skulder 22 1 715,7 1 766,7 346,0 457,0 440,0

Kortfristiga skulder 23 254,3 310,8 331,0 386,7 330,0

Summa skulder 1 970,1 2 077,5 677,0 843,6 770,0
S:a eget kapital, avsättningar och skulder 2 857,5 3 044,7 1 417,3 1 649,4 1 540,0

Ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser 24 241,4 232,7 241,4 232,7 234,7

Borgensförbindelser 25 4,5 3,4 1 373,8 1 322,7 0,0

Soliditet enligt balansräkning 27,3% 27,8% 46,3% 43,0% 44,0%

Soliditet inkl samtliga pensionsförpliktelser 18,9% 20,2% 29,3% 28,9% 28,7%

Kommunkoncernen Kommunen Budget

Resultaträkning

Kassaflödesanalys

Balansräkning
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Redovisningsmodell och redovisningsprinciper
Redovisningsmodell
Den kommunala redovisningen regleras genom lagen (2018:597) 
om kommunal bokföring och redovisning. Av 4 kap. 1§ framgår att 
årsredovisningen ska innehålla en förvaltningsberättelse, resulta-
träkning, balansräkning, kassaflödesanalys och noter samt en drift- 
och investeringsredovisning (för kommunens interna redovisning). 
Av 12 kap. 1 § framgår att årsredovisningen även ska innehålla en 
sammanställd redovisning (koncernredovisning). Denna består 
av en sammanställd resultat- och balansräkning för kommunen 
samt de bolag i vilka kommunen har ett betydande inflytande. 
Kommunen ska enligt den kommunala redovisningslagen följa god 
redovisningssed avseende bokföring och redovisning. Kommunen 
följer i allt väsentligt lagen och rekommendationer från Rådet för 
kommunal redovisning.

Redovisningsprinciper 
Koncernföretagens behållning på kommunens koncernkonto 
redovisas som en del av kommunens likvida medel. Motsvarande 
belopp har tagits upp som en kortfristig skuld. 

Materiella anläggningstillgångar är upptagna till anskaffningsvärde 
minskat med avskrivningar. Avskrivning påbörjas månaden efter 
att tillgången tas i bruk och vid beräkning av avskrivningar används 
den linjära metoden. Inkomster från gatukostnadsersättningar och 
andra bidrag till finansiering av investeringar från privata aktörer 
intäktsförs i takt med att investeringen färdigställs och intäkts- 
kriterierna är uppfyllda, det vill säga när investeringen är färdig att 
tas i drift, har kommunen fullgjort sin förpliktelse och inkomsten 
ska därför till fullo vara intäktsförd. I den mån en avgift eller 
ett offentligt bidrag är hänförbart till en investering, intäktsförs 
inkomsten på ett sätt som återspeglar investeringens nyttjande och 
förbrukning. För befintliga investeringar tillämpas huvudsakligen 
följande avskrivningsperioder:

• Maskiner och inventarier 3, 5, 7, 10, 15 och 20 år
• Anläggningar för hamn/gator- och vägar/vatten- och 

renhållning 10, 15, 20, 25, 30, 33, 46, 50, 70 och 75 år
• Mark och konst – ingen avskrivning

 
Gränsdragning mellan kostnad och investering tillämpas vid en 
nyttjandeperiod på minst tre år och ett prisbasbelopp. 

Komponentavskrivning tillämpas i enlighet med RKR R4

Pensionsskuld och pensionskostnad beräknas av Skandia. 
Pensionsrättigheter intjänade till och med 1997 redovisas som 
ansvarsförbindelse. Pensionsrättigheter intjänade från och med 
1998 redovisas som avsättning i den mån de inte avser avgifts- 
bestämd ålderspension. Den avgiftsbestämda delen avseende 2020 

har kostnadsförts och redovisas som kortfristig skuld.  Den årliga 
förändringen av pensionsavsättningen redovisas som verksamhets-
kostnad och de finansiella kostnaderna redovisas som finansiell 
kostnad i resultaträkningen. Samtliga pensionskostnader har belastats 
med särskild löneskatt.

Ackumulerade resultat samt årets resultat för vatten- och av-
loppsverksamhet-, fjärrvärme- och avfallskollektiven har överförts 
till vardera investeringsfond och redovisas som skuld i kommunens 
balansräkning. Avfallskollektivet har sedan 2012 en investeringsfond 
som avser två förrådsbyggnader och energihuset på återvinnings- 
centralen. 

Under 2019 har en genomgång av vatten- och avloppsverksam-
hetens anläggningsregister gjorts. Detta har resulterat i justering 
av avskrivningstider för anläggningarna och anslutningsavgifterna. 
Den genomsnittliga avskrivningstiden i verksamheten uppgår nu till 
46 år (tidigare uppgick den till 40 år). Konsekvensen av detta är att 
anläggningsvärdet skrivits upp med 25,3 mnkr som en resultateffekt 
2019. Från och med 2020 tillämpas de nya avskrivningstiderna. 

Intäkter från anslutningsavgifter tillförs resultatet med 10 procent 
av årets anslutningsavgifter. Resterande 90 procent av anslutnings-
avgifterna från tidigare år periodiseras fram till och med 2019 med 
1/30-del per år, i enlighet med rekommendationerna. I och med 
förändringen av avskrivningstiderna i verksamhetens anläggnings-
register periodiseras anslutningsavgifterna från 2020  med 1/46-del 
per år för att harmoniera med den genomsnittliga avskrivningstiden i 
anläggningsregistret.

I rörelsekapitalet är 8 mnkr öronmärkt i en investeringsfond för 
framtida investeringar samt 5,9 mnkr i fond för framtida strategiska 
åtgärder.

Kommunens pensionsmedelsportfölj är klassificerad som finansiell 
omsättningstillgång sedan 2012 enligt RKR R7. Portföljens förvaltning 
regleras av fullmäktige antaget reglemente KF2007-06-14/140. 
Samtliga placeringsmedel är värderade till marknadsvärde.

Den nya redovisningslagen som trädde i kraft 1 januari 2019 anger 
att möjligheten till uppskrivning av finansiella anläggningstillgångar 
tagits bort och tidigare års uppskrivningar behöver därför återföras. 
Detta gäller insatskapital i Kommuninvest. Återföringen minskar 
den finansiella anläggningstillgången och samtidigt minskas eget 
kapital med motsvarande belopp. Någon resultateffekt uppstår inte 
med anledning av denna justering. Den nya lagen anger även att 
finansiella instrument ska värderas till verkligt värde. Detta gäller 
kommunens innehav i korta placeringar samt pensionsfonder. Dessa 
har tidigare värderats till anskaffningsvärde. Från med årsskiftet tas 
dessa upp till marknadsvärde och får för året en resultatpåverkan. 
Gatukostnadsersättningen som tidigare var upptagna bland de 

långfristiga skulderna har i enlighet med nya redovisningslagen 
överförts till eget kapital. 

I samband med ny kommunal redovisningslag har Rådet för 
kommunal redovisning (RKR) tagit fram nya rekommendationer för 
vilka kostnader som får belasta ett exploateringsprojekt. De rekom-
mendationer som RKR tar fram tillämpas som normerande praxis 
i kommunen. Denna nya rekommendation innehåller anvisningar 
hur personalkostnader får belasta exploatering/investeringsprojekt. 
Från och med 2020 får endast direkta lönekostnader och sociala 
avgifter bokföras som en exploaterings/investeringskostnad. Övriga 
omkostnader i samband med egen personal ska bokföras som en 
kostnad på driftbudgeten. Från och med 2020 ska även kostnader för 
framtagande av översiktsplan, detaljplaner, förstudie, projekterings-
utgifter (om det inte bedöms som sannolikt att de kommer leda till 
ett genomförande), samt utgifter för marknadsföring och försäljning 
bokföras som en kostnad på driftbudgeten. Den nya rekommen-
dationen innebär byte av redovisningsprincip och upparbetade 
historiska värden till och med 31 december 201931 redovisas som 
korrigeringspost i ingående eget kapital år 2020. Tidigare års nedlagda 
kostnader på exploateringsprojekt avseende bland annat detaljplaner 
och kostnader för egen personal kommer att minska ingående eget 
kapital vilket kommer ge en förändrad soliditet. Jämförelsetalen för år 
2019 är omräknade enligt den nya rekommendationen.

Sammanställd redovisning 
Den sammanställda redovisningen omfattar den kommunala 
koncernen Strömstads kommun. Här ingår kommunens tre helägda 
koncernföretag vilka är AB Strömstadsbyggen, AB Strömstadslokaler 
och AB Strömstads Badanstalt. I Strömstadsbyggens koncern ingår två 
helägda bolag som är Strömstadgaragen och Strömstanet.

Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Med 
förvärvsmetoden avses att det av kommunen vid förvärvstillfället 
förvärvade egna kapitalet i dotterföretagen har eliminerats. Därefter 
räknas intjänat kapital in i koncernens eget kapital. Den samman-
ställda redovisningen grundas på preliminära bokslut för företagen. 
Interna mellanhavanden mellan de i koncernen ingående enheterna 
har i allt väsentligt eliminerats. Vid upprättande av koncernredovis-
ningen tillämpas i första hand kommunens redovisningsprinciper.

AB Strömstadsbyggen samt AB Strömstadslokaler tillämpar kompo-
nentavskrivning. AB Strömstadsbyggen redovisar sedan 2014 enligt 
BFNAR 2012:1 (K3).  AB Strömstadslokaler redovisar enligt K3 sedan 
2016. AB Strömstad Badanstalt redovisar enligt BFNAR 2016:10 (K2).
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Noter
Not 1 Verksamhetens intäkter 2019 2020 2019 2020

Försäljningsintäkter 18,2 14,5 8,3 7,0

Gransknings- och tillsynsavgifter 8,8 7,5 8,8 7,5

Konsumtionsavgifter 79,4 75,8 94,6 90,1

Parkeringsavgifter 6,7 3,3 6,6 3,3

Hamnavgifter 34,3 9,8 34,3 9,8

Daghemsavgifter 12,1 11,5 12,1 11,5

Äldreomsorgsavgifter 12,5 12,6 12,5 12,6

Felparkeringsavgifter 0,6 0,4 0,6 0,4

Bidrag 69,0 65,6 69,0 65,6

Kostnadsersättningar 0,0 19,0 0,0 19,0

Försäljning av verksamhet 14,1 12,7 14,1 12,7

Ersättning från Försäkringskassan, personlig assistent 6,5 6,6 6,5 6,6

Projektintäkter 8,1 8,2 8,1 8,2

Hyresintäkter 146,9 144,8 20,7 19,7

Övriga intäkter 3,8 7,7 27,8 30,1

Överfört taxekollektivens resultat till balansräkning -25,8 0,6 -25,8 0,6

Summa 395,2 400,5 298,3 304,7

Kommunkoncernen Kommunen

Not 3 Jämförelsestörande poster 2019 2020 2019 2020

Verksamhetens intäkter
Realisationsvinster maskiner, inventarier och fastigheter 0,1 0,2 0,1 0,2

Finansnetto
Orealiserade vinster Öhman fonder & Nordea fonder 11,4 5,4 11,4 5,4

Realisationsvinst Öhman fonder 3,5 2,4 3,5 2,4

Kommunkoncernen Kommunen

Not 2 Verksamhetens kostnader 2019 2020 2019 2020

Löner och sociala avgifter, exklusive avtalspension 634,7 644,6 605,4 616,6

Avtalspension; avsättning förmånsbestämd ålderspension 6,7 7,7 6,7 7,7

Avtalspension; utbetalning avgiftsbestämd ålderspension 36,2 37,4 33,4 34,7

Personalsociala avgifter 10,4 11,3 10,4 11,3

Arvode förtroendevalda 5,3 5,0 5,3 5,0

Pensionsutbetalningar till pensionärer 12,2 12,8 12,2 12,8

Lokalhyror 0,6 -3,8 101,5 101,8

Övriga lokalkostnader 97,6 100,3 18,2 16,5

Hyra och leasing av anläggningstillgångar 5,6 6,1 5,6 6,1

Transfereringar och bidrag 19,0 26,9 19,0 26,9

Köp av verksamhet 49,9 51,7 49,9 51,7

Konsulttjänster 11,5 12,6 11,5 12,6

Justering avskrivningstider VA -25,2 0,0 -25,2 0,0

Justering detaljplanekostnader explo tom 191231 5,4 0,0 5,4 0,0

Avslutade exploateringsprojekt o detaljplanekostnader 0,0 19,6 0,0 19,6

Övriga avsättningar 0,0 1,2 0,0 1,2

Diverse främmande tjänster 20,3 21,1 20,3 21,1

Tele- och datakommunikation, porto 4,8 3,9 4,8 3,9

Hotell- och resekostnader, transporter 19,3 19,1 19,3 19,1

Material 42,9 44,9 42,9 44,9

Projektkostnader 7,7 8,9 7,7 8,9

Entreprenader 8,2 10,4 8,2 10,4

Övriga kostnader 10,0 13,5 19,0 18,0

Summa 983,3 1 055,3 981,7 1 050,9

Specifikation av leasingkostnader samt hyreskostnader 2019 2020 2019 2020

Leasingavtal transportmedel 3,4 3,2 11,1 10,2

Leasingavtal maskiner och inventarier 1,1 0,3 7,4 5,0

Lokalhyror 89,1 86,1 445,6 430,4

Förfall inom 1 år Förfall mellan 1 och 5 år

Not 4 Avskrivningar och nedskrivningar 2019 2020 2019 2020

Fastigheter och anläggningar 79,1 80,6 32,7 34,5

Maskiner och inventarier 12,1 11,8 11,1 10,9

Nedskrivning av anläggn.tillgång 4,0 0,0 4,0 0,0

Summa 95,1 92,3 47,8 45,3

Not 5 Skatteintäkter 2019 2020 2019 2020

Egna skatteintäkter 560,1 567,6 560,1 567,6

Slutavräkning föregående år, korrigering 0,3 -3,2 0,3 -3,2

Slutavräkning innevarande år, preliminär -5,7 -9,5 -5,7 -9,5

Summa 554,7 554,9 554,7 554,9

Not 6 Generella statsbidrag, utjämning, fastighetsavgift 2019 2020 2019 2020

Inkomstutjämning 185,0 183,8 185,0 183,8

Kostnadsutjämning -17,2 12,3 -17,2 12,3

LSS-utjämning -7,7 -9,1 -7,7 -9,1

Strukturbidrag 10,4 10,4 10,4 10,4

Regleringsavgift 0,0 0,0 0,0 0,0

Regleringsbidrag 9,3 13,5 9,3 13,5

Generella bidrag från staten 5,1 28,0 5,1 28,0

Kommunal fastighetsavgift 38,0 40,4 38,0 40,4

Summa 222,8 279,2 222,8 279,2

Noter

Räkenskapsrevision 2019 2020 2019 2020

Kostnader för räkenskapsrevison 0,5 0,6 0,4 0,4
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Not 10 Materiella anläggningstillgångar 2019 2020 2019 2020

MARK OCH MARKANLÄGGNINGAR
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 243,4 261,0 35,8 35,8

Nyanskaffningar eller överfört från pågående arbeten 17,6 27,4 0,0 12,0

Försäljning och utrangering 0,0 -2,1 0,0 0,0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 261,0 286,3 35,8 47,8

Ingående ackumulerade avskrivningar -31,1 -36,9 -1,8 -1,9

Återförs ackumulerade avskrivningar på försäljn/utr 0,0 0,2 0,0 0,0

Årets avskrivningar -5,8 -6,5 -0,1 -0,1

Utgående ackumulerade avskrivningar -36,9 -43,2 -1,9 -2,0

MARK O MARKANLÄGGN Utgående bokfört värde 224,1 243,1 33,9 45,8

BYGGNADER OCH TEKN ANLÄGGNINGAR
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 2 785,5 3 089,9 949,0 1 171,9

Nyanskaffningar eller överfört från pågående arbeten 315,8 213,6 234,0 201,6

Försäljning och utrangering -11,4 -1,1 -11,1 -0,6

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 3 089,9 3 302,3 1 171,9 1 372,8

Ingående ackumulerade avskrivningar -886,2 -927,0 -279,6 -279,9

Återförs ackumulerade avskrivningar på försäljn/utr 2,7 -25,4 28,8 0,6

Årets avskrivningar -69,7 -73,7 -29,1 -34,1

Utgående ackumulerade avskrivningar -953,2 -1 026,1 -279,9 -313,5

BYGGN O TEKN ANL Utgående bokfört värde 2 136,6 2 276,2 892,0 1 059,4

MASKINER  OCH INVENTARIER
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 296,2 306,0 274,0 283,8

Nyanskaffningar eller överfört från pågående arbeten 10,6 11,0 10,4 10,5

Försäljning och utrangering -0,8 -4,3 -0,6 -3,9

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 306,0 312,7 283,8 290,4

Ingående ackumulerade avskrivningar -239,3 -250,5 -220,0 -230,4

Återförs ackumulerade avskrivningar på försäljn/utr 1,1 4,3 0,9 3,9

Årets avskrivningar -12,3 -11,9 -11,3 -11,0

Utgående ackumulerade avskrivningar -250,5 -258,1 -230,4 -237,5

MASK O INV Utgående bokfört värde 55,5 54,6 53,4 52,9

PÅGÅENDE ARBETEN
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 225,9 93,5 141,0 72,1

Nyanskaffningar under året 210,5 179,2 175,3 157,6

Överfört till byggnader, markanläggningar, inventarier -343,0 -258,6 -244,3 -231,4

PÅGÅENDE ARBETEN Utgående bokfört värde 93,5 21,4 72,1 5,7
Summa 2 509,8 2 595,4 1 051,4 1 163,8

Not 7 Finansnetto 2019 2020 2019 2020

Finansiella intäkter
Utdelning på aktier och andelar 2,7 1,1 2,7 1,1

Utdelning värdepapper 0,8 0,7 0,8 0,7

Orealiserade vinster finansiella omsättningstillgångar 18,0 23,3 18,0 23,3

Räntor på likvida medel 0,2 0,3 0,2 0,2

Realisationsvinster/förlust omsättningstillgångar 3,5 2,4 3,5 2,4

Övriga finansiella intäkter 4,4 3,2 4,4 3,2

Summa 29,6 31,0 29,6 30,9

Finansiella kostnader
Räntekostnader och liknande poster 29,2 27,6 0,2 0,7

Bankkostnader 0,3 0,2 0,3 0,2

Orealiserade förluster finansiella omsättningstillgångar 6,6 17,9 6,6 17,9

Ränta på intjänade pensionsförmåner 2,1 1,7 2,1 1,7

Övriga finansiella kostnader 0,2 0,2 0,2 0,2

Summa 38,5 47,7 9,4 20,8

Kommunkoncernen Kommunen

Noter
Kommunkoncernen Kommunen

Not 8  Årets resultat 2019 2020

Avstämning av balanskravet:
Årets resultat enligt resultaträkningen 71,9 52,7

Justerat resultat detaljplanekostnader explo 191231 -5,4 0,0

Justerat årets resultat enligt resultaträkningen 66,5 52,7

Avgår: samtliga realisationsvinster -0,1 -0,2

Avgår: orealiserade vinster/förluster i värdepapper -11,4 -5,4

Årets balanskravresultat 55,0 47,0

Not 9  Justering övriga ej likviditetspåverkande poster 2019 2020 2019 2020

Justering för realisationsvinst/-förlust -3,3 -2,6 -3,6 -2,6

Övriga ej likviditetspåverkande postr -1,7 -2,4 0,0 0,0

Summa -5,0 -5,1 -3,6 -2,6

Noter
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Not 11 Aktier, andelar, bostadsrätter m.m. 2019 2020 2019 2020

Aktier:
AB Strömstads Badanstalt 0,0 0,0 2,4 3,4

AB Strömstadsbyggen 0,0 0,0 15,7 15,7

AB Strömstadslokaler 0,0 0,0 25,6 45,6

AB Strömstadsgaragen 0,0 0,0 0,0 0,0

AB Strömstanet 0,0 0,0 2,7 2,7

SKL Inera AB 0,0 0,0 0,0 0,0

Andelar:
Kommuninvest ekonomisk förening 7,2 9,1 6,8 8,7

Förlagslån Kommuninvest 1,9 0,0 1,9 0,0

Långfristiga fordringar 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa 9,1 9,1 55,1 76,1

Kommunkoncernen Kommunen

Not 12 Förråd 2019 2020 2019 2020

Förrådslagt material 1,7 2,2 1,4 1,9

Bränslelager 0,4 0,4 0,2 0,2

Summa 2,1 2,6 1,6 2,1

Not 15 Aktieportfölj (placerade pensionsmedel) 2019 2020 2019 2020

Ingående ackumulerade anskaffningsvärde 43,2 56,6 43,2 56,6

Nyanskaffning -8,4 4,6 -8,4 4,6

Försäljning/Realiserade vinst 3,5 2,2 3,5 2,2

Utgående ackumulerade anskaffningsvärde 38,2 63,4 38,2 63,4

Orealiserad vinst/förlust markandsvärdering 18,4 5,3 18,4 5,3

Utgående ackumulerat marknadsvärde 56,6 68,7 56,6 68,7

Ingående ackumulerade nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0

Årets nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0

Återföring av tidigare nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0

Utgående ackumulerade nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa 56,6 68,7 56,6 68,7

Not 13 Exploateringsverksamhet 2019 2020 2019 2020

Exploatering Myren            0,3 0,0 0,3 0,0

Exploatering Canningområdet   22,3 0,0 22,3 0,0

Exploatering Mällbyhöjd       2,1 2,1 2,1 2,1

Exploatering DP Hålkedalen hamn 6,3 1,6 6,3 1,6

Exploatering Bojar/Grandalen          0,5 0,0 0,5 0,0

Exploatering Monelid/Seläter  0,9 -0,6 0,9 -0,6

Exploatering Skee syd DP/Bastekärr1:18 35,6 35,6 35,6 35,6

Exploatering Laholmen 0,4 0,0 0,4 0,0

Exploatering Brovallen 0,8 0,8 0,8 0,8

Exploatering G:a Hällestrandsvägen 1,2 0,0 1,2 0,0

Övriga exploateringsprojekt -1,6 0,5 -1,6 0,5

Summa 68,8 40,1 68,8 40,1

Not 14 Kortfristiga fordringar 2019 2020 2019 2020

Konsumtionsavgifter 0,7 0,5 0,7 0,5

Barnomsorgsavgifter 0,3 0,3 0,3 0,3

Äldreomsorgsavgifter 0,7 0,7 0,7 0,7

Fakturering övrig 15,1 14,1 14,4 9,2

Fordringar på staten 42,9 46,4 42,9 46,4

Projektmedel 1,1 0,0 1,1 0,0

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, övrigt 24,4 29,8 19,3 24,3

Övrigt 3,1 2,8 0,1 0,1

Summa 88,3 94,6 79,4 81,5

Kommunkoncernen Kommunen

Not 15 Ränteportfölj (placerade pensionsmedel) 2019 2020 2019 2020

Ingående ackumulerade anskaffningsvärde 63,6 75,8 63,6 75,8

Nyanskaffning 10,0 0,8 10,0 0,8

Försäljning 0,0 -4,0 0,0 -4,0

Försäljning/realiserad förlust 0,0 0,1 0,0 0,1

Utgående ackumulerade anskaffningsvärde 73,6 72,7 73,6 72,7

Orealiserad vinst/förlust marknadsvärdering 2,2 -0,1 2,2 -0,1

Utgående ackumulerat marknadsvärde 75,8 72,6 75,8 72,6

Ingående ackumulerade nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0

Årets nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0

Återföring av tidigare nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0

Utgående ackumulerade nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa 75,8 72,6 75,8 72,6

Not 16 Kortfristig placering 2019 2020 2019 2020

Ingående fondinnehav anskaffningsvärde 25,2 25,2 25,2 25,2

Orealiserade vinst/förluster marknadsvärdering 0,3 0,6 0,3 0,6

Summa 25,6 25,8 25,6 25,8

Not 17 Kassa och bank 2019 2020 2019 2020

Kassa 0,0 0,0 0,0 0,0

Bank 153,4 166,9 135,0 149,8

   varav AB Strömstadsbyggen, del i koncernkonto 71,0 76,3

   varav AB Strömstadslokaler, del i koncernkonto 45,3 54,9

   varav AB Strömstads Badanstalt, del i koncernkonto 1,1 0,2

   varav AB Strömstadsgaragen, del i koncernkonto 0,3 0,2

   varav AB StrömstaNet, del i koncernkonto 15,3 13,7

      varav öronmärkt för strategiska åtgärder 5,9 5,9

      varav öronmärkt för investeringsfond 8,0 8,0

Plusgiro -131,9 -31,2 -131,9 -31,2

Summa 21,4 135,7 3,1 118,6

Noter Noter
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Not 18 Eget kapital 2019 2020 2019 2020

Ingående eget kapital enl. fastställd balansräkning 702,1 782,3 589,5 656,0

Överföring gatukostnadsersättning 0,0 0,0 0,0 0,0

Marknadsvärdering finansiella omsättningstillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0

Återföring emission Kommuninvest 0,0 0,0 0,0 0,0

Årets resultat enligt resultaträkning 84,8 64,6 71,9 52,7

Justering årets resultat -5,4 0,0 -5,4 0,0

Summa 781,5 846,9 656,0 708,7
Specificering av eget kapital
Anläggningskapital 697,2 717,4 676,2 685,8

Rörelsekapital 84,3 129,5 -20,2 22,9

  varav pensionsfond 132,3 141,3 132,3 141,3

  varav öronmärkt för strategiska åtgärder* 5,9 5,9 5,9 5,9

  varav öronmärkt för investeringsfond** 8,0 8,0 8,0 8,0

Summa 781,5 846,9 656,0 708,7
*  Ingående balans (5,9 Mkr) avser tidigare års markförsäljning. **  Avser framtida investeringar

Kommunkoncernen Kommunen

Not 19 Avsättningar 2019 2020 2019 2020

Ingående avsättning 78,0 84,3 78,0 84,3

Ränte- och basbeloppsuppräkning 2,0 1,8 2,0 1,8

Nyintjänad pension 5,7 7,2 5,7 7,2

Pensionsutbetalningar -2,5 -2,6 -2,5 -2,6

Förändring av löneskatt 1,2 1,7 1,2 1,7

Byte av tryggande -1,9 0,0 -1,9 0,0

Övrigt 1,8 0,6 1,8 0,6

Utgående avsättning 84,3 93,0 84,3 93,0
 - varav arbetstagare 23,9 26,8 23,9 26,8

 - varav pensionstagare 33,1 33,9 33,1 33,9

 - varav avgångna 9,2 12,2 9,2 12,2

 - varav garanti- och visstidspensioner 1,7 1,9 1,7 1,9

 - varav löneskatt 16,5 18,1 16,5 18,1
Utredningsgrad (tidigare aktualiseringsgrad) är för 2020 97 %. Måttet 

 omfattar numera bland annat även anställningar från 1998.

Not 20 Övrig avsättningar 2019 2020 2019 2020

Bidrag statlig infrastruktur 0,0 3,0 0,00 3,0

Sanering skjutbana 0,0 1,2 0,00 1,2

Summa 0,0 4,2 0,00 4,2

Not 22 Långfristiga skulder 2019 2020 2019 2020

Skulder till kreditinstitut m.m 1 549,7 1 599,7 180,0 290,0

Förutbetalda anslutningsavgifter VA-kollektivet 92,0 95,4 92,0 95,4

Förutbetalda anslutningsavgifter fjärrvärme 3,5 3,3 3,5 3,3

Förutbetalda investeringsbidrag 6,3 6,3 6,3 6,3

Investeringsfond VA 47,4 46,1 47,4 46,1

Investeringsfond förråd/eko 3,2 2,7 3,2 2,7

Investeringsfond Avfall 13,6 13,2 13,6 13,2

Summa 1 715,7 1 766,7 346,0 457,0

Not 23 Kortfristiga skulder 2019 2020 2019 2020

Leverantörsskulder 58,7 85,4 47,7 73,8

Semesterlöneskuld, upplupna löner, exkl sociala avgifter 34,6 36,4 32,8 34,2

Upplupna kostnader avgiftsbestämd ålderspension 21,3 21,9 21,3 21,9

Upplupna sociala avgifter 19,4 19,8 18,9 19,3

Skattekontoavräkning 1,8 9,4 1,4 9,0

Skulder till kreditinstitut 0,0 10,0 0,0 0,0

Upplupna skattekostnader, förutbetalda skatteintäkter 9,5 22,3 6,2 18,4

Projektbidrag 66,8 60,6 66,8 60,6

Resultatfond fjärrvärme 0,6 1,0 0,6 1,0

Strömstadsbyggen, del i koncernkonto 0,0 0,0 71,0 76,3

Strömstadslokaler, del i koncernkonto 0,0 0,0 45,3 54,9

Strömstads Badanstalt, del i koncernkonto 0,0 0,0 1,1 0,2

Strömstanet, del i koncernkonto 0,0 13,5 0,3 13,7

Strömstadsgaragen del i koncernkonto 0,0 -13,5 15,3 0,2

Förutbetalda intäkter, övrigt 8,7 8,5 0,3 0,1

Upplupna kostnader, övrigt 28,2 30,6 1,3 2,3

Resultatfond taxekollektiven 0,0 0,0 0,0 0,0

Övrigt 4,7 5,0 0,9 0,7

Summa 254,3 310,8 331,0 386,7

Not 24 Pensionsförpliktelser 2019 2020 2019 2020

Ingående ansvarsförbindelse 247,1 241,4 247,1 241,4

Ränte- och basbeloppsuppräkning 6,1 5,7 6,1 5,7

Nyintjänad pension -0,5 0,0 -0,5 0,0

Penionsutbetalningar -9,5 -10,0 -9,5 -10,0

Förändring av löneskatten -1,1 -1,7 -1,1 -1,7

Ändring av försäkringstekniska grunder 0,0 -0,9 0,0 -0,9

Övrigt -0,6 -1,8 -0,6 -1,8

Utgående ansvarsförbindelse 241,4 232,7 241,4 232,7

Total pensionsskuld
Pensionsförpliktelser
Total pensinosförpliktelse i balansräkningen
    a.) Avsättning inkl. särskild löneskatt 84,3 93,0 84,3 93,0

    b.) Ansvarsförbindelse inkl. särskild löneskatt 241,4 232,7 241,4 232,7

Pensionsförpliktelse som tryggats i pensionsförsäkring*
    a.) Intjänade from 1998, pensionsavsättning 0,0 0,0 0,0 0,0

    b.) Intjänade före 1998, ansvarsförbindelsen 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa pensionsförpliktelser (inkl. försäkring) 325,7 325,7 325,7 325,7
* Endast försäkrade hos Skandia.

Not 25 Ställda panter och borgensförbindelser 2019 2020 2019 2020

Borgen AB Strömstadsbyggen 0,0 0,0 815,7 795,7

Borgen AB Strömstadslokaler 0,0 0,0 454,0 424,0

Borgen AB Strömstanet 0,0 0,0 100,0 100,0

Övriga borgensförbindelser 4,5 3,4 4,1 3,0

Summa 4,5 3,4 1 373,8 1 322,7

Kommunkoncernen Kommunen

Noter Noter

Not 21 Uppskjuten skatt 2019 2020

AB Strömstadsbyggen koncern 11,6 12,5

AB Strömstadslokaler 10,1 10,8

Summa 21,7 23,3

Strömstads kommun har i november 1999 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige 
AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 288 kommuner som per 2020-12-31 var medlemmar i 
Kommuninvest har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i kommuninvest ekonomisk 
förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt 
ianspråkstagande av ovan nämnda borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande 
till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till 
storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en uppskattning 
av den finansiella effekten av Strömstads kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 
2020-12-31 uppgick Kommuninvest Sverige AB:s totala förpliktelser till 501 229 801 864 kronor och totala tillgångar till 
525 483 415 914 kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 1 610 810 213 kronor och andelen av 
de totala tillgångarna uppgick till 1 663 425 556 kronor.
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Hållbarhetsredovisning
Fortsatt arbete för hållbar utveckling
Kommunfullmäktige beslutade i budget 2020 att Strömstad år 2030 
ska uppfylla de globala målen för hållbar utveckling – Agenda 2030. 
Under år 2020 genomfördes bland annat utbildningsinsatser om 
Agenda 2030 och en strategisk plan har tagits fram för beslut i början 
av år 2021. 

Enligt Strömstads kommuns värdegrund ska barnets perspektiv och 
folkhälsoperspektivet beaktas. Strömstads kommuns folkhälsoarbete 
utgår från det övergripande nationella folkhälsomålet att skapa 
samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela 
befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en 
generation. Enligt barnkonventionen har alla barn oavsett bakgrund 
rätt att behandlas med respekt och att få komma till tals. Barnets 
bästa ska komma i främsta rummet i alla åtgärder som rör barn.

Enligt kommunfullmäktiges långsiktiga mål ska Strömstad år 2030 
vara en fossiloberoende kommun. En strategi har tagits fram för att 
nå målet som fokuserar på fyra områden: transporter, klimatsmart 
och hälsosam mat, sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler samt 
förnybara och resurseffektiva varor och tjänster. 

Agenda 2030 - en global handlingsplan för 
omställning
FN:s medlemsländer antog i september år 2015 Agenda 2030 för 
hållbar utveckling. Agendan är en handlingsplan för hur världens alla 
länder ska arbeta för att skapa en fredlig, rättvis och jämlik värld inom 
planetens gränser fram till år 2030.  För att Agenda 2030 ska genom-
föras krävs ett globalt förhållningssätt; vi behöver förståelse för hur de 
lokala förutsättningarna påverkas av det globala sammanhanget och 

representanter från både näringsliv och kommun. På grund av 
pandemin fick årets program anpassas till rådande restriktioner men 
ambitionen är att Tillsammans på sikt blir en vecka fylld med viktiga, 
intressanta, roliga, allvarliga, spännande, inspirerande och insiktsfulla 
events som kopplar till de 17 globala målen. Några hållpunkter ur 
2020 års program: Nya permanent belysta områden i Strömstad, 
gratis cykelservice, politikerutbildning om Agenda 2030, digital 
Yoga, tipspromenad för barn i Strömsdalen, teaterföreställningar för 
skolelever, föreläsningar om elbilar och solceller samt cykelaktiviteter.

Klimatlöften
Kommunernas klimatlöften består av insatser på 20 områden där 
en kommun som organisation har rådighet och med en möjlighet till 
en väsentlig minskning av utsläppen. Arbetet samordnas av Västra 
Götalandsregionen och Länsstyrelsen. Kommunen har ansvar för att 
de antagna klimatlöftena genomförs. 

I december 2020 antog kommunstyrelsen följande klimatlöften för 
Strömstads kommun 2021.

• Vi använder en klimatstyrande resepolicy
• Våra nya personbilar är miljöbilar
• Vi deltar i Cykelfrämjandets kommunvelometer
• Vi erbjuder laddtjänster vid parkeringsytor för boende i 

kommunala bostadsbolag
• Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter
• Vi analyserar inköpens klimatpåverkan och ställer krav i 

prioriterade upphandlingar
• Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål
• Vi beräknar klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet 

och har mål
• Vi gör investeringar för energieffektiviseringar
• Vi producerar egen solel
• Vi har 100 procent förnybar el i kommunens elavtal
• Vi finansierar investeringar i egen verksamhet genom grön 

obligation
• Vi arrangerar event/aktiviteter riktat till allmänheten om klimat

att lokalt agerande får globala konsekvenser. De globala målen måste 
ses som en helhet, där ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter 
har samma tyngd och där ingen lämnas utanför. Kommuner är viktiga 
aktörer i genomförandet av agendan. Här förändrar vi samhället, är 
länken mellan medborgare och myndighet och är de mest lämpade 
att förena de globala målen med verkligheten på lokal nivå.

Bilden illustrerar förhållande och beroende mellan agendans olika dimensioner 
där den ekologiska dimensionen utgör basen för en långsiktigt hållbar 
samhällsutveckling. Miljödimensionen; är det vi har att förhålla oss till. Sociala 
dimensionen; är det vi vill uppnå. Ekonomiska dimensionen; är verktyget, 
medlen. Bild från Johan Rockström, Stockholm Resilience Center.  
Illustration: J. Lokrantz/Azote

Tillsammans – Hållbarhetsveckan i Strömstad
Tillsammans – Hållbarhetsveckan i Strömstad är en satsning med 
syfte att inspirera, lyfta, skapa debatt och förståelse för hållbar-
hetsfrågor. Veckan inleds med det redan etablerade evenemanget 
Strömstad in Light och följs upp av en inspirerande vecka där bland 
annat den tidigare Mental hälsa-veckan är integrerad. Temaveckan 
ska vara ett forum för alla som vill engagera sig och drivs av 
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Utmaningar i hållbarhetsarbetet
Med utgångspunkt från de utbildningar och workshops som genom-
förts för chefer och politiker under år 2020, har utmaningar inom 
följande hållbarhetsmål identifierats för Strömstads kommun. 

• Mål 4 God utbildning för alla
• Mål 7 Hållbar energi för alla
• Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
• Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion
• Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen

God utbildning för alla - Säkerställa 
en inkluderande och likvärdig 
utbildning av god kvalitet och främja 
livslångt lärande för alla
 

Det finns en stark koppling mellan utbildningsnivå och hälsa. 
Utbildningsnivån påverkar individens möjligheter för egna val 
av livsstil och arbete. I Sverige skiljer det 6 år i medellivslängd 
mellan de som endast har förgymnasial utbildning och de som har 
eftergymnasial. Enligt statistik från Folkhälsomyndigheten ökar 
långsamt utbildningsnivån i Strömstad liksom i resten av riket. 
Nivån är förhållandevis låg jämfört med riket men ungefär i nivå 
med kommunerna i Norra Bohuslän. Kvinnor i Strömstad har högre 
utbildningsnivå än män. I Strömstad har behörigheten till gymnasiet 
ökat från 76 procent år 2019 till 85,5 procent år 2020. Behörigheten 
är högre hos flickor (88,5 procent) än pojkar (83 procent). Även andel 
gymnasieelever som tar examen inom 4 år har ökat från år 2019 (59 
procent) till år 2020 (65 procent), här finns också en skillnad mellan 
könen, där 71 procent av kvinnorna tar examen inom 4 år i jämförelse 
med 63 procent av männen (SCB & Skolverket). 

Hållbar energi för alla - Säkerställa 
tillgång till ekonomiskt överkomlig, 
tillförlitlig, hållbar och modern 
energi för alla

 
Vision 2030 säger att Strömstad ska vara en fossiloberoende 
kommun, det gäller inte bara kommunens egna verksamheter utan 

alla aktiviteter inom kommunens gränser. Transporter är den sektor 
som har den största andelen av klimatpåverkande utsläpp. Ett nyck-
eltal för detta mål handlar om minskade försäljningsvolymer gällande 
fossila drivmedel räknat per invånare. I jämförelse med startåret 2016 
ses en tydlig minskning år 2019, försäljningen av fossila drivmedel 
har minskat med 16 procent. Det beror främst på att år 2019 är det 
första helåret med lagstadgad reduktionsplikt, det vill säga att en viss 
andel i bensin och diesel ska vara förnybar och denna andel kommer 
succesivt att öka. Under år 2019 var reduktionsplikten för bensin 
4,2 procent och för diesel 20 procent. Underlaget för år 2020 är inte 
klart men en nedgång kan förväntas på grund minskade resor under 
pandemin och en höjning av lagstadgad låginblandning i diesel som 
under år 2020 ska vara minst 21 procent.

Förberedelser för att starta upp matavfallsinsamling påbörjades 
under år 2020 i Strömstads kommun. Insamlingen kommer att starta 
år 2021 och matavfallet kommer att rötas till biogas för bland annat 
fordonsbränsle.

Under år 2020 tecknades ett avtal med ett privat företag om 
uppförande av laddpunkter på kommunal mark, det blir på befintliga 
parkeringsplatser på Torskholmen. Några av de nya laddpunkterna 
kommer vara snabbladdare med en möjlig kapacitet på minst 50 kW.

När det gäller antal laddpunkter per person så ligger Strömstads 
kommun bland de högre i regionen.

Kommunen erbjuder liksom tidigare kostnadsfri och oberoende 
energi- och klimatrådgivning för alla privatpersoner, organisationer 
och företag. Det har funnits en särskild resurs för rådgivning gällande 
transporter under år 2020. Det finns fortsatt ett stort intresse från 
invånare och verksamheter kring solceller men även intresset för 
fossilfria transporter och särskilt ladd-infrastruktur ökar. Föreläsningar 
om solel och laddbara fordon har ordnats under året och en av dem 
har spelats in och finns att tillgå när man vill på kommunens hemsida.

Även i år har det sommartid funnits ”Parkeringsbussar” för att minska 
trängsel i biltrafiken i Strömstads tätort.  Bussarna underlättar för 
besökande att använda infartsparkeringarna. 

Några företag i kommunen har deltagit i Cykelvänlig arbetsplats. 
Vintern 2019/20 genomfördes även Vintercyklist som innebär att 
några invånare får prova dubbdäck på sin cykel och som motpre-
station lovar att cykla och dela med sig av sina erfarenheter. Dessa 
projekt, som är initierade av Västtrafiks avdelning ”Hållbart resande 
väst” är även i gång vintersäsongen 2020/21.

Strömstads kommun är anmäld till Cykelvelometern 2020, vilken 
innebär en genomlysning och konkreta råd av Cykelfrämjandet när 
det kommer till kommunens arbete för att underlätta och öka cykling 
i kommunen. Resultatet presenteras under år 2021.

Kommunens fossilfria resor i siffror
Ett nyckeltal för hur den kommunala organisationen bidrar till 
fossilfrihet är andelen personbilar i bilparken som kan köras fossilfritt, 
vid årsskiftet 2020/21 är 39 procent fossilfria. Kommunens leasing-
bilar byts fortsatt successivt ut till bilar med gasdrift och en ökning 
har skett under året. Hos bolagen ligger nivån kvar på ungefär samma 
nivå som förra året, hos Strömstadsbyggen AB är nu över 70 procent 
av bilarna fossilfria, mestadels gas men också el.

Under år 2020 kördes cirka 145 000 mil med kommunens alla 
fordon vilket är en minskning med 10 000 mil (6 procent) jämfört 

I vilken utsträckning 
användes varje bränsle? 
Så här blev utfallet för år 
2020 när det gäller andel 
körda kilometer  
per bränsle.
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med föregående år. Detta har troligtvis sin grund i ändrade resvanor 
under pandemin. Fordon tillhörande bilpoolen har betydligt kortare 
körsträckor medan fordon tillhörande Socialförvaltningen har körts 
mer än tidigare år, bland annat på grund av att personal inte ska åka 
i samma bil under pandemin och att den dagliga demensvården har 
skett i hemmet istället för i dagverksamheten.

Strömstad kommun är medlem i Sveriges ekokommuner (SEKOM) 
tillsammans med drygt 100 andra kommuner och regioner. Ett av 
de gemensamma nyckeltal som mäts varje år är mängden CO2 som 
varje anställd producerar vid bilresor i tjänsten. Under år 2020 har 
Strömstad åstadkommit en sänkning, årets resultat är 0,13 ton CO2/
årsarbetare och det är en bit under genomsnittet hos medlemskom-
munerna. Den positiva förändringen beror troligen på minskade kör-
sträckor och en ytterligare ökning i användning av biogas vilket enligt 
beräkningsmodellen inte ger något utsläppsbidrag. Att siffran inte 
sjunkit än mer kan förklaras av att bensin fått en högre användning 
relativt diesel, vilket ökar utsläppen. Körning med privat bil i tjänsten 
räknas även in i totalvärdet och dessa resor har markant minskat sett 
till antal kilometer under år 2020. Tabellen visar Strömstad relativt 
alla SEKOM-kommuner till och med år 2019.

Anständiga arbetsvillkor och 
ekonomisk tillväxt - Verka för 
varaktig, inkluderande och 
hållbar ekonomisk tillväxt, full 
och produktiv sysselsättning med 
anständiga arbetsvillkor för alla

Långtidsarbetslösheten i Strömstad har tidigare år varit låg i 
jämförelse med riket och flera av övriga kommuner i regionen. År 
2019 var 2,3 procent av befolkningen i Strömstad i ålder 25-64 år 
öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd. Siffran för riket 
var 3,6 procent (Folkhälsomyndigheten). Arbetslösheten var något 
högre för män än för kvinnor. 

Coronapandemin har påverkat arbetslöshet i Strömstad negativt, i 
november år 2019 var 326 personer (2,4 procent) i ålder 16-64 år 
öppet arbetslösa eller i program, under år 2020 har antalet ökat 
med över 81,6 procent och i november redovisade arbetsförmed-
lingen 592 personer (4,5 procent) öppet arbetslösa. Hälften av 
dessa har varit utan arbete i mer än sex månader. Arbetslösheten är 
fortsatt högre bland män än bland kvinnor.

Hållbar konsumtion och produktion 
- Säkerställa hållbara konsumtions- 
och produktionsmönster.

En hållbar konsumtion och produktion innebär en effektiv 
användning av resurser, hänsyn till ekosystemtjänster som är 
nödvändiga för försörjningen samt minskad påverkan från farliga 
kemikalier. Detta innebär inte bara miljöfördelar utan även sociala 
och ekonomiska fördelar såsom ökad konkurrenskraft, näringslivs-
utveckling på en global marknad, ökad sysselsättning och förbättrad 
hälsa och därmed minskad fattigdom. Hållbara konsumtions- och 
produktionsmönster är därför även en förutsättning för att ställa om 
till en grön ekonomi och för en hållbar utveckling. 

Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) har för detta 
mål valt ett antal nyckeltal, bland annat andel ekologisk mat i 

kommunens kök. Medeltalet för svenska kommuner ligger på 30 
procent ekologiska livsmedel av de totala inköpen av livsmedel räknat 
i kronor, på denna nivå låg också Strömstad år 2017. På senare år 
har andelen minskat för att år 2020 åter öka något och landa på 24 
procent. Under år 2020 fanns ekonomiskt utrymme att satsa extra 
på ekologisk mat med anledning av att många gymnasieelever hade 
hemundervisning och färre luncher serverades. Arbetet gällande 
ekologiska livsmedel kommer fortsätta och målet för år 2021 är 30 
procent och år 2022 35 procent.

RKA har under detta mål angett nyckeltal gällande avfall. Ett av dem 
är mängden insamlat hushållsavfall i kg/person. Strömstads kommun 
har ett av de absolut högsta värdena bland Sveriges kommuner och 
det har varit så de senaste åren, även om en tydlig nedgång skett 
sedan år 2018. När det gäller insamlade förpackningar och retur-
papper så ligger Strömstad år 2019 på 66 kg/person och år vilken gör 
att vi befinner oss en bit under en svensk medelkommun.

Mängden avfall per person är väldigt stor men kan helt eller delvis 
förklaras med gränshandel, stora mängder avfall genereras från 
handeln och siffrorna justeras inte gällande detta. 

Dock är invånarantalet justerat med hänsyn till fritidshus, gästnätter 
och in-/utpendling. I utpräglade fritidshuskommuner och kommuner 
med omfattande turistverksamhet genereras betydligt mer hus-
hållsavfall än vad de permanentboende ger upphov till men med ett 
justerat invånarantal speglas mängden avfall per person på ett mer 
korrekt sätt för den egna kommunen och kan jämföras med andra 
kommuner. Källa: Avfall Sverige. 

Fredliga och inkluderande samhällen 
- Främja fredliga och inkluderande
samhällen för hållbar utveckling,
tillhandahålla tillgång till rättvisa
för alla samt bygga upp effektiva,
och inkluderande institutioner med
ansvarsutkrävande på alla nivåer

Ett socialt hållbart samhälle är ett jämställt och jämlikt samhälle 
där människor lever ett gott liv med god hälsa, utan orättfärdiga 
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skillnader. Jämlikhetsperspektivet behöver förstärkas där åtgärder 
mer än idag skulle behöva målgruppsanpassas. Exempel är infor-
mation till och dialog med allmänheten som kan behöva riktas till 
vissa målgrupper. Folkbildning och medborgardialog kommer att vara 
viktiga framöver för att engagera och involvera alla nivåer i samhället i 
arbetet med Agenda 2030.

När individer och grupper upplever att de inte har möjlighet att 
påverka sina egna livsvillkor eller samhällsutvecklingen känner 
de i mindre utsträckning tillit till sin omgivning och en känsla av 
maktlöshet och utanförskap uppstår. Grupper med lågt valdeltagande 
har till exempel en lägre självskattad hälsa än dem med högre 
valdeltagande. 

Ett prioriterat målområde i Strömstads kommuns folkhälsoplan är 
delaktighet och inflytande. 

Barns rätt till inflytande är en av grundprinciperna i barnkonventionen 
och i Sverige är detta integrerat i de lagar och regler som styr 
kommunens verksamheter. För att underlätta för barn och unga att 
påverka vad som händer i kommunen har kultur, fritid och folkhälsa 
avsatt medel i en ungdomspott. Ur potten ska barn och unga enkelt 
kunna ansöka om bidrag för att arrangera olika typer av aktiviteter. 

I samverkan med polisen genomför Strömstads kommun årligen 
en trygghetsundersökning inom ramen för det brottsförebyggande 
arbetet. År 2020 upplevde 58 procent av de som svarade att de sällan 
eller aldrig känner sig otrygga (år 2019, 53 procent). Det som skapar 
trygghet är god belysning, synligare polis och ”folk på stan”. Det som 
skapar otrygghet är dålig belysning, trafik, samt färre människor som 
rör sig utomhus. I SCBs medborgarundersökning år 2020 har den 
upplevda tryggheten fått ett högre betygsindex än år 2018.

I SCBs medborgarundersökning från år 2020 har kommunens Nöjd-
inflytande-index höjts sedan år 2018 och ligger nu i nivå med 2016 
års resultat. Dock ligger Strömstad lågt med ett index på 42 där under 
40 är ej godkänt och över 55 är godkänt. 

De kommunala bolagen
Strömstadsbyggen
Mobilitetsprojektet Strömstad
Då källor visar att mer än 80 procent av Allmännyttans klimatpå-
verkan är kopplade till transporter till och från våra bostäder, tackade 
Strömstadsbyggen under år 2020 ja till att vara med i ett forsknings-
projekt för att hjälpa till att minska vårt klimatavtryck och bli bättre på 
att använda det vi redan har – genom delningsekonomi.

Mobilitetsprojektet Strömstad är ett samarbete mellan Kungliga 
Tekniska högskolan, Sustainable innovations, Sveriges Allmännytta, 
Move About och Strömstadsbyggen. Projektets huvudmål är att starta 
och driva en elbilspool med syfte att; på sikt minska antalet bilar i 
staden och behovet av nya parkeringsplatser vid nybyggnation till 
förmån för exempelvis stadsutveckling. Elbilspoolen kommer inled-
ningsvis bestå av tre bilar som utgår från parkeringshuset “Hajen” 
och delas mellan Strömstadsbyggens boende och de kommunala 
bolagens personal, men kommer även finnas tillgänglig för andra, 
exempelvis besökare till platsen Strömstad. 

Strömstadsbyggen ser en stor potential och ett värde för bolagets 
hyresgäster att få tillgång till denna tjänst. Hyresgästen kommer 
enkelt att kunna boka bilar via en app.

Bolagets samarbetspartners står för analys, förstudie, support och 
erfarenhet. Mobilitetsprojektet ska vara igång under våren 2021.

Energi
Köpt elenergi under året är sju procent lägre än föregående år. 
Efter normalårskorrigering uppgår minskningen till två procent. 
Att normalårskorrigera innebär att den förbrukning som används 
för uppvärmning justeras på grund av att klimatet varierar mellan 
åren. De senaste åren har varit mildare än normalåret, som är ett 
medelvärde av åren 1981 till 2010, enligt data från SMHI.

Att veta hur stor del av den totala energiförbrukningen som används 
för uppvärmning förutsätter att bolaget har undermätning av 
energiförbrukningen.

Strömstadsbyggen har en del undermätare som läses av manuellt 
en gång i månaden och som sedan registreras i fastighetssystemet. 
Undermätningen är dock inte på den nivå som krävs för att utläsa 
hur stor del som går enbart till uppvärmning. Av den anledningen 
har en schablon använts, vilken är baserad på uppgifter från 
Energimyndigheten om att 40 procent av elförbrukningen går till 
uppvärmning. Med detta antagande ser elenergiförbrukningen ut 
enligt nedan:

Att elförbrukningen för uppvärmning ökat beror på att oljebaserad 
spetsvärme har avvecklats och ersatts med elbaserad spetsvärme.

Kostnaden för eldningsolja har minskat med 35 procent jämfört med 
föregående år. En stor del av denna minskning beror på det varma 
klimatet år 2020 då behovet av spetsvärme inte var lika stort eller 
nästan obefintligt.

För att förbättra möjligheten till en korrekt mätning av energiförbruk-
ningen testas trådlösa mätare som kommunicerar via kommunika-
tionssystemet LoRaVAN.

Med mer fokus på energiuppföljning på detaljnivå kan bättre och mer 
kostnadseffektiva förslag till energieffektiviseringar tas fram.

AB Strömstadsbyggen 2019 
(kWh)

2020 
(kWh)

Förändring: 

Faktisk elförbrukning     10 663 762       9 876 485 92,6%

Uppvärmning, schablon 40%       4 265 505       3 950 594 

Fastighets- och 
verksamhetsel

      6 398 257       5 925 891 

Normalårskorrigering 
uppvärmning:

Korrigeringsfaktor 89,9% 79,4%

Korrigerad förbrukning 
uppvärmning

      4 744 722       4 975 559 104,9%

Korrigerad total 
elförbrukning:

    11 142 979     10 901 450 97,8%
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Att elförbrukningen för uppvärmning ökat beror på att oljebaserad 
spetsvärme har avvecklats och ersatts med elbaserad spetsvärme. 

Kostnaden för eldningsolja har minskat med hela 65 procent jämfört 
med föregående år. En stor del av minskningen beror på det varma 
klimatet år 2020 då behovet av spetsvärme inte var lika stort eller 
nästan obefintligt, dessutom har oljepannorna på Strömstads 
Badanstalt avvecklats under året.

Med mer fokus på energiuppföljning på detaljnivå kan bättre och mer 
kostnadseffektiva förslag till energieffektiviseringar tas fram.

Strömstadslokaler uppgraderar driftövervakningssystemet för 
ventilation och värme. Detta kommer att förenkla driftövervakningen, 
då fastighetstekniker ges möjlighet att se statusen på fastigheter i 
mobilen eller surfplattan, oberoende av var de befinner sig.

Strömstadsbyggen uppgraderar driftövervakningssystemet för 
ventilation och värme. Detta kommer att förenkla driftövervakningen, 
då bovärdar ges möjlighet att se statusen på fastigheter i mobilen 
eller surfplattan, oberoende av var de befinner sig.

Strömstadslokaler
Energi
Köpt elenergi under året är sju procent lägre än föregående år. 
Efter normalårskorrigering uppgår minskningen till två procent. 
Att normalårskorrigera innebär att den förbrukning som används 
för uppvärmning justeras på grund av att klimatet varierar mellan 
åren. De senaste åren har varit mildare än normalåret, som är ett 
medelvärde av åren 1981 till 2010, enligt data från SMHI.

Att veta hur stor del av den totala energiförbrukningen som används 
för uppvärmning förutsätter att bolaget har undermätning av 
energiförbrukningen.

Strömstadslokaler har en del undermätare men de läses inte av i 
dagsläget. Av den anledningen har en schablon använts, vilken är 
baserad på uppgifter från Energimyndigheten om att 40 procent 
av elförbrukningen går till uppvärmning. Med detta antagande ser 
elenergiförbrukningen ut enligt nedan:

AB Strömstadslokaler 2019 
(kWh)

2020 
(kWh)

Förändring: 

Faktisk elförbrukning       7 930 076       7 367 976 92,9%

Uppvärmning, schablon 40%       3 172 030       2 947 190 

Fastighets- och verksamhetsel       4 758 046       4 420 786 

Normalårskorrigering 
uppvärmning:

Korrigeringsfaktor 89,9% 79,4%

Korrigerad förbrukning 
uppvärmning

      3 528 399       3 711 827 105,2%

Korrigerad total 
elförbrukning:

      8 286 444       8 132 612 98,1%

Strömstads stadshus.
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Redovisning nämnder
Kommunstyrelsen | Socialnämnden| Barn- och utbildningsnämnden

Miljö- och byggnämnden | Tekniska nämnden

Södra hamnen, Strömstads gästhamn.
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Kommunstyrelsen
Ordförande: Kent Hansson  
Kommundirektör: Mats Brocker
Kommunstyrelsen är kommunens stra-
tegiska lednings- och samordningsfunktion. 
Ansvarsområden är näringslivsutveckling, över-
siktlig planering, kultur och fritid, folkhälso- 
samordning, kollektivtrafik, säkerhetssam-
ordning, information samt stöd och service 
inom administration, kommunikation, ekonomi, 
upphandling, it och personal. 

KOMMUNSTYRELSEN
Belopp i mnkr Utfall

Nettokostnader 
Budget Budgetavvikelse

Kommunfullmäktige -3,2 -3,4 0,2

Kommunstyrelse -2,3 -2,6 0,4

Utvecklingsavdelning -24,2 -23,7 -0,5

Kommunledningsförvaltning -4,3 -4,4 0,2

Avd för kansli och kommunikation -12,0 -12,5 0,6

Hr-avdelning -8,2 -7,7 -0,5

Ekonomiavdelning -11,4 -11,2 -0,2

It-avdelning och växel -10,4 -10,5 0,1

Förändring av semesterlöneskuld -0,4 0,0 -0,4

Summa -76,3 -76,1 -0,2

Ekonomiskt resultat 2020
Kommunledningsförvaltningens samlade resultat för 
året var  -0,2 mnkr efter förändring av semesterlöne-
skuld. Förvaltningen har haft ökade kostnader som är 
relaterade till coronapandemin. En minskad uthyrning 
av idrottslokaler har lett till mindre intäkter samt att 
en företagslots har anställts under året för att hjälpa 
kommunens företagare. Friskvårdsbidraget har även 
i år nyttjats i högre grad än vad som budgeterats, 
vilket i grunden är positivt. Inför år 2021 har budgeten 
för friskvårdsbidraget förstärkts. Kostnaderna för 
kommunens försäkringar har ökat i jämförelse med 
tidigare år och de politiska arvodena har varit lägre. 
Förvaltningen har varit återhållsam under året då 
det har rått en osäkerhet kring i hur stor utsträckning 
förvaltningen och kommunen skulle ersättas för 
merkostnader på grund av covid-19. Detta innebär att 
förvaltningens intäktsbortfall har kunnat hanteras till 
stor del inom budgetramen.

Verksamhetens utveckling 
Kommunledningsförvaltningen driver såväl utveck-
lingsarbete som insatser med fokus på stöd och service 
till nytta för kärnverksamheten, invånare och företag. 
I kommunstyrelsens uppdrag ingår att styra och leda 
kommunens verksamhet. Ett utvecklingsarbete har 
skett under året för att förenkla och förtydliga kom-
munens målstyrning. Kommunen har även genomfört 
en kommunkompassutvärdering som kommer ligga 
till grund för prioritering framöver. Under året har en 
strategi för Agenda 2030 arbetats fram och utbild-
ningar har genomförts för tjänstemän och politiker. 
Digitalisering är fortsatt ett utpekat utvecklingsområde 

och arbetet med att utveckla e-tjänster och 
implementering av e-arkiv har fortsatt under året. 
Pandemin fick även stor påverkan på näringslivet i 
kommunen. Näringslivsfunktionen fick därför lägga 
om resurser för att möta upp de nya behoven. Flera 
insatser gjordes för att erbjuda ett ”besökssäkert 
Strömstad” och sommarsäsongen blev trots 
situationen en positiv period med många nya 
svenska besökare som upplevde destinationen 
Strömstad. Även inom kultur och fritid påverkade 
pandemin verksamheten som fick ställas om. Trots 
detta kunde exempelvis evenemanget Tillsammans-
hållbarhetsveckan i Strömstad genomföras och 
Lokstallet kunde hålla öppet med begränsat antal 
besökare. Flera av kommunens högtider och 
evenemang kunde genomföras digitalt och inom 
fritidsverksamheten öppnades en digital fritidsgård 
för att inte behöva stänga ner verksamheten.

Måluppfyllelse
Kommunledningsförvaltningen har under året 
arbetat vidare mot de beslutade nämndmålen. 
Av de totalt nio målen har fem bedömts som 
uppnådda, tre som delvis uppnådda och ett som 
ej uppnått. Arbetet med jämlikhetsplanen har fått 
stå tillbaka under året, men planen har uppdaterats 
och kompletterats med riktlinjer för minoritetspo-
litiskt arbete. Detaljplanearbetet har under 2020 
inte resulterat i några nya boendeenheter, men 
flera planer är under framtagande. Under året 
har kommunstyrelsen antagit klimatlöften och 
arbetat för att utöka antalet laddplatser för elbilar i 
strävan mot målet om en fossilfri kommun. Under 
slutet på året har ett större omställnings- och 
utvecklingsarbete etablerats under rubriken 
Kraftsamling Norra Bohuslän. Såväl Tillväxtverket 
som Västra Götalandsregionen som Fyrbodals 
kommunalförbund är medfinansiärer i projektet. 
Ett antal aktiviteter är planerade och har påbörjats. 
Arbetet sträcker sig initialt över en tvåårsperiod 
med ambition att utvecklas vart eftersom. Första 
aktiviteten som producerats är att från och med 
årsskiftet upprätta ett omställningskontor. En annan 
viktig aktivitet är att tillsammans med det samlade 
näringslivet arbeta fram strukturer för vårt fortsatta 
gemensamma arbete.

Dialog har förts med Västtrafik och i nätverk 
för Bohusbanan för att förbättra kommunens 
kollektivtrafik.

KOMMUNSTYRELSEN
Nämndmål Status Trend

Att utöva stark påverkan i nätverk för Bohusbanan tillsammans med 
bohuskommunerna. 

Kommunstyrelsen ska aktivt utöva påverkan mot berörda intressenter i 
syfte att Strömstad ska upplevas som ett lättillgängligt besöksmål med goda 
pendlingsmöjligheter.

Kommunstyrelsen ska skapa förutsättningar för bostadsbyggande.

Kommunstyrelsen ska ta en aktiv roll för att öka attraktionskraften för 
företagsetableringar.

Kommunstyrelsen tar ett samordnande ansvar som styrgruppsordförande 
inom ramen för projektet ´Ett attraktivare Strömstad´ (arbetsnamn för ett 
samverkande ledningsorgan mellan kommun och näringsliv i syfte att öka 
Strömstads attraktionskraft som ort).

Tillse att jämlikhetsplanen uppdateras och följs

Tillse att organisation finns på plats med tillhörande plan för 
fritidsverksamheten

Upprätta en kommunövergripande strategi för arbetet med Agenda 2030

Upprätta handlingsplan utifrån framtagen strategi med tidssatta 
utvecklingsmål 

Uppfyllt         Delvis uppfyllt         Delvis uppfyllt         Inte uppfyllt
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Socialnämnden
SOCIALNÄMNDEN
Belopp i mnkr Utfall

Nettokostnader 
Budget Budgetavvikelse

Gemensam administration -37,3 -40,2 2,9

Socialtjänst Individ- och familjeomsorg -48,9 -45,9 -3,0

Boende och Daglig verksamhet -105,8 -106,1 0,3

Insatser i Hemmet och Bemanningcentral -68,4 -69,0 0,5

Semesterlöneskuld -2,0 0,0 -2,0

Summa -262,4 -261,1 -1,3

Ordförande: Pia Tysklind 
Förvaltningschef: Monica Birgersson
Socialnämnden ansvarar för att ge Strömstads 
invånare social omsorg. Verksamheten omfattar 
äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta 
samt individ- och familjeomsorg. Nämnden 
ansvarar också för mottagandet av nyanlända, 
ensamkommande flyktingbarn- och ungdomar, 
konsumentrådgivning, färdtjänst och 
bostadsanpassning.

att minimera vikarieanvändning och istället förstärka 
grundbemanningen i samtliga verksamheter. 

Verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering är 
i fokus och förvaltningen har investerat resurser och 
ekonomiska medel i upphandling, inköp, förberedelse 
och installation inför test och implementering av digitala 
tjänster och verktyg.

Under året har arbetet med centralisering av schema 
pågått där en central funktion med bemanningsplanerare 
fungerar som stödfunktion i team med enhetscheferna 
i syfte att skapa hållbara scheman som följer lagstiftning 
och avtal. Schemaläggningen följs upp månadsvis i team 
med bemanningsspecialist, controller samt HR specialist. 

Under året har ett flertal medarbetare inom 
Socialförvaltningen haft möjlighet att vidareutbilda sig 
på delvis betald arbetstid, som en del i statens satsning 
för äldreomsorgslyft. En satsning har gjorts för att öka 
kompentensen för personalen inom vård och omsorg 
av personer med demenssjukdom. Under andra halvan 
av året har arbetet med att kvalitetssäkra demens-
verksamheterna enligt Svenskt demenscenters modell 
Stjärnmärkt fortgått. 

Individ- och familjeomsorgen har inför 2020 omorgani-
serats i syfte att skapa ett närmare samarbete mellan 
familjer och individer. En positiv utveckling har skett efter 
sammanslagningen mellan arbetsmarknadsenheten och 
försörjningsstöd. Detta för att skapa ett mer effektivt och 
samordnat stöd till den enskilde.   

Måluppfyllelse
Socialnämndens verksamhet är till mycket stor del 
lagstyrd. Arbete pågår kontinuerligt för att effektivisera 
organisationen och förbättra samverkan för att uppnå 
målen. 

Strömstad har deltagit i nationella brukarundersökningar 
inom vård och omsorg, funktionshinder och individ- och 
familjeomsorg. Verksamheterna visar goda resultat 
i jämförelse med andra kommuner. Resultatet visar 
att målet avseende resultat av brukarundersökningar 
är uppfyllt 2020. Även när det gäller den nationella 
medborgarundersökningen som genomförs vartannat år 
har målet om att tillhöra de 25 procent bästa uppnåtts. 
Digitalisering pågår i organisationen med projekt där 
till exempel VR glasögon (en form av bildskärm som 
sätts framför ögonen för att uppleva en virtuell värld), 
kameratillsyn, digitala nycklar, medicinskåp, mobil 
dokumentation och signeringslistor som en del i arbetet 
med att uppfylla målen. Utöver ovanstående finns 
ytterligare underlag till målbedömningen i förvaltningens 
egen verksamhetsberättelse. 

Arbete med centralisering av schemaläggning för 
verkställighet inom socialförvaltningen har genomförts 
i syfte att skapa hållbara scheman, som tar hänsyn till 
brukares behov, personal och budget. Under 2020 har 
organisationen haft stort fokus gällande samverkan 
utifrån covid-19. Samverkan har i stor utsträckning skett 
internt med kommunikationsavdelningen och externt 
med Närsjukvården. 

Ekonomiskt resultat för 2020
Socialnämnden redovisar en negativ budgetavvikelse 
om  -1,3 mnkr inklusive semesterlöneskuldsförändring. 
Exklusive semesterlöneskuldsförändring är resultatet  
+0,7 mnkr jämfört med budget. 

Året har varit starkt präglat av covid-19 vilket syns inte 
bara i verksamheterna utan också när man se på hur 
det ekonomiska resultatet har blivit. Staten aviserade 
tidigt under året att kommuner och regioner skulle bli 
ersatta för merkostnader kopplat till covid-19, vilket 
också skett. 

Underskott inom vissa verksamheter, framförallt 
inom verksamheten för LSS samt individ- och 
familjeomsorgen, har kompenserats delvis av en viss 
överkompensation gällande sjuklöner där staten har 
täckt upp samtliga sjuklönekostnader under perioden 
april-juli, samt den stora merparten av den under 
perioden augusti-december. Utöver detta så har 
kommunen också under året genomfört en översyn 
relaterat till den dolda momsen som återsökts och där 
resultatet för Socialnämnden blev ett nettotillskott om 
cirka 1,7 mnkr som påverkar årets resultat positivt.

Vad som slutligen utgör underskottet som nämnden 
visar kan i stor utsträckning kopplas till ett lägre semes-
teruttag, vilket i hög grad är relaterat till covid-19.  
Inom socialnämndens ansvar finns cirka  
2 300 fler sparade semesterdagar år 2020 än året 
innan. Detta ökar semesterlöneskulden, vilket påverkar 
årets resultat negativt.

Händelser under året 
År 2020 har dominerats av pandemin covid-19. 
Samarbetet inom och utanför kommunen för att 
hantera pandemin har varit av stor betydelse. 
Förvaltningsledningen har haft stort fokus på att ta 
fram riktlinjer, rutiner, kommunikation och samarbete 
för att arbetet ska vara så smidigt som möjligt ute i 
verksamheterna. Huvudsakligt fokus på alla nivåer har 
varit att minimera risken för smittspridning, förbereda 
åtgärder om smitta uppstår och hantera smitta. I syfte 
att förhindra/minska smittspridning togs beslut om 

SOCIALNÄMNDEN
Nämndmål Status Trend

Bibehålla god nivå på livskvalitet och trygghet

Proaktivt öka tidiga insatser inom socialtjänstens ansvarsområde

Samordnat mottagande med långsiktiga helhetslösningar med fokus på 
integration, jämlikhet, sysselsättning och egen försörjning.

Trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö med ett tydligt ledarskap

Varierat utbud av insatser

Uppfyllt         Delvis uppfyllt         Delvis uppfyllt         Inte uppfyllt
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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
Nämndmål Status Trend

Barn och elever ska ges utökat inflytande över utbildningen

Likvärdigheten i utbildning och bedömning ska öka inom och mellan 
kommunens skolor

Utbildningen utformas så att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas 
av trygghet och studiero

Lärmiljön som "Den tredje pedagogen" - att skapa ett lustfyllt lärande i 
förskolan

Tema/projekt som metod för att nå läroplanens mål - Att öka verksamhetens 
förmåga att arbeta ämnesöverskridande i  tema/projekt

Värdegrunden - Att ge förutsättningar för att utveckla barnens förståelse för 
vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i 
praktisk handling i olika sammanhang

Barn- och utbildningsnämnden
Ordförande: Lena Martinsson 
Förvaltningschef: Helene Evensen
Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde 
omfattar förskola, annan pedagogisk omsorg, 
fritidshem, förskoleklass, grundskola (årskurs 
1-9), grundsärskola (årskurs 1-9), gymnasie-
särskola, gymnasieskola, vuxenutbildning, 
särskild utbildning för vuxna, elevhälsa, kul-
turskola, bibliotek, kommunens gemensamma 
måltids- och städenhet samt skolskjutsar.

Ekonomiskt resultat 2020
Barn- och utbildningsnämndens resultat visar på ett 
underskott på 1,0 mnkr jämfört med budget för 2020 . 
Detta beror på att semesterlöneskulden 2020 är högre 
än vad man hade förväntat sig.

Budgetavvikelsen motsvarar 0,3 procent av netto-
budgeten. Ökningen av semesterlöneskulden får som 
nettoeffekt att nämndens resultat minskar med 1,9 
mnkr. 

Beträffande nämndens verksamhetsområde så uppgick 
nettobudgeten för 2020 till 363,8 mnkr och generellt 
uppvisar verksamheten en god följsamhet mot budget. 

Den största positiva avvikelsen mot budget återfinns 
inom den förvaltningsgemensamma verksamheten 
och inom den samlade barn- och elevhälsan. Den 
största negativa avvikelsen mot budget återfinns inom 
verksamheterna skolskjutsar, förskola och gymnasiet 
(interkommunala ersättningar). 

Nettokostnads- och 
personalekonomisk utveckling 
Barn- och utbildningsnämndens nettokostnader för 
2020 uppgick till 364,8 mnkr jämfört med nettobud-
geten på 363,8 mnkr.  

Nettokostnaderna har ökat med 11,8 mnkr eller cirka 
3,4 procent mellan åren 2019 och 2020. De största 
nettokostnadsökningarna utgörs av lönekostnadsök-
ningar som uppgår till 7,3 mnkr och volymökningar i 
verksamheterna. 

Antalet anställda under 2020 har minskat från 645 till 
639.

Måluppfyllelse
På alla skolor genomförs åtgärder för att eleverna 
ska uppleva att de har inflytande över sin utbildning. 

Utöver förbättring av mer traditionella aktiviteter 
såsom klassråd och elevråd, har läsårets satsning på 
Kooperativt lärande gynnat elevernas inflytande över 
utbildningen. Dialogen mellan lärare och elev gynnar 
elevens inflytande. Lärarnas kontinuerliga återkoppling 
på elevernas skolarbete, formativ bedömning, är en 
viktig arena där elevernas syn på sitt skolarbete tas 
tillvara.

Likvärdigheten i utbildningen gynnas av att elevernas 
behov av anpassningar av undervisningen tillgodoses. 
En viktig åtgärd under läsåret har varit att anpassa 
miljön i klassrummen. Intryckssanering, genom att 
skapa en mer avskalad miljö, gynnar elever som lätt 
tappar koncentrationen. 

Grundskolans resursfördelningsmodell har inför 2021 
anpassats till de olika skolornas socioekonomiska 
behov och förutsättningar. 

Åtgärderna för en likvärdig bedömning har på-
verkats av att årets nationella prov ställdes in pga 
coronapandemin. 

Måluppfyllelsen gällande trygghet och trivsel fortsätter 
att öka sedan 2018. Höstens trivselenkät visar att 
eleverna känner sig trygga i stor utsträckning, de 
senaste åren har värdet legat kring 90 procent. Värdet 
för studieron har ökat från 69 procent till 72 procent. 
Alla lärare har ökat sin kompetens i Kooperativt lärande 
och skolorna arbetar aktivt för att klassrumsmiljön 
ska stödja elevernas lärande. Insatser för att utveckla 
elevernas sociala miljö har till exempel varit organi-
serad rastverksamhet utomhus och att lära eleverna 
konfliktlösningsmetoder.

Förskolan har utvecklat den fysiska lärmiljön, den så 
kallade tredje pedagogen. Dels en utveckling av lär-
miljön inomhus och utomhus, dels ökat pedagogernas 
kompetens att använda den fysiska lärmiljön. 

Inom förskolan har utveckling av arbetssättet tema/
projekt varit ett av årets mål. Tema/projekt är ett 
ämnesöverskridande arbetssätt som syftar till att nå 
läroplanens mål i allt högre utsträckning. 

I förskolan börjar barnens förståelse för vårt samhälles 
gemensamma värderingar att utvecklas. Tydlig kommu-
nikation och förmågan till ett respektfullt bemötande 
är grundläggande. Förutsättningarna för ett gott 
samarbete med vårdnadshavare har ökat genom att 
personalen har deltagit i en kompetensutveckling kring 
föräldraskap och normer i olika kulturer. 

Under året har covid-19 påverkat relationen till 
vårdnadshavarna på olika sätt, dels har de fysiska 
mötena minskat i omfattning för att kunna hålla ett 
smittsäkert avstånd till vårdnadshavare, dels har det 
funnit många tillfällen till samtal utifrån hanteringen av 
covid-19 i förskolan.

BARN - OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
Belopp i mnkr Utfall

Nettokostnader 
Budget Budgetavvikelse

Förvaltningskontor -15,1 -17,3 2,3

Skolskjutsar -10,7 -10,0 -0,7

Måltid -35,6 -35,5 -0,1

Städ -11,1 -11,2 0,0

Förskoleverksamhet -77,3 -76,6 -0,7

Bibliotek -5,9 -6,1 0,2

Kulturskola -3,1 -3,2 0,1

Grundskola + förskoleklass -117,9 -117,2 -0,7

Fritidshem -12,2 -13,0 0,8

Grundsärskola -5,0 -5,6 0,6

Särgymnasium IKE -3,0 -2,6 -0,4

Samlad barn- o elevhälsa -17,2 -18,8 1,6

Gymnasium -37,0 -36,8 -0,2

Gymnasium IKE -4,5 -2,8 -1,7

Vuxenutbildningen -7,1 -7,1 0,0

Semesterlöneskuld -1,9 0,0 -1,9

Summa -364,8 -363,8 -1,0

Uppfyllt         Delvis uppfyllt         Delvis uppfyllt         Inte uppfyllt
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Miljö- och byggnämnden
Ordförande: Peter Sövig  
Förvaltningschef: Michael Olsson TF Carina 
Bohm from november 2020
Miljö- och byggnämnden ansvarar för kom-
munens arbete med fysisk planering, prövning 
och tillsyn inom plan- och byggområdet samt 
inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Nämnden 
ansvarar även för kommunens övergripande 
naturvårdsarbete och räddningstjänst.

MILJÖ - OCH BYGGNÄMNDEN
Belopp i mnkr Utfall

Nettokostnader 
Budget Budgetavvikelse

Miljö- och byggnadsförvaltningen -9,9 -10,6 0,7

Planering, granskning, mätning -2,5 -2,6 0,1

Miljö- och hälsoskydd -2,6 -2,7 0,2

Räddningstjänst -15,6 -16,3 0,7

Bygg 0,2 -0,3 0,5

Semesterlöneskuld -0,2 0,0 -0,2

Summa -30,7 -32,6 1,9Ekonomiskt resultat 2020
Miljö- och byggnämnden redovisar en positiv budgetav-
vikelse om 2,2 mnkr exklusive semesterlöneskuldsför-
ändring. Inklusive semesterlöneskuldsförändringen är 
resultatet +1,9 mnkr jämfört med budget. 

Under 2020 har miljö- och byggnämnden haft 
effektiviseringsåtgärder uppgående till en miljon kronor 
att hantera. Detta skulle nämnden klara dels genom 
förändringar i personalstyrkan men framförallt genom 
ökad kostnadstäckningsgrad för plan- och byggav-
delningen samt miljö- och hälsoskyddsavdelningen. 
Därför infördes nya taxor inför 2020 som baseras på 
antal timmar som läggs ner på varje ärende istället för 
objektets area. De nya taxorna syftar till att få en så hög 
kostnadstäckningsgrad som möjligt, då avdelningarnas 
tillsyn och arbete i huvudsak ska vara intäktsfinansierat 
och inte skattefinansierat.

Detta har påverkat intäkterna positivt per varje enskilt 
ärende men i det stora så har intäkterna minskat i 
jämförelse med budget. Detta beror delvis på att stora 
delar av planarbeten har legat i dvala under året på 
grund av den rådande pandemin samtidigt har det 
också internt valts att avsluta ett par kommunala 
bostadsplaner. Miljö- och hälsoskyddsavdelningen har 
också färre intäkter då viss tillsyn har minskat eller 
nedprioriterats. 

Staten aviserade tidigt under året att kommuner och 
regioner skulle bli ersatta för merkostnader kopplade till 
covid-19. Nämnden har under året fått kompensation 
från staten för höga sjuklöner och för den extra tillsyn 
som miljö- och hälsoskyddsavdelningen har haft.

Det som dock påverkar resultatet i allra högsta grad är 
avdelningarnas personalkostnader som varit mycket 
lägre än väntat. Detta beror på flertalet sjukskrivningar 
samt vakanta tjänster.

Viktiga händelser inom förvaltningen
Under 2020 har nämnden prioriterat arbete med 
digitalisering, rutiner och e-arkiv samt kommuncenter, 
avdelningarna miljö- och hälsoskydd, räddningstjänsten 
och administrativa har gått över till delvis digital 
handläggning.

Majoriteten av medarbetarna har arbetat hemifrån, 
som till största delen fungerat bra. Redan under våren 
infördes dagliga digitala avstämningar kring ärenden och 
måendet hos medarbetare. 

Räddningstjänsten har under 2020 klarat sitt uppdrag i 
såväl beredskap som larm utan att påverkas negativt av 
den pågående pandemin. Stor påverkan har det varit på 
övningsverksamhet med inställda övningar på grund av 
eventuell risk för smittspridning i arbetslagen.

Flera samarbeten nationellt och regionalt har 
genomförts. 

• slutfört arbetet med förbättringar i kartan som 
inleddes ihop med lantmäteriet år 2019.

• 2020 inleddes ett nytt samarbete med 
Lantmäteriet för att kvalitetsförbättra 
fastighetsgränser i kommunen. 

• i samråd med Länsstyrelsen arbetat fram ett 
förhållningssätt kring artskydd och vidare hantering 
av de områden som berörs.

• nämnden fick inför 2020 en inbjudan från 
Miljödepartementet om att medverka som expert i 
en arbetsgrupp för översyn av strandskyddet.

Hög personalomsättning på byggavdelningen har 
inneburit ett tillfälligt tapp i produktivitet. 

Under 2020 ökade sjukskrivningstalet men med hjälp 
av insatser under hösten 2020 så har sjukskrivningstalet 
sjunkit och förväntas sjunka ytterligare under 2021. 

Måluppfyllelse
Nämnden har under 2020 arbetat mot två av kom-
munens långsiktiga mål utifrån fem nämndmål. Av dessa 
nämndmål har två uppfyllts till fullo. 

Nämnden har med hjälp av nya taxor, som på ett mer 
rättvist sätt debiterar de faktiska kostnaderna, kunnat 
uppfylla målen gällande kostnadstäckningsgraden. Men 
trots att målet är uppfyllt så påverkar det verksam-
heternas möjligheter att prioritera enligt lagstiftarens 
intentioner. Den skattefinansierade verksamheten  får 
stå tillbaka till fördel för den som bringar in intäkter.

Nämnden visar på en mycket effektiv och rättssäker han-
tering av bygglovsansökningar, 80 procent av ärendena 
avslutas inom lagstadgade åtta veckor. 85 procent av alla 
överprövade ärenden bedöms korrekt hanterade. 

Flertalet åtgärder på avlopp har skett under året men 
inte efter ett föreläggande utan snarare i samband med 
ombyggnation eller andra förändringar.

Uppfyllt         Delvis uppfyllt         Delvis uppfyllt         Inte uppfyllt

MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN
Nämndmål Status Trend

Nämnden ska arbeta för att minska påverkan av skadliga kemikalier, 
föroreningar och kontaminering av luft, vatten och mark i enlighet med 
upprättad tillsynsplan

Nämnden ska ha en effektiv handläggning med ökad kostnadstäckningsgrad

Nämnden ska ha en effektiv och rättssäker hantering av bygglovsansökningar

Nämnden ska i samråd med kommunstyrelsen utföra detaljplanarbete inom 
ram för kommunens samhällsbyggnadsansvar

Nämnden ska skydda och utveckla grönområden för att gynna den biologiska 
mångfalden
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TEKNISKA NÄMNDEN
Nämndmål Status Trend

Försäljning av en tomt på Bastekärr under 2020.

Införa insamling av källsorterat matavfall

Samla förvaltningens verksamheter i färre lokaler för att minska användningen 
av fossilfritt bränsle - Flytt från Ringvägen 114 (TP).

Skapa ytterligare en lekplats inom kommunen under 2020.

Succesiv omställning av kommunens fordonspark inklusive 
entreprenadmaskiner till fossilfritt drivmedel.

Trafiksäkrare miljö för alla trafikanter. Samordning med trafikanterna.

Tekniska nämnden

Ordförande: Ulf Gustavsson 
Förvaltningschef: Roland Kindslätt
Tekniska nämnden ansvarar för kommunens 
gatu- och vägunderhållning, parker natur- 
och grönområden, kommunens skogs- och 
markinnehav, fastigheter som inte förvaltas av 
annan nämnd eller bolag, kommunens hamn-
verksamhet, Näsinge flygplats samt det lokala 
trafiksäkerhetsarbetet. Nämnden ansvarar 
även för de avgiftsfinansierade verksamheterna 
vatten- och avloppsförsörjning, hantering av 
avfall samt fjärrvärmeverk.

TEKNISKA NÄMNDEN 
Belopp i mnkr Utfall

Nettokostnader 
Budget Budgetavvikelse

Teknisk nämnd och förvaltning -3,1 -3,6 0,5

Gatuverksamhet -19,2 -14,2 -5,0

Allmän platsmark -3,3 -3,2 -0,1

Sidoordnad verksamhet, bilpool m.m. -0,1 -0,1 0,0

Service och inköp, fordon, maskiner -2,2 -2,5 0,3

Allmän markreserv -0,1 0,0 -0,1

Allmän renhållning -2,6 -2,6 0,0

Näsinge flygplats -0,2 -0,2 0,0

Hamnverksamhet -5,8 13,2 -19,0

Skattefinansierad verksamhet -36,6 -13,2 -23,4

Ekonomiskt resultat 2020
Tekniska nämndens resultat 2020 för den skattefinan-
sierade verksamheten visar ett underskott på 23,4 mnkr 
jämfört med budget, vilket beror på stora intäktsbortfall 
inom flera verksamheter. Intäktsminskningen är 
främst hänförlig till uteblivna färjeintäkter men även 
intäktsbortfall för gästhamn- och parkeringsverksam-
heten samt uteblivna intäkter för uteserveringarna. 
Nämndens totala intäkter uppgår till 30,9 mnkr jämfört 
med budgeterade intäkter på 57,1 mnkr, vilket ger en 
minskning med 26,2 mnkr. Detta förklaras av rådande 
pandemi med stängd gräns mot Norge samt införda 
åtgärder för att hjälpa drabbade företagare i Strömstads 
kommun. 

Verksamhetens totala kostnader uppgår till 67,4 mnkr 
jämfört med budgeterade kostnader om 70,4 mnkr, 
vilket ger en minskning med 2,8 mnkr. Den största 
avvikelsen avser mindre kapitalkostnader än budgeterat 
men även minskade kostnader för skogvårdsverksam-
heten samt vinterväghållning. 

Verksamhetens utveckling 
För tekniska nämnden har det varit ett speciellt år på 
grund av rådande pandemi. Nämnden har drabbats 
hårt av intäktsbortfall som beror på kraftigt minskad 
besöksnäring framför allt på grund av stängd gräns mot 
Norge. Det har påverkat färjetrafiken mellan Strömstad 
och Norge, besökare till centrum samt gästhamnarna. 

Ett första steg i flytten av verksamheterna som inryms 
i lokalerna bakom räddningstjänsten är att service 
och inköp har flyttat till Mekanikern på Prästängen. 
Detaljplanen för lokalerna är klar och planering för 

övriga verksamheter pågår. Syftet med flytten är 
att detta ska bidra till en gemensam placering av 
verksamheterna för en effektivare samverkan samt få 
en förbättrad arbetsmiljö.

Året har även präglats av arbete med flera stora 
projekt. Projekt färjeläget har under 2020 färdigställts. 
Arbetet avseende att möjliggöra för laddning av det 
nya hybridfartyget har pausats på grund av pandemin. 
I projektet för matavfallsinsamling har det under 2020 
tillsatts en projektgrupp bestående av tjänstemän 
inom kommunen som under hösten jobbat med 
förberedelser för införande av matavfallsinsamling. En 
projektplan finns med beräknad uppstart av ett första 
område kvartal två 2021.

Projektet avloppsledningar till och från Österröds 
avloppsreningsverk har pågått under året. Projektets 
omfattning är att öka kapaciteten i avloppsledningssys-
temet in till Österröd samt få en ny utloppsledning från 
Österröd. Uppstart av byggnationen skedde i början i 
augusti 2020 och slutbesiktning ska ske i juni 2021.     

Nämnden har utifrån genomförd granskning av inköp 
och upphandling vidtagit åtgärder genom att göra 
förändringar i delegationsordningen. 

Måluppfyllelse 
Av nämndens 17 mål har ett mål uppfyllts helt, fem mål 
är i hög grad uppfyllda och 11 mål delvis uppfyllda. 

Nämnden har arbetet med mål utifrån kommunfull-
mäktiges övergripande mål om fossiloberoende 2030. 
Målet som innebär att succesivt byta ut kommunens 
fordonspark inklusive entreprenadmaskiner till 
fossilfritt drivmedel är delvis uppfyllt. Antalet fossilfria 
fordon ökar och var i utgången av 2019, 33 stycken, 
19 gasbilar, 10 etanolbilar och 4 elbilar. Det motsvarar 
31 procent av hela kommunens fordonsinnehav, 
bilar och lätta lastbilar.  Målet för 2019 var 40 
procent. Förvaltningen har under året ansökt om 
medel för att möjliggöra laddning av Color Lines 
nya hybridfärja i Strömstad. Förvaltningen deltar i 
projektet Zero Emission Ports Sea som är en del av ett 
Interregprogram.   

Vidare har nämnden under året arbetat med mål som 
varit knutna till att verka för en trafiksäkrare stad med 
goda förbindelser. Inriktningen har varit att gälla alla 
som vistas i trafiken.

Arbetet med cykelplanen som har fokus på säkerhet 
och framkomlighet har pågått under året. En 
trygghetsvandring och översyn av trafiksituationen 
kring skolorna samt en tillgänglighetsvandring i 
centrummiljön tillsammans med pensionärs- och 
handikapprådet har genomförts. Justeringar har gjorts 
i trafikmiljön på Södra och Norra Hamngatan för att 
förbättra trafikflödet. 

Skattefinansierad 
verksamhet

Uppfyllt         Delvis uppfyllt         Delvis uppfyllt         Inte uppfyllt
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Avgiftsfinansierad 
verksamhet
Taxekollektiven
Ordförande: Ulf Gustafsson
Förvaltningschef: Roland Kindslätt

TEKNISKA NÄMNDEN - Vatten och avloppsverksamhet Nettokostnader

Belopp i mnkr    2020 2019 2018

Ekonomi
Verksamhetens intäkter 64,8 65,2 64,7

Verksamhetens kostnader -59,2 -35,1 -53,6

varav personalkostnader*) -15,9 -16,7 -14,8
Verksamhetens nettokostnad 5,6 30,1 11,1
Finansiella intäkter 0,0 0,0 0,0

Finansiella kostnader -6,1 -5,7 -4,9

Årets resultat -0,5 24,4 6,2

TEKNISKA NÄMND - Avfallsverksamheten Nettokostnader

Belopp i mnkr    2020 2019 2018

Ekonomi
Verksamhetens intäkter 29,1 33,6 33,9

Verksamhetens kostnader -29,1 -31,8 -30,4

varav personalkostnader*) -10,7 -10,4 -9,6
Verksamhetens nettokostnad 0,0 1,8 3,5
Finansiella intäkter 0,0 0,0 0,0

Finansiella kostnader -0,4 -0,3 -0,3

Årets resultat -0,4 1,5 3,2

TEKNISKA NÄMND - Fjärrvärmeverksamheten Nettokostnader

Belopp i mnkr    2020 2019 2018

Ekonomi
Verksamhetens intäkter 2,5 2,4 2,5

Verksamhetens kostnader -2,0 -2,5 -2,0

Verksamhetens nettokostnad 0,5 -0,1 0,5
Finansiella intäkter 0,0 0,0 0,0

Finansiella kostnader -0,1 -0,1 -0,1

Årets resultat 0,4 -0,2 0,4

Vatten- och avloppsverksamheten
Ekonomiskt resultat 2020
Verksamheten visar ett underskott på 0,5 mnkr för 
2020. Orsaken till avvikelsen mot budget beror bland 
annat på minskade intäkter. Under året har distribu-
tionen av vatten minskat med cirka 15-20 procent vilket 
medför att intäkterna minskat, vilket kan förklaras av 
minskat besök från turister och sommarboende. 

Avvikelsen mot budget kan även förklaras av ökade 
kostnader för kemikalier och slamhantering. Detta 
beror på ökad provtagning för avloppsreningsverket 
på Österröd för de nya biologiska reningsprocesserna. 
Ökad rening i verket medför ökad mängd slam vilket 
medför ökade kostnader för slamhantering. 

Verksamhetens utveckling 
Det nya avloppsreningsverket på Österröd har fungerat 
bra under året och fokus för verksamheten är nu 
att verket ska trimmas in och optimeras med tanke 
på energi, kemikalieåtgång samt driftkörning av alla 
pumpar.  Verket är nu inne i en garantiperiod för de 
biologiska reningsprocesserna. Den nya reningspro-
cessen Nereda beräknas ge verksamheten en besparing 
på energi om cirka 30-40 procent per kubikmeter. 

Dubblering av råvattenledning från Färingen har under 
året pågått och är nu 3,7 kilometer lång och slutbe-
siktning sker under första kvartalet 2021. 

Projektet avloppsledningar till och från Österröds 
avloppsreningsverk har pågått under året och syftet 
är att öka kapaciteten i avloppsledningssystemet in till 
Österröd samt få en ny utloppsledning från Österröd. 
Uppstart av byggnationen skede i början i augusti 2020 
och slutbesiktning ska ske i juni 2021. 

Under 2020 har egen personal bytt ut gamla 
ledningssträckor och även och lagt nya ledningar i 
kommunen bland annat inom områdena Lökholmen, 
Skee och Karlsgatan. Det har kompletterats med mer 
turbillitsmätare i vattenverket för att öka säkerheten på 
vattenleveransen.

Avfallsverksamheten
Ekonomiskt resultat 2020
Verksamheten uppvisar ett underskott med knappt 0,5 
mnkr för 2020. Avvikelsen mot budget kan framför allt 
förklaras av minskade intäkter inom avfallshanteringen 
på återvinningscentralen med mindre inkommit 
verksamhetsavfall på grund av rådande pandemi. 
Verksamheten har lyckats hålla nere driftkostnader 
varför underskottet inte blivit större. Minskat inflöde 
av avfall medför också minskade hanterings- och 
transportkostnader.

Verksamhetens utveckling 
År 2020 har inneburit en stor minskning av inkom-
mande hushållsavfall till verksamheten på Österröds 
avfallsanläggning. Tomma affärer, köpcenter och cam-
pingar har bidragit till detta men även en betydande 
minskning av fraktioner från byggen. På grund av 
rådande pandemi fick två återvinningsdagar på Koster 
ställas in under våren. Det kompenserades senare 
under sommaren med längre öppettider och reglerade 
insläpp vilket krävde mer personal på plats.

Verksamhetens år har även haft stort fokus på 
projektet att införa matavfallsinsamling i Strömstads 
kommun. En projektplan är nu framtagen med be-
räknad uppstart av ett första område kvartal två 2021.

Arbetet med byggnation av ny hall för omlastning av 
förpackningsfraktioner och fordonstvätt slutfördes 
under våren 2020. Rivning av gamla sophallen 
påbörjades i oktober och en ny hall för mottagning 
av matavfall och restavfall ersätter den gamla och 
beräknas stå klar i april 2021. 

Fjärrvärmeverksamheten
Ekonomiskt resultat 2020
Verksamheten uppvisar ett överskott på 0,4 mnkr för 
året. Avvikelsen beror på lägre driftskostnader för 
verksamheten.  

Verksamhetens utveckling 
Under året har det bytts ungefär 10 mätare för 
fastighetsägare. Läckage i distributionsledningar har 
identifierats och åtgärdats under året. 

Fjärrvärmesystemet består av en fjärrvärmepanna 
och värmerör som går in till fastighetsägarna. 
Anläggningen har varit i drift i 16 år, vilket kommer 
medföra ökat framtida underhåll och utbyten av delar 
av anläggningen. 
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Driftredovisning
KONCERNREDOVISNING
Belopp i mnkr

Utfall 
2020

Budget 
2020

Budget-
avvikelse

Strömstads kommun 52,7 29,5 23,2

AB Strömstadsbyggen, koncern 6,6 5,9 0,7

AB Strömstadslokaler 4,1 2,4 1,7

AB Strömstads Badanstalt -1,1 -0,9 -0,2

Summa inklusive utdelning 62,3 36,9 25,4

Avgår utdelning 0,0 0,0 0,0

Årets resultat koncern 62,3 36,9 25,4

Driftredovisning skattefinansierad verksamhet 
Belopp i mnkr

Utfall 
2020

Budget 
2020

Budget-
avvikelse

Nämnd

KOMMUNSTYRELSEN -76,3 -76,1 -0,2

SOCIALNÄMND -262,4 -261,1 -1,3

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND -364,8 -363,8 -1,0

TEKNISK NÄMND -36,6 -13,2 -23,4

MILJÖ- OCH BYGGNÄMND -30,7 -32,6 1,9

Summa Nämnder -770,8 -746,8 -24,0

FINANSFÖRVALTNINGEN 823,5 776,3 47,2

Kommunalskatt, statsbidrag och och utjämning 834,1 793,3 40,8

Finansnetto 2,9 -1,1 4,0

Pensionsfonden; reavinst/-förlust, utdelning mm 9,2 1,0 8,2

Avtalspensioner 0,5 -4,7 5,2

Internränteintäkter 10,5 11,9 -1,4

Pensionsutbetalningar -15,9 -15,6 -0,3

Exploateringsverksamhet -15,9 0,0 -15,9

Övriga poster -1,9 -8,5 6,6

ÅRETS RESULTAT 52,7 29,5 23,2

Tillförs Eget Kapital 52,7

Teknisk nämnd - Taxefinaniserad verksamhet
Belopp i mnkr

Utfall 
2020

Budget 
2020

Budget-
avvikelse

Taxekollektivet Vatten och Avlopp -0,5 0,6 -1,1

Taxekollektivet Fjärrvärme 0,4 0,0 0,4

Taxekollektivet Avfallshantering -0,5 0,0 -0,5

Summa -0,6 0,6 -1,2

Tillförs balanskonton för respektive utjämningsfond -0,6

Kallbadhuset.
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Investeringsredovisning
Årets investeringar uppgick till 157,8 mnkr, att 
jämföra med budget på 214,4 mnkr. 
Kommunstyrelsen: De samlade investeringarna i kom-
munstyrelsens verksamhet under 2020 uppgår till 3,5 
mnkr. Investeringarna avser i huvudsak uppgradering 
av kommunens ekonomisystem, beslutsstöd samt 
införande av e-handelsplatsformen Marknadsplats. 
Investeringar har även gjorts bland annat inom it, konst 
och införande av e-arkiv.

Barn- och utbildningsnämnden: Barn- och utbildnings-
nämndens investeringsutrymme för 2020 uppgick till 
4,9 mnkr uppdelat på flera investeringsobjekt. 2020 
användes 3,2 mnkr. Inköp av skolmöbler är den enskilt 
största investeringen på 1,7 mnkr.

Miljö- och byggnämnden: En servicebil till rädd-
ningstjänsten har upphandlats via SKL Kommentus 
Inköpscentrals ramavtal under 2020 och har därför 
blivit billigare och hamnar i slutändan på 1 mnkr, en 
minskning med 0,6 mnkr. Bilen skulle ha levererats före 
årsskiftet, men på grund av pandemin förväntas den nu 
levereras i början av 2021. Kostnader på cirka 0,1 mnkr 
för kommunikationsutrustning som ska monteras vid 
leverans har köpts in.

Släcksystemet för Koster som överfördes från 2019 
till 2020 med en budget om 0,5 mnkr, istället för 
ursprungliga 1,3 mnkr, har under året avslutats och 
driftsatts.  

Socialnämnden: Socialnämndens investeringsverk-
samhet visar på ett relativt högt underutnyttjande. 
Detta beror till stor del på att projekten gällande 
”Ombyggnation Vård/omsorg” samt ”Omställning bo-
städer med stöd” enligt beslut finansieras i form av en 
ökad hyra, och inte genom en investering av nämnden. 
Investeringar inom digitalisering har skett under året 
där även projektet gällande digitala medicinskåp under 
2020 har färdigställts. Utöver detta har reinvesteringar i 

möbler och inventarier skett under året. 

Tekniska nämnden: Tekniska nämndens större 
investeringar under året inom den skattefinan-
sierade verksamheten har varit färdigställande 
av ombyggnationen av färjeläget samt påbörjad 
ombyggnation av ångbåtskajen. Dessutom har 
lekplatsen på Kärleksudden förnyats och utökats 
för att göra den mer tillgänglig och attraktiv. I 
övrigt har förvaltningen färdigställt bullerplanket 
på Tången, fortsatt renoveringen av bryggor 
på Strandpromenaden, utökat belysning på 
Oscarsplatsen samt påbörjat arbete med trafikreg-
lering tillsammans med Trafikverket för Ringvägen/
Prästängsvägen. Avvikelsen mot tilldelade 
investeringsmedel beror på att en reglering av mark 
för exploateringar har gjorts där Canning avslutats 
och Starkilens småbåtshamn har omklassificerats till 
ett investeringsprojekt.  

Inom tekniska nämndens taxefinansierade 
verksamhet är årets större investeringsprojekt inom 
vatten- och avloppsverksamheten utbyggnaden 
av dubbla råvattenledningen Blomsholm-
Färingen, avloppsledningar till och från Österröds 
avloppsreningsverk samt utbyggnad av Österröds 
avloppsreningsverk. Andra investeringsprojekt är 
årliga utbyten av vatten- och avloppsledningar samt 
avloppspumpstationer. 

Inom avfallsverksamheten har den stora investe-
ringen varit byggnation av en ny hall för omlastning 
av förpackningsfraktioner och fordonstvätt 
på Österröd som har färdigställts under året. 
Projektering inför införande av matavfallsinsam-
lingen har fortgått och en projektplan är framtagen 
tillsammans med en projektgrupp. Dessutom har 
inköp av två nya sopbilar upphandlats och leverans 
väntas till sommaren 2021.

INVESTERINGSREDOVISNING
Belopp i tkr

Investeringar
år 2020

Total budget
år 2020

Skattefinansierad verksamhet
Kommunstyrelse
Konst 374 380
IT-verksamheten/Verksamhetssystem 2 980 5 053
Övrigt KS 0 510
Summa Kommunstyrelse 3 354 5 943
Socialnämnd

Digitala lösningar 860 1 150
Sängar Säbo, ombyggn Vård o Omsorg, Inventarier 639 3 440
Summa Socialnämnd 1 499 4 590
Barn- och utbildningsnämd
Skrivare, Kopiatorer, IT 308 400
Inv, grundsk/gymn/kök/städ/kulturskola 2 844 4 450
Summa Barn- o utbildningsnämnd 3 152 4 850
Miljö- och byggnämnd
Räddningstjänst 302 3 550
Summa Miljö- o byggnämnd 302 3 550
Teknisk nämnd
Starekilens småbåtshamn 984 2 400
Färjeläget 27 796 32 325
Strandpromenaden 2 384 2 499
Ångbåtskajen 3 358 7 730
Stationskajen 0 5 500
Arbetsbåt 1 488 1 500
Kaj Kustbevakning 736 2 922
Reinvestering kajanläggningar 0 3 000
Övrigt Hamnar 2 254 6 339
Ombyggnation Ringvägen/Prästängsvägen 180 1 270
Reinvestringar lekplatser 1 427 1 492
Del av Strömstad 3:13 Canning 7 600 0
Hålkedalen 1:27 4 000 0
Belysningsstolpar 543 600
Utbyte traktorer 816 1 000
Bulleråtgärder Tången 1 742 1 287
Övrigt Infrastruktur, allmän renhållning och fordon 1 113 4 535
Summa Teknisk nämnd 56 419 74 399
Summa Skattefinansierad verksamhet 64 725 93 332

Taxefinansierad verksamhet
Teknisk nämnd
Vatten och avlopp
Avloppspumpstationer/trycksteg 3 679 4 000
Dubbl råvattenledn Blomsholm-Färingen 13 100 10 095
Utbyggnad av Österröd 10 149 4 306
Avloppsledningar till/från Österröd 55 254 75 130
Reinvesteringar VA 2 984 3 000
Övrigt Vatten och Avlopp 2 034 8 737
Summa Vatten och Avlopp 87 200 105 267
Avfallshantering
Om/nybyggnad ÅVC 3 048 7 500
Hjullastare ÅVC 1 998 1 500
Behållare/utrustn matavfallsinsamling 333 1 867
Övrigt avfallshantering 464 4 907
Summa Avfallshantering 5 843 15 773
Summa Taxefinansierad verksamhet 93 042 121 041
Summa Investeringsredovisning 157 768 214 373
Försäljning mark -117

Försäljning båt -131

Summa försäljning av anläggningstillgångar -247
Netto anskaffade/försålda anläggningstillgångar 157 520
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Exploateringsredovisning EXPLOATERINGSREDOVISNING
Belopp i mnkr

Bokfört värde
år 2019

Bokfört värde
år 2020

Förändring
netto

Områden

Starekilens småbåtshamn 4,7 0,0 -4,7

Bastekärr 35,6 35,6 0,0

Övrig mark för verksamhet 4,0 2,8 -1,2

Summa mark för verksamhet 44,3 38,4 -5,9

Mällbygård 0,8 0,0 -0,8

Rådhusberget 0,0 0,0 0,0

Korsnäs (Tjärnö) 0,0 0,0 0,0

Canning 22,3 0,0 -22,3

Vattentornsberget centrum 0,0 0,0 0,0

Mällbyhöjd 2,1 2,2 0,1

Källviksdalen -2,8 0,0 2,8

Monelid/Seläter 0,9 -0,6 -1,5

Övrig mark för bostäder 1,2 0,1 -1,1

Summa mark för bostäder 24,5 1,7 -22,8

Bokfört värde exploateringsverksamhet 68,8 40,1 -28,7

Projektet Starekilens småbåtshamn har under året 
omklassificerats till ett investeringsprojekt inom 
hamnavdelningen i tekniska nämnden.  Under 2020 
har utredning avseende miljökvalitetsnormer tagits 
fram vilken avses kompletteras med Länsstyrelsens 
nya direktiv som kom under hösten 2020 om innehåll i 
miljökonsekvensbeskrivningen. 

Industrimark finns till försäljning på Bastekärr. Mark- 
och exploateringsavdelningen har under året tillsett 
att Bastekärr marknadsförs som Site på Business 
Swedens hemsida, Site Finder, där kommunen når ut 
till både nationella som internationella etablerare. 
Ytterligare ett marknadsföringsprospekt har tagits 
fram för Bastekärr som ett möjligt etableringsställe för 
nya företag. Det riktar sig till de möjliga nya företag 
som den landbaserade fiskeodlingen i Sotenäs kan 
medföra. Denna marknadsföring sker i samverkan 
med berörda kommuner och Position Väst. Mark- och 
exploateringsavdelningen har löpande besvarat ett 
antal förfrågningar under året inkluderat förfrågningar 
som inkommer via Position Väst, men har i dagsläget 
inte lett till någon försäljning. 

Tekniska nämnden beslutade under hösten att utifrån 
dagens situation avbryta arbetet med exploaterings-
projektet för bostäder på Mällbygård och kommunsty-
relsen har beslutat att avbryta detaljplanearbetet.

Bostadsprojektet avseende Rådhusberget har pausats 
av kommunstyrelsen i avvaktan på att detaljplanen för 
Strömstadsbyggens projekt på Rådhusberget ska bli 
klar.

Detaljplanen berörande Korsnäs på Tjärnö innehållande 
tio villatomter antogs av kommunfullmäktige 12 
december 2019. Detaljplanen är överklagad till mark- 
och miljööverdomstolen där något avgörande ännu inte 
meddelats. 

Miljö- och byggnämnden beslutade under hösten att 
avbryta detaljplanen för det centrala bostadsprojektet 
Canning, vilket medfört att kommunens exploaterings-
projekt har lagts ned.

Naturinventering har tagits fram för exploateringspro-
jektet för Vattentornsberget, där resultatet av denna 
utgör grundförutsättningar för vidare detaljplane-
arbetet. Firman Brixly som innehar markanvisning 
för området har under hösten påbörjat arbetet med 
att ta fram ett utformningsförslag av området. Enligt 
markanvisningsavtalet ska cirka 4-6 av de blivande 
tomterna behållas av kommunen. 

Källviksdalen där kommunen hade två tomter är sålda 
och projektet har under året avslutats.

Köpekontrakt är tecknat för den sista kommunala 
bostadstomten utmed Monelidsvägen, Norrkärr 1:238, 
där tillträde kommer ske under början av 2021.

Tekniska förvaltningen samt miljö- och byggförvalt-
ningen har ett uppdrag att utföra en förstudie för 
hur ett bostadsprojekt på Mällbyhöjden S skulle 
kunna initieras. Under sommaren utfördes en 
naturinventering inom området, där hasselsnok 
påträffades. Kommunen har nu ansökt om LONA-bidrag 
(Lokala Naturvårdsprojekt) för en kompletterande 
naturutredning i naturmiljöerna i norra Strömstad 
för att se huruvida det kan vara möjligt att exploatera 
Mällbyhöjden utan påverkan på bevarandestatusen 
för sandödla och hasselsnok. Hösten 2021 förväntas 
utredningen kommit så pass långt att kommunen kan 
få en närmare uppfattning om förutsättningarna för 
området.

Kommunstyrelsen beslutade att lägga ned detaljplanen 
för etapp 2 för Bojarskolan innehållande bland annat 
gamla Hällestrandsvägen, där tekniska förvaltningen 
varit delaktig i arbetet med att studera utformning av 
denna.
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Redovisning bolag

AB Strömstadsbyggen
Styrelseordförande Lena Martinsson 
Tf VD Mats Brocker 

Allmänt om verksamheten
AB Strömstadsbyggen är ett av Strömstads kommuns helägda bolag. 
Bolaget har till uppgift att främja försörjning av allmännyttiga hyres-
bostäder, anpassade servicebostäder och äldreboenden i Strömstad. 
Fastighetsförvaltningen bedrivs i egen regi och förvaltad yta utgör per 
bokslutsdagen:

• Bostadsytor 103 645 m² fördelade på 1 604 lägenheter
• Lokalytor 17 709 m²  fördelade på 69 lokaler
• Garageplatser 361 platser
• P-platser 417 platser
• P-platser med motorvärmare 180 platser

AB Strömstadsbyggen äger samtliga aktier i AB Strömstanet med 
organisationsnummer 556852-0802.

AB Strömstadsbyggen äger samtliga aktier i AB Strömstadsgaragen 
med organisationsnummer 556822-4652.

Företagets har sitt säte i Västra Götalands län, Strömstads kommun

Affärsidé
Att erbjuda Strömstads invånare bra hyresboende som grund för ett 
tryggt och aktivt liv. 

Vision
Bolagets övergripande vision är att det ska vara bäst att leva och bo i 
Strömstad genom att:

• Skapa trygghet för kunden
• Planera bostadsbyggandet långsiktigt med ett 

samhällsperspektiv
• Söka samarbeten med andra aktörer så att målen för antalet 

bostäder kan förverkligas 
• Främja möjligheterna för unga att få en bostad 
• Göra det enkelt för kunden att vara kund

Utveckla samarbetet mellan de kommunala bolagen och kommunens 
förvaltningar. 

Arbeta aktivt med att tillgodose Strömstads efterfrågan på ett brett 
utbud av bostäder samt att stärka bolagets ekonomi med ökad 
soliditet och därigenom nå en långsiktigt effektivare och tryggare 
finansiering.

Måluppfyllelse
Bolaget uppnår målet för det ekonomiska resultatet och soliditeten 
fortsätter att öka och är nu 12,0 procent (10,9 föregående år). Målet 
om en årlig ökning med 0,5 procentenheter uppfylldes. 

Årets verksamhet
De kommunala bolagen har precis som många andra kommunala 
verksamheter haft prövningar under coronapandemin och känt ett 
stort ansvar både gentimot hyresgäster och personal. Många av de 
som arbetar för de kommunala bolagen möter hyresgäster dagligen 
och har behövt göra vissa förändringar i de dagliga rutinerna för att 
minska eventuell smittspridning. 

När pandemin blev ett faktum tog de kommunala bolagen fram en 
åtgärdsplan vid en eventuell ökning av smittan i närområdet. Med 
stöd av åtgärdsplanen har bolaget varit tryggt i de beslut som fattats 
under tiden. Bolaget har även haft nära dialog, samarbete och utbyte 
med andra verksamheter inom kommunen. Internt har det funnits 
tydliga restriktioner för arbetsplatsen med uppdelad utgångsplats 
för bovärdar och fastighetsskötare, uppmaning om hemarbete för 
kontorspersonal och begränsad möjlighet för besök till Bobutiken. I 
slutet av 2020 arbetade merparten av kontorspersonalen hemifrån.

Under den tid som pandemin pågått har bolaget fått den information 
som behövts för att snabbt kunna agera och vidta nödvändiga åt-
gärder för att hålla både personal och hyresgäster säkra. Samarbetet 
mellan de kommunala bolagen, kommunledning och övrig verk-
samhet har varit god. Trots hemarbete, tidvis med mindre personal 
och vissa restriktioner har bolaget kunnat leverera god service.

Under 2020 har takarbeten på Rådhusberget fortlöpt. Arbetet 
kommer att pågå även under 2021.

Bolaget har under året fortsatt arbetet med utbyte av gamla 
låssystem till digitala lås, under 2020 har fem fastigheter uppdaterats. 

Som en del i arbetet med energibesparing byttes all allmän belysning 
ut på Solbogården. Även armaturer i lägenheter inkluderades i 
projektet och gav både hyresgäster och personal på Solbogården en 
bättre boendeupplevelse och ett förbättrat arbetsklimat.

Bolaget har genomfört ett antal åtgärder avseende utemiljön för 
att ge hyresgästerna en trevligare och tryggare utevistelse. Det 
har genomförts uppdateringar på de större lekplatserna så som 
Korpeberget, Rådhusberget och Bergsliden. Många grönytor har 
antingen föryngrats eller nyplanterats. Flera kvarter har även 
utrustats med bättre belysning utomhus. Under 2020 påbörjades 
genomförandet av montering av hjärtstartare i bolagets fastighetsbe-
stånd. Arbetet kommer fortlöpa under 2021.

Bolaget deltar i ett projekt om digital parkering. Under året har 
projektets teoretiska del genomförts. I denna har nyttjandegraden 
av bolagets parkeringar kartlagts och data tagits fram gällande 
hyresgästernas bilägande. Under 2021 startar genomförandedelen av 
projektet där elbilspoolen startas upp. 

Hyresförhandlingar
Hyresförhandlingarna för 2020 resulterade i en hyreshöjning med ett 
snitt på 1,95 procent. 

Utsikter för framtiden
Under våren 2021 initierar Strömstadsbyggen Mobilitetsprojektet 
tillsammans med bland annat KTH och Sveriges Allmännytta. Projektet 
är ett forskningsbaserat projekt för att undersöka möjligheten att starta 
upp en elbilspool i Strömstad där målet är ett mer effektivt utnyttjande 
av både bilar och parkeringsplatser. Planen är att elbilspoolen ska bli 
tillgänglig för våra hyresgäster, kommunens invånare och besökare. 
Faller projektet väl ut finns förhoppningen att forskningen kommer att 
bidra till att förändra framtidens syn på centrumnära parkering och 
möjligheten till att samnyttja resurser. 

Strömstadsbyggen arbetar kontinuerligt med energifrågor. Bergvärme 
har sedan länge använts som källa till uppvärmning av flertalet av 
Strömstadsbyggens hyresbostäder men under de senaste åren har även 
en hel del solceller tillkommit för att producera el. 

Årets resultat
Årets resultat efter finansiella poster uppgår till 10,0 mnkr. Årets 
resultat efter skatt och bokslutsdispositioner uppgår till 6,6 mnkr.

FLERÅRSÖVERSIKT 2020 2019

Nettoomsättning (mnkr) 142,2 140,7

Resultat efter finansiella poster (mnkr)                           10,0 8,6

Res. i % av nettoomsättningen 7,1 6,1

S:a eget kapital (mnkr)      105,3 96,7

Balansomslutning (mnkr) 947,9 959,3

Låneskulder totalt (mnkr) 795,7 815,7

Soliditet (%)                                 12,0 10,9

Antal bostäder 1 604 1 604

Resultatdisposition
Förslag till disposition av bolagets vinst.

Till årsstämmans förfogande står:

Balanserad vinst   75,1 mnkr  

Årets resultat   6,6 mnkr  

   81,7 mnkr  

Styrelsen och Verkställande Direktören föreslår:

att i ny räkning överförs  81,7 mnkr  

   81,7 mnkr
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Redovisning bolag

Styrelseordförande Roy Andersson 
Tf VD Marcus Palm

AB Strömstads Badanstalt

Allmänt om verksamheten
AB Strömstads Badanstalt är ett av Strömstads kommuns helägda 
bolag. Bolaget har till uppgift att skapa möjligheter till bad, friskvård 
och folkhälsoarbete. Bolaget har även till uppgift att ansvara för 
driften av kultur- och idrottsanläggningar samt administrera tidsbok-
ningar. Företagets säte är Västra Götalands län, Strömstads kommun.

Affärsidé
Strömstads Badanstalt är en modern bad- och friskvårdsanläggning 
för alla åldrar med uppdraget att främja simkunnighet, rekreation, 
friskvård och folkhälsa. Bad- och friskvårdsverksamheten ska 
upplevas som en varm och positiv mötesplats där kunderna har 
högsta prioritet och alltid är nöjda med det som erbjuds i form av 
utbud och kvalité.  

Mål 
Att vara Strömstadsbornas viktigaste aktör för att erbjuda friskvård 
till alla åldrar.

• Särskilt fokus på de grupper som inte är medlemmar i 
idrottsföreningar samt riktade aktiviteter för stärkt folkhälsa.

• Erbjuda riktad träning och friskvårdsinsatser till föreningars 
behov.

• Moderna träningsredskap och attraktiva lokaler som inbjuder till 
funktionell träning och trivsel.

• Träningsmetoder och aktiviteter förnyas och utvecklas 
utifrån kundernas behov samt hög medvetenhet av aktuella 
träningsmetoder.

• Hög servicegrad och professionellt bemötande av kunder är 
viktiga framgångsfaktorer.

• Måltal för antalet besökande är > 60 000 per år.
• Träningsaktiviteter för grupper erbjuds även utanför de egna 

lokalerna.

Att erbjuda bad- och simundervisning till boende och besökare i 
Strömstad.

• Samtliga barn i årskurs 6 ska vara simkunniga, samverkan sker 
med barn- och utbildningsförvaltningen.

• Bad- och simbassängen ska tillgodose såväl badande i alla åldrar 
som simträningsmöjlighet för allmänhet och simförening. Måltal 
för antalet badande är > 45 000 besökare per år.

• Kallbadhuset är ett viktigt varumärke för kurorten Strömstad 
och ska aktivt bidra till bad- och friskvårdsverksamheter 
för boende och besökare i Strömstad. Gruppträning och 
gemensamhetsaktiviteter anordnas i anslutning till kallbadhuset 

i första hand under sommarmånaderna. Måltal för antalet 
besökare är > 10 000 och antalet gruppträningar > 50 per 
säsong.

Att tillsammans med kommunledningen, kommunala verksam-
heter, föreningar och företag skapa en väl fungerande service- och 
utvecklingsorganisation för långsiktig verksamhetsdrift i kultur- och 
fritidslokaler.

• Uppnå målen i Vision 2030.

Måluppfyllelse 

Bad och Friskvård 
Som en effekt av den globala pandemin har antalet besökare och 
medlemmar minskat. 

18 november 2020 stängde bad- och gymverksamheten helt för 
allmänheten 

Serviceuppdrag Aktivitet Strömstad 
Bokning och service till Nordbyhallen och övriga gymnastikhallar har 
fullföljts enligt mål och uppdrag. 

Bolaget har fått ett gott gensvar från brukarna. Bokningsgraden har 
minskat något som en följd av den globala pandemin.

Väsentliga händelser under och efter 
räkenskapsåret
Coronapandemins första bekräftade fall kom till Sverige den 1 februari 
2020. Pandemin har sedan dess ställt bolaget inför stora utmaningar.

• 16:e mars stänger Norge sin gräns mot Sverige, vilket minskar 
kundflödet till verksamheten

• Under andra halvan av mars börjar folkhälsomyndigeten 
avråda från att besöka gym vilket gör att besöksantalet sjunker 
ytterligare. Medlemmar som ingår i riskgrupper fryser sitt 
medlemskap vilket kraftigt försämrar intäkterna.

• 6:e april kortidspermitteras all personal ner till 40 procent av 
sina ordinarie tjänster.

• 18:e november stängs bad- och gymverksamheten 
ner. Detta är ett led i att försöka minska den lokala 
smittspridningen. Verksamheten har vid upprättandet av denna 
förvaltningsberättelse ännu inte öppnat för allmänheten.

• 18:e november begränsas föreningslivets nyttjande av 
idrottsanläggningar till att endast gälla de som är födda 2005 
eller senare.

• 18:e december rekommenderar regeringen en total 
nedstängning av all icke väsentlig verksamhet. Detta leder till 
att samtliga idrottsanläggningar stängs. Den 25:e januari 2021 
öppnas anläggningarna igen för födda 2005 eller senare. Efter 
en kraftig ökning av det lokala smittläget stängs anläggningarna 
igen den 1:e februari.

Bolaget har under året sökt och beviljats ekonomiskt stöd för 
perioden 20200406–20201231. Bolaget kommer att fortsätta söka 
permitteringsstöd under 2021. Bolaget har också för avsikt att söka 
omställningsstöd för perioden 20201101–20201231.

Barnbassängen har under hela 2020 varit stängd, vilket påverkar 
besöksantalet och ekonomin negativt.

Utsikter för framtiden 
Strömstads Badanstalt kommer under år 2021 fokusera på att under 
smittsäkra former öppna sin verksamhet igen för allmänheten. 
Bolaget kommer att behöva skapa attraktiva erbjudanden för att 
ta tillbaka marknadsandelar. Bolaget har för avsikt att digitalisera 
sina produkter då detta efterfrågas av allt fler kundgrupper. Bolaget 
kommer i samråd med fastighetsägare verka för byggnationen av en 
ny barnbassäng.

Ekonomisk framtidsutsikt 
Pandemin kommer att påverka ekonomin i hög grad under 2021 och 
även under åren som följer, om än förhoppningsvis i något mindre 
grad. För att klara ekonomin kommer bolaget behöva ekonomiskt 
stöd från sin ägare till simhallsdriften.   

Det finns en risk att det tar lång tid innan medlemmarnas tränings-
vanor återgår till det normala. Branschen kan stå inför ett paradigm-
skifte där en allt större kundgrupp inte vill nyttja gymmet fysiskt utan 
istället vill ha träningssupport på distans. Denna omställning kommer 
att kräva investeringar.

Årets resultat
Årets resultat efter finansiella poster uppgår till  -1,1 mnkr.

Resultatet har påverkats kraftigt negativt under det gångna året på 
grund av effekterna av den globala pandemin.

FLERÅRSÖVERSIKT 2020 2019

Nettoomsättning (mnkr) 7,5 9,9

Resultat efter finansiella poster (mnkr)                           -1,1 -0,7  

Soliditet (%)                                18,9 20,0

Resultatdisposition    

Medel att disponera:  

Balanserat resultat   1,2 mnkr

Årets resultat  -1,1 mnkr

    0,1 mnkr

Förslag till disposition:  

Balanseras i ny räkning  0,1 mnkr

    0,1 mnkr
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Redovisning bolag

AB Strömstadslokaler
Styrelseordförande VD Ronnie Brorsson 
Tf VD Mats Brocker 

Allmänt om verksamheten
AB Strömstadslokaler är ett av Strömstads kommuns helägda bolag. 
Bolagets verksamhet består i huvudsak i att främja Strömstads 
kommuns försörjning av fastigheter och lokaler för dess skol- och 
förvaltningsverksamhet. Fastighetsförvaltningen bedrivs i egen regi. 

Den förvaltade ytan utgör:

Skollokaler   48 066 kvm   

Idrotts- och fritidslokaler 10 823 kvm

Kontorslokaler  5 988 kvm

Övriga lokaler  14 948 kvm

   79 825 kvm

Företaget har sitt säte i Västra Götalands län, Strömstads kommun.

Affärsidé
AB Strömstadslokaler skall uppföra, äga och förvalta i huvudsak 
fastigheter med lokaler för Strömstads kommuns verksamheter. 
Förvaltningen ska ske i sådan form och med en service- och kvali-
tetsnivå som Strömstads kommun efterfrågar till en för Strömstads 
kommun acceptabel hyresnivå. 

Mål
De viktigaste målen för bolaget har under året varit att:

• Aktivt arbeta med och tillgodose kundens behov av 
verksamhetslokaler

• Utveckla bolagets ekonomiska ställning
• Utveckla bolagets kvalitets- och miljöarbete

Måluppfyllelse
Bolagets resultat efter finansiella poster ska enligt ägardirektivet 
uppgå till minst 0,5 procent av bolagets totala kapital, vilket uppfylls 
under 2020. Soliditetsmålet om en årlig ökning med 0,5 procenten-
heter uppfylls också. Bolaget har under 2020 amorterat 30 mnkr.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
De kommunala bolagen har precis som många andra kommunala 
verksamheter haft prövningar under coronapandemin och känt ett 
stort ansvar mot både hyresgäster och personal. Många av de som 
arbetar för de kommunala bolagen möter hyresgäster dagligen och 
har behövt göra vissa förändringar i de dagliga rutinerna för att 
minska eventuell smittspridning. 

När pandemin blev ett faktum tog de kommunala bolagen fram en 
åtgärdsplan vid en eventuell ökning av smittan i närområdet. Med 
stöd av åtgärdsplanen har bolaget varit trygg i de beslut som fattats 
under tiden. Bolaget har även haft nära dialog, samarbete och utbyte 
med andra verksamheter inom kommunen. Internt har det funnits 
tydliga restriktioner för arbetsplatsen med uppdelad utgångsplats 
för bovärdar och fastighetsskötare, uppmaning om hemarbete för 
kontorspersonal och begränsad möjlighet för besök till Bobutiken. I 
slutet av 2020 arbetade merparten av kontorspersonal hemifrån.

Under tiden för pandemin har bolaget fått den information som 
behövts för att snabbt kunna agera och vidta nödvändiga åtgärder 
för att hålla både personal och hyresgäster säkra. Samarbetet mellan 
de kommunala bolagen, kommunledning och övrig verksamhet har 
varit god. Trots hemarbete, tidvis med mindre personal och vissa 
restriktioner har bolaget kunnat leverera god service.

Under året har värmeanläggningen i badhuset bytts ut, från olje-
pannor till luft-/vattenvärmepumpar (gas) samt en bergvärmepump. 
En el-panna har installerats för spetsvärme. Det återstår att byta ut 
tre ventilationsaggregat. Beräknad årlig besparing av förbränningsolja 
är 40 m3.

Korpens förskola uppfördes i slutet av 80-talet med den tidens krav 
på ventilation, inneklimat med mera. Under året har en ny ventila-
tionsanläggning installerats med balanserad till- och frånluft med bra 
återvinning. 

Ett nytt driftsövervakningssystem har installerats som ska övervaka 
och styra värme och ventilation i bolagets fastighetsbestånd. Vid 
årets utgång var fyra fastigheter implementerade i det nya systemet, 
arbetet med implementering av ytterligare fastigheter kommer att ta 
flera år.

Hyror
Hyrorna för lokaler uthyrda till Strömstads kommun höjdes med 1 
procent för 2020. Övriga hyror reglerades enligt KPI. 

Utsikter för framtiden
Pandemin som råder kommer att fortsätta påverka verksamhetsåret 
2021.

För bolagets räkning innebär detta en kontinuerlig och i viss mån 
varierande påverkan om hur lokaler ska nyttjas och underhållas till 
följd av smittläget. Dessutom kan vakansgraden komma att påverkas 
negativt, dock är prognostiseringen alltför osäker i utgångsläget. 
Följdeffekterna påverkar likaså bolagets resursallokering då 
bolaget har gemensamma projektresurser tillsammans med 
Strömstadsbyggen.   

Kommunens anskaffning av fastigheten Pilen 5 innebär ett tillskott 
till kommunens lokalinnehav och förvaltningen kommer att skötas 
av Strömstadslokaler. Detta påverkar bolagets resurstillsättning, 
beredskap med mera. Beroende på hur hyresgästerna i denna 
fastighet, såväl nuvarande som kommande, behöver åtgärder har 

FLERÅRSÖVERSIKT   2020 2019

Nettoomsättning (mnkr) 77,9 78,1

Resultat efter finansiella poster (mnkr)   6,5   10,2               

Resultat i % av nettoomsättningen 8,4 13,1

Balansomslutning (mnkr) 533,7 538,4

Soliditet (%)    16,1   11,3

bolaget etablerat en tydlig besluts- och kommunikationshantering 
mellan ägare och förvaltare.   

De största identifierade riskerna är förutom ovan även en eventuell 
förändring i kommunens lokalbehov. Att kommunen upprättat en 
lokalförsörjningsstrategi samt tillsatt en samordnare är ett stort plus 
för att komma tillrätta med alltför snabba omkastningar som i sin tur 
skulle påverka vår ekonomi och vår resurshantering. 

Sammantaget kan summeras att läget med att beredskap råder och 
kontinuerlig dialog med bolagets hyresgäster är en tydlig framgångs-
faktor. Organisationen har under förra verksamhetsåret förstärkt sina 
projektresurser och har goda förutsättningar för att klara av ett något 
instabilt läge till följd av pandemin.

Årets resultat
Årets resultat efter finansiella poster uppgår till 6,5 mnkr. Årets 
resultat efter skatt och bokslutsdispositioner uppgår till 4,1 mnkr. 
Bolaget har under året kostnadsfört nedlagda projekt som avsåg om-
byggnation av badhus samt köksutredning på fastigheten Mekanikern, 
beloppen uppgår till 2,0 mnkr.  

Resultatdisposition
Till bolagsstämmans förfogande står

Balanserad vinst  74,1 mnkr 

Årets resultat  4,1 mnkr 

   78,2 mnkr

Styrelsen och Verkställande Direktören föreslår

att i ny räkning överföres 78,2 mnkr 

   78,2 mnkr
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Redovisning bolag

AB strömstaNET
Styrelseordförande Bengt Simonsson Fröjd 
TF VD Mats Brocker 

Allmänt om verksamheten
AB strömstaNET är ett av AB Strömstadsbyggens (556078-2798) 
helägda bolag. Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom 
Strömstads kommun förvärva, uppföra och förvalta stadsnät.

Företagets säte är Västra Götalands län, Strömstads kommun.

Affärsidé
Att uppföra och förvalta stadsnät. 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
2020 har varit ett speciellt år för världen och strömstaNET. På grund 
av rådande pandemi har många fått tänka om. Distansarbete och 
karantäner har lett till ökat intresse för digitala tjänster. Förmodligen 
kommer intresset för digitala tjänster fortsätta att öka. Under året 
som gått har ytterligare 400 fastigheter i Strömstad anslutit sig till 
det kommunala fibernätet. Bolaget arbetar vidare för att alla ska få 
tillgång till ett stabilt och säkert nät och möjlighet till digitala tjänster 
genom fiber.

Det har varit utmaningar att nå ut med information under rådande 
pandemi och under hösten gjordes en introduktionsfilm för fiber för 
att kunna sprida information om stadsnätet digitalt. Under året har 
fokus legat på att öka intresset i vissa områden, vilket har gett effekt. 
Intresseanmälningarna på exempelvis Sydkoster har ökat till cirka 30 
procent. 

Under året har bolaget bistått mobiloperatörer med fibrering av 
mobilmaster, som ett steg i förberedelser inför den kommande 5G 
satsningen. 

Det återstår några få områden i centrum kvar att bygga. 2020 
avslutades med fiberdragningar i ett av Strömstads äldsta områden, 
Bukten. 

Utsikter för framtiden
Bolaget är fortsatt i ett uppbyggnadsskede och har mycket goda möj-
ligheter att utveckla verksamheten i och med den digitalisering som 
pågår i hela samhället. Bolaget kommer att ha en viktig strategisk roll 
i kommunens digitalisering av sina verksamheter. Digital infrastruktur 
kommer att vara en pusselbit för ett mer digitaliserat arbete som kan 
vara ett bidrag för att nå de globala målen om hållbar utveckling.

strömstaNET har tillsammans med kommunen tagit fram ett förslag 
till en strategi för digital infrastruktur. Detta har varit ett viktigt 
arbete för att skapa förståelse för vad digital infrastruktur är och 
vilka möjligheter det skapar. Digitala tjänster och infrastruktur kräver 
någon form av uppkoppling och med ett stabilt och robust fibernät 
skapas möjligheter för Strömstads kommun. 

Årets resultat
Bolagets resultat efter finansiella poster uppgår till 2,2 mnkr. 
Årets resultat efter bokslutsdispositioner och skatt uppgår till 1,3 
mnkr. Bolaget uppvisar ett bra resultat vilket är tillfredställande då 
investeringsnivån varit hög. 

Bolagets resultat efter finansiella poster ska enligt ägardirektivet 
uppgå till minst 0,5 procent av bolagets totala kapital, vilket uppfylls 
under 2020. Soliditetsmålet om en årlig ökning med 0,5 procenten-
heter uppfylls också.

Resultatdisposition
Medel att disponera:   

Balanserat resultat  6,5 mnkr

Årets resultat  1,3 mnkr

   7,8 mnkr

Förslag till disposition:  

Balanseras i ny räkning 7,8 mnkr

   7,8 mnkr

FLERÅRSÖVERSIKT 2020 2019

Nettoomsättning (mnkr) 12,2 10,0

Resultat efter finansiella poster (mnkr) 2,2 0,9

Soliditet % 6,8 5,7

AB Strömstadsgaragen
Styrelseordförande Lena Martinsson 
Tf VD Mats Brocker 

Allmänt om verksamheten
AB Strömstadsgaragen är ett av AB Strömstadsbyggens (556078-
2798) helägda dotterbolag. Bolaget har till föremål för sin verksamhet 
att bedriva parkeringsrörelse med moderbolagets garage- och 
parkeringsplatser.

Företagets säte är Västra Götalands län, Strömstads kommun.

Affärsidé
Att hyra ut garage- och parkeringsplatser som är förhyrda av AB 
Strömstadsbyggen.

Årets resultat
Årets resultat efter skatt uppgår till 0 mnkr.

FLERÅRSÖVERSIKT 2020 2019

Nettoomsättning (mnkr)   2,9 2,9

Resultat efter finansiella poster (mnkr)         0,0 0,0

Soliditet %     8,8 9,1

Resultatdisposition
Medel att disponera:

Balanserat resultat  1,3 mnkr

Årets resultat                                    0 mnkr

                                  1,3 mnkr

Förslag till disposition

Balanseras i ny räkning                   1,3 mnkr

   1,3 mnkr
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Ord- och begreppsförklaring
Anläggningskapital Skillnaden mellan anläggningstillgångar

och långfristiga skulder plus avsättningar.

Utgör en del av det egna kapitalet.

Anläggningstillgång Tillgång som är avsedd för stadigvarande

bruk eller innehav, till exempel fastigheter,

maskiner och inventarier.

Ansvarsförbindelser Förpliktelser i form av borgensåtaganden,

pensionsskuld, ställda panter och

dylikt. Resultatet belastas om/när förpliktelsen 
infrias.

Avskrivningar Planmässig nedsättning av anläggningstillgångars

värde, ska spegla värdeminskningen.

Avsättningar Förpliktelser som är säkra eller högst

sannolika till sin förekomst, men

ovissa till belopp och infriandetidpunkt.

Detta gäller bland annat pensionsåtaganden

Balanskrav Lagstadgat krav om att kommunens

intäkter ska överstiga kostnaderna.

Balansräkning Visar den ekonomiska ställningen vid

bokslutstillfället. Här framgår hur kommunen

använt respektive anskaffat sitt

kapital.

Eget kapital Skillnaden mellan tillgångar och skulder,

kommunens förmögenhet, det vill säga tidigare

års ackumulerade överskott. Består av

rörelsekapital och anläggningskapital.

Finansnetto Finansiella intäkter minus finansiella

kostnader

Kassaflödesanalys Kassaflödet är skillnaden mellan in- och

utbetalningar. Kassaflödesanalysen

visar årets förändring av likvida medel,

totalt samt från respektive ordinarie

verksamhet, investeringsverksamheten

och finansieringsverksamheten.

Kassalikviditet Omsättningstillgångar, utom förråd och

exploateringsverksamhet, i procent av

kortfristiga skulder. Visar betalningsberedskap

på kort sikt.

Kommunkoncernen Den kommunala förvaltningen och

kommunens koncernföretag.

Komponentavskrivning Avskrivningsmetod som används när

skillnaden i förbrukningen av en materiell

anläggningstillgångs betydande

komponenter är väsentlig. Respektive

komponent skrivs av separat.

Koncernföretag En juridisk person där kommunen själv

eller med stöd av andra koncernföretag

har ett varaktigt och bestämmande eller

betydande inflytande som ger möjlighet

att påverka utformningen av koncern,

företagets verksamhet, mål och strategier

etcetera.

Kortfristiga skulder

och fordringar

Skulder och fordringar som har förfallodag 
mindre än ett år efter balansdagen.

Likvida medel Pengar på plusgiro, bank och andra

kortfristiga penningplaceringar

Långfristiga skulder och 
fordringar

Skulder och fordringar som har förfallodag 
senare än ett år efter balansdagen.

Nettoinvestering Investeringsutgifter minus investeringsbidrag.

Nettokostnadsandel Verksamhetens nettokostnader, inklusive

finansnettot, andel av skatteintäkter

och utjämningsbidrag.

Omsättningstillgång Tillgång som på kort tid kan omsättas till

likvida medel och som inte är avsedda

för stadigvarande bruk, till exempel likvida

medel, kortfristiga fordringar och förråd.

Pensionsskuld Kommunens skuld gentemot nuvarande

och blivande pensionärer. Redovisas enligt

den så kallade blandmodellen, som

innebär att skuld upparbetad till och med

1997 redovisas som en ansvarsförbindelse

utanför balansräkningen.

Pensionsskuld upparbetad från och

med 1998 redovisas som en avsättning.

Periodisering Inkomster och utgifter hänförs till en

bestämd redovisningsperiod enligt

bokföringsmässiga grunder.

Rörelsekapital Skillnaden mellan omsättningstillgångar

och kortfristiga skulder.

Semesterlöneskuld Personalens intjänade ej uttagna semesterdagar.

Soliditet Eget kapitals andel av det totala kapitalet.

Visar långsiktig betalningsberedskap.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
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Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78
Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se
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KSau § 59 Finansiella rapporter 2020 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna Finansiell rapport för 2020.

Sammanfattning av ärendet
Det totala marknadsvärdet uppgår till 141 mnkr 2020-12-31.  Värdet på aktierna 
uppgick till 69 mnkr och på räntebärande värdepapper 72 mnkr.

Totalt ökade värdet på placeringarna med 6,8 procent och sedan start är 
värdeökningen 164,4 procent.

Kommunen kan nyttja en kredit på koncernkonton som är kostnadsfri upp till 50 
mnkr. 

Kommunen lånade upp 110 mnkr under 2020.

Beslutsunderlag
Finansiell rapport 2020
Öhmans månadsrapport 201231
Tjänsteskrivelse 2021-03-15

Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att Finansiell rapport för 2020 godkänns.

Beslutet skickas till
KS diarie
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Kommunledningsförvaltningen 2021-03-15 Ärende: KS/2020-0331
KS - Ekonomiavdelning

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: ks@stromstad.se Telefon: 0526-196 78 Bankgiro: 5492-8379
Besöksadress: Norra Bergsgatan 23 Webb: www.stromstad.se Org.nr: 212000-1405

Kommunstyrelsen

Finansiella rapporter 2020

Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att Finansiell rapport för 2020 godkänns

Sammanfattning av ärendet
Det totala marknadsvärdet uppgår till 141 mnkr 2020-12-31.  Värdet på aktierna 
uppgick till 69 mnkr och på räntebärande värdepapper 72 mnkr.

Totalt ökade värdet på placeringarna med 6,8 procent och sedan start är 
värdeökningen 164,4 procent.

Kommunen kan nyttja en kredit på koncernkonton som är kostnadsfri upp till 50 
mnkr. 

Kommunen lånade upp 110 mnkr under 2020.

Perspektiv

Ekonomiskt perspektiv (finansiering etc)
Fonderna är med och säkerställer att kommunen har en god teckning för 

Miljöperspektiv
Finanspolicyn säkrar att förvaltaren följer kommunens krav till hållbarhet i de 
fonder kommunens medel finns investerade.

Beslutsunderlag
Finansiell rapport 2020
Öhmans månadsrapport 201231

Carsten Sörlie
Ekonomi- och IT-chef
0526-192 02
carsten.sorlie@stromstad.se

Mats Brocker
Kommundirektör
0562- 190 10
mats.brocker@stromstad.se
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Beslutet skickas till
KS diarie
Ekonomichef
Redovisningsansv. Diana Johansson



Kommunledningsförvaltningen
Ekonomiavdelningen

Finansiell rapport 2020

Sammanfattning
Det totala marknadsvärdet uppgår till 141 mnkr 2020-12-31.  Värdet på aktierna 
uppgick till 69 mnkr och på räntebärande värdepapper 72 mnkr.

Totalt ökade värdet på placeringarna med 6,8 procent och sedan start är 
värdeökningen 164,4 procent.

Kommunen kan nyttja en kredit på koncernkonton som är kostnadsfri upp till 50 mnkr. 

Kommunen lånade upp 110 mnkr under 2020.

Avkastning

Total avkastning 2020 uppgår till 6,8 procent, medan jämförelseindex ökade är 4,5 
procent. Sedan starten 2000-09 har portföljen ökat med 164,4 procent, medan 
jämförelseindex har ökat 181,1 procent. Bästa utvecklingen sista år står svenska aktier 
för med en ökning på 11,1 procent. Sämst har utvecklingen varit för svenska 
räntebärande med +1,3%. Så länge det låga ränteläget varar kommer avkastningen på 
ränteplaceringar vara mycket låga.  

Värdeförändring under året

Portföljens marknadsvärde ökade motsvarade 9 mnkr under 2020.  Det totala värdet 
uppgår till 141,4  mnkr sista december. Orealiserad vinst uppgår till 25,8 mnkr vilket är 
en ändring med 5,2 mnkr jämfört med 2019.

Tabellen nedan visar utvecklingen under året av marknadsvärde och bokfört 
anskaffningsvärde.
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Fördelning i tillgångsslag

Andelen placering i räntebärande fonder ligger på 51,4 procent vid årets slut. Andelen 
aktier ligger på 48,6 procent.  

Likviditetsförvaltning

Likvida medel har ökat med 115,5 mnkr under året, från 3,1 mnkr till 118,6 mnkr. 
Förändringen kommer av att kommunen lånat upp, på slutet av året, till köpet av Pilen 
5 samt presenterar ett bra resultat.

Under året har kommunen haft en stram likviditetssyrning vilket innebär att inte ha för 
höga innestående eller för högt nyttjande av kredit.  Kommunen belastas med 
kostnader för innestående likviditet samt för nyttjande av kredit över 50 mnkr. 

Sedan år 2013 finns ett likviditetsöverskott placerad i en bostadobligationsfond vars 
syfte är att användas till framtida investeringar. Saldot uppgår till 10 mnkr.

15 mnkr av överlikviditeten är placerade i en korträntefond.

Inga försäljningarna ur fonderna har skett under året.

Under perioden har externt lån tagits upp från Kommuninvest på totalt har 110 mnkr. 

Likviditetsrisken bedöms än som låg.
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Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgår till 190 mnkr. Investeringar i 
materiella anläggningstillgångar uppgår till 157,8 mnkr. 

Fondvärde per 201231 

Räntefonder Antal Anskaffningskurs Aktuell kurs Aktuellt värde Orealiserad 
vinst/förlust

Nordea Bostadsobligationsfond 93 476        109,15    112,51 10 517 373  314 267

Nordea Institutionell Kortränta 12 551     1 209,84 1 217,69 15 140 918 131 106

Lånuppföljning

Koncernens kontokredit var outnyttjad på balansdagen 31 december. Kommunen och 
de kommunala bolagen ingår i ett gemensamt koncernvalutakonto där dess 
gemensamma behållning bedöms gentemot den kreditlimit som är beviljad.

De externa lånen uppgår per 201231 till 290 mnkr. Kommunen har andra långfristiga 
skulder uppgående till 167 mnkr. Dessa består av inbetalda anslutningsavgifter för 
vatten, avlopp och fjärrvärme och investeringsbidrag, vilka samtliga ska periodiseras 
över tid enligt gällande redovisningsregler. 

De kommunala bolagens upplåning uppgår till 1 319,7 mnkr fördelat på 895,7 mnkr i 
koncernen Strömstadsbyggen och 424 mnkr i Strömstadslokaler. Den höga belåningen 
i bolagen där motsvarande belopp är kommunal borgen innebär att det föreligger en 
viss men låg risk för infriande av borgensåtagandena. Bolagen amorterade under 2020 
50 mnkr och reducerade således sin totala upplåning.
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Strömstad kommun
2120001405

Senaste

månaden Sedan startInnevarande årAvkastning %

Totala portföljen 1,5 6,8 164,4

Jämförelseindex 0,4 4,5 181,1

1,1Avvikelse 2,3 -16,8

Avkastning för totala portföljen och jämförelseindex sedan 2015-12-31

Portfölj

Index

Sammanfattning per 2020-12-31

Marknadsvärde SEK per 2020-12-31 2020-11-30 2019-12-31

 141 349 266  139 327 122  132 341 085Totala portföljen

Fördelning marknadsvärde totala portföljen

Svenska aktier, 24,1%

Utländska aktier, 24,5%

Svenska räntebärande, 51,4%

Öhman     2 (8)
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Strömstad kommun
2120001405

Marknadsvärde per 2020-12-31

Marknadsvärde Andel %Tillgångar

 34 065 544Svenska aktier  24,1

 34 658 851Utländska aktier  24,5

 68 724 395Summa aktier  48,6

 72 624 871Svenska räntebärande  51,4

 72 624 871Summa räntebärande värdepapper  51,4

Summa värdepapper  141 349 266  100,0

 0Likvida medel  0

 0Olikviderade transaktioner  0

 0Upplupen bankränta, beräknad  0

 0Upplupen värdepappersränta  0

 0Övrigt  0

 0Summa likvida medel m.m.  0

 141 349 266  100,0Totala portföljen

Avkastning per 2020-12-31

Sedan start (%) Innevarande år (%) Senaste månaden (%) 

IndexPortföljenIndexPortföljenIndexPortföljen

Svenska aktier 3,2 1,3 11,1 14,8 308,3 357,0

Utländska aktier 2,8 0,5 11,0 2,0 193,8 155,7

Svenska räntebärande 0,1 0,0 1,3 0,5 95,2 107,6

Totala portföljen 181,1164,44,56,80,41,5
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Strömstad kommun
2120001405

Innehav per 2020-12-31

Valuta Antal
Kurs not. 

valuta
Marknadsvärde

portföljvaluta
Ansk. värde

portföljvaluta
Orealiserad
vinst/förlustAndelVärdepapper

SVENSKA AKTIER

Svenska Aktiefonder

SEK  1 544  1 560,04  2 408 766  2 013 927  394 839 7,1%Öhman Sweden Micro Cap A

SEK  178 117  177,73  31 656 778  22 342 336  9 314 442 92,9%Öhman Sverige Hållbar A

 34 065 544  24 356 263  9 709 281 100,0%

 9 709 281 24 356 263 100,0% 34 065 544Summa svenska aktier

UTLÄNDSKA AKTIER

Utländska Aktiefonder

SEK  89 417  310,23  27 739 754  14 641 551  13 098 203 80,0%Öhman Global Hållbar A

 889 776 6 029 321 20,0% 6 919 097 114,89 60 224SEK

Öhman Global Småbolag

Hållbar A

 34 658 851  20 670 872  13 987 979 100,0%

 13 987 979 20 670 872 100,0% 34 658 851Summa utländska aktier

SVENSKA RÄNTEBÄRANDE

Räntefonder

SEK  247 305  111,40  27 549 767  26 843 080  706 686 37,9%Öhman FRN Hållbar A

SEK  475 325  94,83  45 075 104  43 697 058  1 378 046 62,1%Öhman Obligationsfond SEK B

 72 624 871  70 540 139  2 084 733 100,0%

 2 084 733 70 540 139 100,0% 72 624 871Summa svenska räntebärande

 141 349 266  115 567 273  25 781 992Summa värdepapper

Lämplighetsförklaring

Din/er investering är förenlig med senast genomförda lämplighetsbedömning och syftar till att uppfylla dina/era 

önskemål, mål med investeringen och andra egenskaper.
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Strömstad kommun
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Avkastning – Totala portföljen

Jämförelseindex (%)Portföljen (%)

Datum

Kassaflöde,
senaste

månaden

Kassaflöde,
ackumulerat

innev. år
Marknads-

värde
Senaste

månaden Innev. år
Senaste

månaden Innev. år

 132 341 0852019-12-31

 133 319 523 0 02020-01-31 0,7 0,7 0,7 0,7

 129 744 542 0 02020-02-29 -2,7 -2,0 -2,6 -1,9

 121 083 828 0 02020-03-31 -6,7 -8,5 -4,9 -6,8

 126 434 003 0 02020-04-30 4,4 -4,5 3,6 -3,4

 128 272 040 0 02020-05-31 1,5 -3,1 1,3 -2,2

 130 180 591 0 02020-06-30 1,5 -1,6 1,0 -1,2

 130 906 360 0 02020-07-31 0,6 -1,1 0,6 -0,6

 133 597 698 0 02020-08-31 2,1 0,9 1,7 1,1

 135 265 053 0 02020-09-30 1,2 2,2 1,1 2,2

 133 137 949 0 02020-10-31 -1,6 0,6 -1,7 0,4

 139 327 122 0 02020-11-30 4,6 5,3 3,8 4,2

 141 349 266 0 02020-12-31 1,5 6,8 0,4 4,5

Avkastning för totala portföljen och jämförelseindex under 2020

Portfölj

Index

Fördelning jämförelseindex

OMRX BOND, 30%

OMRX MM, 30%

MSCI AC WORLD NDR, 20%

SIXPRX, 20%

Öhman     5 (8)

% 

10 -----------------------------------

-15 ---+---+---+---+-------,f----+---+----+---+-------,f----+---+----+

jan-20 feb-20 mar-20 apr-20 maj-20 jun-20 jul-20 aug-20 sep-20 okt-20 nov-20 dec-20 

• • • • 



Strömstad kommun
2120001405

Avkastning – Svenska aktier

Jämförelseindex (%)Portföljen (%)

Datum

Kassaflöde,
senaste

månaden

Kassaflöde,
ackumulerat

innev. år
Marknads-

värde
Senaste

månaden Innev. år
Senaste

månaden Innev. år

 23 499 2422019-12-31

 23 367 731 0 02020-01-31 -0,6 -0,6 1,0 1,0

 23 491 898 2 000 000 2 000 0002020-02-29 -7,0 -7,5 -6,6 -5,6

 24 172 948 6 000 000 4 000 0002020-03-31 -14,8 -21,2 -13,3 -18,2

 26 345 552 6 000 000 02020-04-30 9,0 -14,1 8,5 -11,2

 27 448 026 6 000 000 02020-05-31 4,2 -10,5 5,5 -6,3

 27 861 168 6 000 000 02020-06-30 1,5 -9,1 2,4 -4,1

 28 633 384 6 000 000 02020-07-31 2,8 -6,6 4,1 -0,2

 30 017 406 6 000 000 02020-08-31 4,8 -2,1 3,7 3,5

 31 368 758 6 000 000 02020-09-30 4,5 2,3 4,5 8,2

 29 691 521 6 000 000 02020-10-31 -5,3 -3,2 -5,9 1,8

 33 017 057 6 000 000 02020-11-30 11,2 7,7 11,4 13,3

 34 065 544 6 000 000 02020-12-31 3,2 11,1 1,3 14,8

Avkastning för svenska aktier och jämförelseindex under 2020

Portfölj

Index

Fördelning jämförelseindex

SIXPRX, 100%

Öhman     6 (8)

% 

20 -------------------------------------

40 -----<-------<----+----+----+-----+----+----+----+----+----+---+---+

jan-20 feb-20 mar-20 apr-20 maj-20 jun-20 jul-20 aug-20 sep-20 okt-20 nov-20 dec-20 

• 

• 



Strömstad kommun
2120001405

Avkastning – Utländska aktier

Jämförelseindex (%)Portföljen (%)

Datum

Kassaflöde,
senaste

månaden

Kassaflöde,
ackumulerat

innev. år
Marknads-

värde
Senaste

månaden Innev. år
Senaste

månaden Innev. år

 33 062 2132019-12-31

 33 820 688 0 02020-01-31 2,3 2,3 1,8 1,8

 29 867 983-2 000 000-2 000 0002020-02-29 -6,5 -4,3 -7,5 -5,8

 26 304 466-2 000 000 02020-03-31 -11,9 -15,7 -11,6 -16,8

 28 940 363-2 000 000 02020-04-30 10,0 -7,3 9,1 -9,2

 29 501 737-2 000 000 02020-05-31 1,9 -5,5 0,6 -8,6

 30 492 721-2 000 000 02020-06-30 3,4 -2,3 2,1 -6,7

 30 223 022-2 000 000 02020-07-31 -0,9 -3,2 -1,2 -7,8

 31 351 689-2 000 000 02020-08-31 3,7 0,4 4,7 -3,5

 31 465 277-2 000 000 02020-09-30 0,4 0,8 0,4 -3,1

 31 009 894-2 000 000 02020-10-31 -1,4 -0,7 -3,0 -6,0

 33 728 200-2 000 000 02020-11-30 8,8 8,0 7,9 1,5

 34 658 851-2 000 000 02020-12-31 2,8 11,0 0,5 2,0

Avkastning för utländska aktier och jämförelseindex under 2020

Portfölj

Index

Fördelning jämförelseindex

MSCI AC WORLD NDR, 100%

Öhman     7 (8)

% 

20 -------------------------------------

-30 -----<-------<---+---+----+-----+----+----+----+----+----+---+---+-

jan-20 feb-20 mar-20 apr-20 maj-20 jun-20 jul-20 aug-20 sep-20 okt-20 nov-20 dec-20 

• 

• 



Strömstad kommun
2120001405

Avkastning – Svenska räntebärande

Jämförelseindex (%)Portföljen (%)

Datum

Kassaflöde,
senaste

månaden

Kassaflöde,
ackumulerat

innev. år
Marknads-

värde
Senaste

månaden Innev. år
Senaste

månaden Innev. år

 75 779 6302019-12-31

 76 131 104 0 02020-01-31 0,5 0,5 0,3 0,3

 76 384 662 0 02020-02-29 0,3 0,8 0,3 0,6

 70 606 414-4 000 000-4 000 0002020-03-31 -2,3 -1,5 -0,3 0,2

 71 148 088-4 000 000 02020-04-30 0,8 -0,8 0,1 0,3

 71 322 278-4 000 000 02020-05-31 0,2 -0,5 0,0 0,2

 71 826 702-4 000 000 02020-06-30 0,7 0,2 0,1 0,4

 72 049 954-4 000 000 02020-07-31 0,3 0,5 0,0 0,4

 72 228 602-4 000 000 02020-08-31 0,2 0,7 0,0 0,4

 72 431 018-4 000 000 02020-09-30 0,3 1,0 0,2 0,5

 72 436 534-4 000 000 02020-10-31 0,0 1,0 0,1 0,6

 72 581 865-4 000 000 02020-11-30 0,2 1,2 0,0 0,6

 72 624 871-4 000 000 02020-12-31 0,1 1,3 0,0 0,5

Avkastning för svenska räntebärande och jämförelseindex under 2020

Portfölj

Index

Fördelning jämförelseindex

OMRX BOND, 50%

OMRX MM, 50%

Öhman     8 (8)

% 
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PROTOKOLLSUTDRAG 1 (2)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-04-07

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78
Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se
452 80 Strömstad

KS/2020-0446

KSau § 66 Svar till revisionen - Grundläggande 
granskning 2020

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
att godkänna planerade åtgärder enligt sammanfattningen nedan och skicka detta 
som svar till revisionen.

Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning av ärendet
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Strömstad kommun 
genomfört en grundläggande granskning avseende 2020. Syftet med granskningen 
har varit att ge revisorerna underlag för ansvarsprövningen genom att översiktligt 
granska all verksamhet i enlighet med kommunallagen och god revisionssed. 

Utifrån granskningen rekommenderar revisionen kommunstyrelsen att: 

 Säkerställa att kommunstyrelsens uppsiktsplikt genomförs i enlighet med
reglemente genom att pröva huruvida kommunens aktiebolag under
föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala
ändamålet.

 Tillse att det finns en tillräcklig struktur och arbetsformer för hur
uppsiktsplikten ska tillämpas.

 Säkerställa en tillräcklig intern kontroll i enlighet med reglemente genom
att följa upp hur den interna kontrollen sköts och fungerar i de
kommunala bolagen.

 Säkerställa att internkontrollplanen antas senast i januari innevarande år,
i enlighet med tillämpningsanvisningar för intern kontroll.

Revisionen önskar skriftligt svar på de åtgärder som kommunstyrelsen tänker 
vidta med anledning av det som framkommit i rapporten senast den 20 maj.

Planerade åtgärder

Kommunstyrelsen kommer att säkerställa att prövning av det kommunala 
ändamålet sker i mars framöver. 

Under år 2021 kommer arbetsformer att dokumenteras för hur uppsiktsplikten 
ska tillämpas för att säkerställa en tillräcklig struktur. 

Rutiner kommer under 2021 att tas fram för hur de kommunala bolagen ska 
återrapportera hur den interna kontrollen sköts och fungerar till 
kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen kommer att säkerställa att internkontrollplanen antas i enlighet 
med tillämpningsanvisningarna framöver.



PROTOKOLLSUTDRAG 2 (2)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-04-07

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78
Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se
452 80 Strömstad

Beslutsunderlag
Grundläggande granskning 2020
Tjänsteskrivelsen

Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen besluta

att godkänna planerade åtgärder enligt sammanfattningen nedan och skicka detta 
som svar till revisionen.

Beslutet skickas till
Diariet



STRÖMSTADS KOMMUN Tjänsteskrivelse 1 (2)

Kommunledningsförvaltningen 2021-03-29 Ärende: KS/2020-0446
KS - Administrativ avdelning

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: ks@stromstad.se Telefon: 0526-196 78 Bankgiro: 5492-8379
Besöksadress: Norra Bergsgatan 23 Webb: www.stromstad.se Org.nr: 212000-1405

Kommunstyrelsen

Grundläggande granskning för 2020

Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen besluta

Att godkänna planerade åtgärder enligt sammanfattningen nedan och skicka detta 
som svar till revisionen.

Sammanfattning av ärendet
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Strömstad kommun 
genomfört en grundläggande granskning avseende 2020. Syftet med granskningen 
har varit att ge revisorerna underlag för ansvarsprövningen genom att översiktligt 
granska all verksamhet i enlighet med kommunallagen och god revisionssed. 

Utifrån granskningen rekommenderar revisionen kommunstyrelsen att: 

 Säkerställa att kommunstyrelsens uppsiktsplikt genomförs i enlighet med
reglemente genom att pröva huruvida kommunens aktiebolag under
föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala
ändamålet.

 Tillse att det finns en tillräcklig struktur och arbetsformer för hur
uppsiktsplikten ska tillämpas.

 Säkerställa en tillräcklig intern kontroll i enlighet med reglemente genom
att följa upp hur den interna kontrollen sköts och fungerar i de
kommunala bolagen.

 Säkerställa att internkontrollplanen antas senast i januari innevarande år,
i enlighet med tillämpningsanvisningar för intern kontroll.

Revisionen önskar skriftligt svar på de åtgärder som kommunstyrelsen tänker 
vidta med anledning av det som framkommit i rapporten senast den 20 maj.

Planerade åtgärder

Kommunstyrelsen kommer att säkerställa att prövning av det kommunala 
ändamålet sker i mars framöver. 

Under år 2021 kommer arbetsformer att dokumenteras för hur uppsiktsplikten 
ska tillämpas för att säkerställa en tillräcklig struktur. 

Rutiner kommer under 2021 att tas fram för hur de kommunala bolagen ska 
återrapportera hur den interna kontrollen sköts och fungerar till 
kommunstyrelsen.
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2021-03-29 Ärende: KS/2020-0446

Kommunstyrelsen kommer att säkerställa att internkontrollplanen antas i enlighet 
med tillämpningsanvisningarna framöver.

Perspektiv
Kommunledningsförvaltningen har inte funnit några aspekter på ärendet utifrån 
kommunens beslutna perspektiv.

Beslutsunderlag
Grundläggande granskning 2020
Tjänsteskrivelsen

Carsten Sörlie
Ekonomi-och IT-chef
0526-192 02
carsten.sorlie@stromstad.se

 Mats Brocker
 Kommundirektör
 0526-190 10
 mats.brocker@stromstad.se

Beslutet skickas till
Diariet
Revisionen
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Sammanfattning 

EY har genomfört en grundläggande granskning av nämnderna i Strömstads kommun på upp-

drag av de förtroendevalda revisorerna. Syftet med granskningen är att ge revisorerna un-

derlag för ansvarsprövningen genom att översiktligt granska all verksamhet i enlighet med 

kommunallagen och God revisionssed. Granskningen omfattar samtliga nämnder och har ge-

nomförts genom dokumentstudier och nämnddialoger. 

 

Enligt God revisionssed 2018 ska den grundläggande granskningen ge underlag för att be-

döma styrelse och nämnders styrning, uppföljning och kontroll samt måluppfyllelse. Gransk-

ningen avser verksamhetsår 2020. Granskningen omfattar kommunstyrelsen och samtliga 

nämnder och har genomförts genom protokollsgranskning, skriftliga frågor och nämnddialoger 

med styrelsens och nämndernas presidier. 

 

I figuren nedan sammanställs vår bedömning av nämndernas arbete med att säkerställa till-

räcklig styrning, uppföljning och intern kontroll. Bedömningarna grundar sig på granskningens 

revisionskriterier och har resulterat i ett antal rekommendationer. 

 Figur. Sammanställd bedömning per nämnd utifrån revisionskriterier.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Beskrivning av färgmarkering 

     Antal nämnder/styrelse som säkerställt, i allt väsentligt säkerställt eller i huvudsak säkerställt tillräckligt ar-
bete medvision, mål och riktlinjer, uppföljning och rapportering samt internkontroll.  

     Antal nämnder/styrelse som delvis eller i viss utsträckning säkerställt tillräckligt arbete med vision, mål och 
riktlinjer, uppföljning och rapportering samt internkontroll.  

     Antal nämnder/styrelse som inte säkerställt eller inte fullt ut säkerställt tillräckligt arbete med vision, mål och 
riktlinjer, uppföljning och rapportering samt internkontroll.  
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Inledning 

Bakgrund 

Enligt kommunallagen 12 kap. 1 § ska revisorerna årligen granska all verksamhet som bedrivs 

inom nämndernas verksamhetsområden i den omfattning som följer av God revisionssed. 

Bakgrunden till granskningen beskrivs närmare i bilaga 1. 

Syfte och revisionsfrågor 

Syftet med den grundläggande granskningen är att ge revisorerna underlag för ansvarspröv-

ningen genom att översiktligt granska all verksamhet i enlighet med kommunallagen och God 

revisionssed1. Den grundläggande granskningen inriktar sig mot följande revisionsfrågor: 

 Har kommunstyrelsen och nämnderna säkerställt att verksamheten styrs utifrån de mål
och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt?

 Har kommunstyrelsen och nämnderna säkerställt en tillräcklig uppföljning och rappor-
tering?

 Har kommunstyrelsen och nämnderna säkerställt en tillräcklig intern kontroll?

Revisionskriterier 

Med revisionskriterier avses bedömningsgrunder som används i granskningen som utgångs-

punkt för analys, bedömningar och slutsatser. Revisionskriterierna kan hämtas ifrån lagar och 

förarbeten eller interna regelverk, policys och fullmäktigebeslut. Kriterier kan också ha sin 

grund i jämförbar praxis eller erkänd teoribildning. 

I denna granskning utgörs de huvudsakliga revisionskriterierna av: 

 Kommunallagen 6 kap. 1 §, om att kommunstyrelsen ska leda och samordna

kommunens angelägenheter och ha uppsikt över nämndernas verksamhet

 Kommunallagen 6 kap. 6 §

 God revisionssed 2018

 Kommunfullmäktiges mål och uppdrag

 Kommunens styrmodell och andra kommunspecifika styrdokument

Bakgrunden till granskningen samt metod beskrivs i bilaga 1. 

Kommunens styrmodell och utgångpunkter för granskningen beskrivs i bilaga 2. 

Granskningens källförteckning finns i bilaga 3. 

Metod 

Granskningen har genomförts genom dokumentstudier, skriftliga frågor och dialoger med 

kommunstyrelsens och nämndernas presidium. Käll- och intervjuförteckning framgår av bilaga 

3.  

1 Även fördjupade granskningar och redovisningsrevision utgör grund för ansvarsprövningen.  
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Avgränsning och rapportstruktur 

Vår granskning har skett i den omfattning som följer av God revisionssed i kommunal verk-

samhet. Denna rapport sammanfattar i avvikelseform våra väsentligaste iakttagelser från 

granskningen. Med detta avses att förhållanden som bör åtgärdas samt förslag på förbätt-

ringar/rekommendationer presenteras i föreliggande rapport.  
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Granskningens utgångspunkter 
Avsnittet beskriver granskningens utgångspunkter utifrån krav på kommunstyrelse, nämnder 

och beredningar i kommunens styrmodell och anvisningar. 

Följande ramverk av revisionskriterier bygger på Strömstads kommuns styrmodell och anvis-

ningar. Ramverket beskriver hur styrelsen och nämnderna ska arbeta med styrning, uppfölj-

ning och intern kontroll. Ramverket är utgångspunkten för de avvikelser som redogörs för i 

efterföljande kapitel. 

Utifrån styrmodellen och anvisningar är vår tolkning att styrelse och nämnder ska ha genomfört 

följande för att ha säkerställt dels att verksamhet och ekonomi styrs och följs upp utifrån de 

mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt, dels ett tillräckligt internkontrollarbete: 

 Tillräcklig styrning för att leva upp till mål, beslut och föreskrifter

▪ A1. Brutit ned fullmäktiges mål

▪ A2. Måluppfyllelse i arbetet med fullmäktiges mål

 Tillräcklig uppföljning av verksamhet och ekonomi

▪ B1. Följt upp nämndens målarbete i delårsbokslut per mars och augusti

▪ B2. Vid eventuell negativ avvikelse mot budget har åtgärder vidtagits för

att komma i ekonomisk balans

▪ B3. Kommunstyrelsen: Uppsikt över nämnder och bolag i enlighet med

reglemente och rutinbeskrivning

 Systematiskt arbete med intern kontroll i verksamheten

▪ C1. Fastställt en internkontrollplan som bygger på en genomförd riska-

nalys

▪ C2. Följt upp nämndens arbete med intern kontroll

▪ C3. Kommunstyrelsen: Följt upp hur den interna kontrollen sköts i nämn-

derna

▪ C4. Kommunstyrelsen: Informerat sig om hur den interna kontrollen i

bolagen fungerar
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Kommunstyrelsen 

Avvikelser 

3.1.1. Styrning 

Av kommunstyrelsens delårsrapport per augusti är endast ett av nio mål uppfyllda. I övrigt 

visar granskningen inte på några väsentliga avvikelser avseende kommunstyrelsens arbete 

utifrån kraven i kommunens styrmodell. 

3.1.2. Uppföljning och rapportering 

Av kommunstyrelsens reglemente framgår att styrelsen årligen ska pröva om den verksamhet 

som bedrivits i aktiebolag varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts 

inom ramen för de kommunala befogenheterna. Prövningen ska beslutas senast under mars 

månad. Av kommunstyrelsens protokoll framgår det att styrelsen beslutade om prövningen i 

april, vilket är senare än reglementet anger.  

Det finns ingen upprättad rutinbeskrivning för kommunstyrelsens uppsiktsplikt över nämn-

derna. Av protokoll KS/2020-0199 § 70 framgår att uppsiktsplikten organiseras genom dialog-

möten och samråd mellan kommunstyrelsen arbetsutskott och nämndernas arbetsutskott un-

der året. Samrådsmötena ska protokollföras och rapporteras till kommunstyrelsen. Uppsikts-

plikten ska även ske genom att kommunstyrelsen tar del av löpande rapportering av ekono-

miskt utfall, betydande händelser samt måluppfyllelse av kommunfullmäktiges mål. Rapporte-

ring ska ske vid fyra tillfällen per år, mars, augusti och oktober, samt vid årsbokslut. Av proto-

kollgranskning framgår inte att kommunstyrelsen tagit del av samrådsmöten eller nämndernas 

tertialrapporter per oktober.  

I övrigt framgår inga väsentliga avvikelser avseende uppföljning och rapportering. 

3.1.3. Intern kontroll 

Av protokoll framgår att kommunstyrelsen antog internkontrollplan först i mars. Enlig tillämps-

anvisningarna för intern kontroll ska internkontrollplan för innevarande år antas senast under 

januari månad. 

Av protokollgranskning framkommer inte att kommunstyrelsen under 2020 har informerat sig 

om hur den interna kontrollen fungerar i de kommunala bolagen i enlighet med reglemente för 

intern kontroll. Kommunstyrelsen har inte vid granskningens genomförande följt upp hur den 

interna kontrollen sköts i nämnderna.  

I övrigt framgår inga väsentliga avvikelser avseende intern kontroll. 
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Resultat av dialog med kommunstyrelsens presidium 

I avsnittet återges väsentliga händelser, risker och utmaningar som framkommit i revisionens 

dialog med kommunstyrelsens presidium. Dialogen hade revisorernas risk- och väsentlighets-

analys 2020 som utgångspunkt. 

 Trots rådande pandemi uppger presidiet att kommunens krisberedskap är god.

 Kommunens långsiktiga ekonomi beskrivs som en utmaning. Kommunen gynnas av

det nya utjämningssystemet men ser behov av effektiviseringar och hushållning av me-

del på lång sikt.

 Målstyrningsprocessen har utvecklats under året i syfte att målstyrningen ska bli mer

konkret.

 Kommunstyrelsens uppsiktplikt har under året utvecklas. Tidigare utförde styrelsen

uppsiktplikten genom dialoger. År 2021 kommer kommunstyrelsen arbeta mer med tä-

tare återkoppling och uppföljning av nämnderna.

 Kommunstyrelsen har under året arbetet med att stärka styrningen av lokalförsörj-

ningen

Vår bedömning 

Vi bedömer att kommunstyrelsen i huvudsak har säkerställt att verksamheten bedrivs i enlig-

het med den vision, mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt. Granskningen visar att 

kommunstyrelsen redovisar låg måluppfyllelse vid delårsbokslutet per augusti.  

Vi bedömer att kommunstyrelsen har säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering. 

Inga väsentliga avvikelser har noterats. 

Vi bedömer att kommunstyrelsen endast delvis har säkerställt en tillräcklig uppsikt över nämn-

der, bolag och kommunalförbund. Det framgår inte av kommunstyrelsens protokoll under 2020 

att styrelsen har utövat sin uppsiktplikt över nämnderna genom dialogmöten och samråd mel-

lan kommunstyrelsen arbetsutskott och nämndernas arbetsutskott. Vi noterar även att styrel-

sens prövning av huruvida kommunens kommunala bolag under 2020 kalenderår har varit 

förenlig med det fastställda kommunala ändamålet skedde senare än kommunstyrelsens reg-

lemente anger. Därtill visar granskningen att kommunstyrelsen under 2020 inte har följt upp 

hur den interna kontrollen fungerar i de kommunala bolagen i enlighet med reglemente.  

Vi bedömer att kommunstyrelsen säkerställt en tillräcklig intern kontroll. Vi noterar dock att 

kommunstyrelsen antog internkontrollplan för 2020 senare än tillämpningsanvisningarna 

anger.   
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Tekniska nämnden 

Avvikelser 

4.1.1. Styrning 

Av nämndens delårsrapport per augusti framgår att av totalt sex mål är inget mål uppfyllt, ett 

är till stor del uppfyllt, fyra delvist uppfyllt medan ett inte är uppfyllt. I övrigt visar granskningen 

inte på några väsentliga avvikelser avseende nämndens arbete utifrån kraven i kommunens 

styrmodell. 

4.1.2. Uppföljning och rapportering 

Nämnden har i sina tertial- och delårsrapport prognosticerat underskott. Av delårsrapport per 

augusti framgår att nämnden prognosticerar ett underskott på -39,6 mnkr jämfört med budget. 

Orsakerna beror till största delen på pandemin och stängda gränser mellan Sverige och Norge. 

Av övergripande principer för verksamhets- och ekonomistyrning framkommer att vid eventuell 

negativ avvikelse mot budget ska åtgärder omedelbart vidtas för att komma i ekonomisk balans 

och kommunstyrelsen ska informeras. Utöver att nämnden uppmana samtliga verksamheter 

att i möjligaste mån hålla nere samtliga driftskostnader har inga åtgärder vidtagits i enlighet 

med styrmodellen.  

I övrigt framgår inga väsentliga avvikelser avseende nämndens uppföljning och rapportering i 

enlighet med kraven i kommunens styrmodell. 

4.1.3. Intern kontroll 

Av nämndens internkontrollplan framgår att tekniska nämnden antog internkontrollplanen i feb-

ruari 2020. Av protokoll från februari 2020 framgår inte att nämnden har antagit internkontroll-

planen. Enlig tillämpsanvisningarna för intern kontroll ska internkontrollplan för innevarande år 

antas senast under januari månad. 

Uppföljning av internkontrollplanen har inte gjorts vid granskningens genomförande. 

I övrigt framgår inga väsentliga avvikelser avseende inter kontroll. 

Resultat av dialog med nämndens presidium 

I avsnittet återges väsentliga händelser, risker och utmaningar som framkommit i revisionens 

dialog med nämndens presidium och förvaltningschef. Dialogen hade revisorernas risk- och 

väsentlighetsanalys 2020 som utgångspunkt. 

 Covid-19 har påverkar nämndens ekonomi. Hamnverksamheten och färjetrafiken har

påverkats av stängd gräns mellan Sverige och Norge.

 Parkeringsverksamheten har påverkats av minskade intäkter på grund av rådande si-

tuation med Covid-19 med stängd gräns mellan Sverige och Norge.
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 Målarbetet kan förbättras genom tydliga nedbrytning av nämndmålen och arbeta fram 

etappmål 

 Vår bedömning 

Vi bedömer att tekniska nämnden i huvudsak har säkerställt att verksamheten bedrivs i enlig-

het med den vision samt de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt. Vi noterar att tek-

niska nämnden redovisar låg måluppfyllelse vid delårsbokslutet per augusti 2020 

 

Vi bedömer att tekniska nämnden delvis har säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapporte-

ring. Vi grundar bedömningen på att nämnden, trots prognos av underskott inte har fattat beslut 

om åtgärder i enlighet med styrmodellen. Vi anser att nämnden bör vidta de åtgärder som är 

möjliga även om inte hela underskottet kan hanteras under 2020.  

 

Vi bedömer att tekniska nämnden delvis säkerställt en tillräcklig intern kontroll. Granskningen 

visar att nämnden under 2020 enligt protokoll inte antagit en internkontrollplan. Det finns dock 

en upprättad internkontorollplan för 2020. 
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Miljö- och byggnadsnämnden 

Avvikelser 

5.1.1.  Styrning 

Granskningen visar inte på några väsentliga avvikelser avseende nämndens arbete utifrån 

kraven i kommunens styrmodell. 

5.1.2. Uppföljning och rapportering 

Granskningen visar inte på några väsentliga avvikelser avseende nämndens uppföljning och 

rapportering i enlighet med kraven i kommunens styrmodell. 

5.1.3. Intern kontroll 

Av protokoll framgår att miljö- och byggnadsnämnden antog internkontrollplan först i februari. 

Enlig tillämpsanvisningarna för intern kontroll ska internkontrollplan för innevarande år antas 

senast under januari månad. 

5.1 Resultat av dialog med nämndens presidium 

I avsnittet återges väsentliga händelser, risker och utmaningar som framkommit i revisionens 

dialog med nämndens presidium och förvaltningschef. Dialogen hade revisorernas risk- och 

väsentlighetsanalys 2020 som utgångspunkt. 

 Verksamhetens arbetssätt har ställts om till följd av Covid-19. Personalen arbetar

hemifrån. Omställningen har fungerat bra.

 Handläggare och administrativ personal har fått ökad arbetsbelastning under Covid-

19

 Målarbetet har inte utvecklats under året till följd av personalomsättning i ledningen.

Nämnden har haft utmaningar med att bryta ner och hitta jämförelsetal avseende må-

len. Presidiet upplever att nämnden inte kan påverka målen inom sitt ansvarsområde

 Nämnden har arbetat för att digitalisera arbetsprocess. Inför 2021 söker verksam-

heten en digitaliseringsutvecklare

 Det saknas personalresurser för miljötillsyn

 Inom bygg saknas systematisk tillsyn

5.2 Vår bedömning 

Granskningen visar att inga väsentliga avvikelser har noterats avseende nämndens arbete 

med kommunfullmäktiges vision, mål och riktlinjer, uppföljning och rapportering och intern 

kontroll. Vi noterar dock att nämnden antagit internkontrollplanen senare än tillämpsanvisning-

arna anger. 
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Barn- och utbildningsnämnden 

Avvikelser 

6.1.1. Styrning 

Granskningen visar inte på några väsentliga avvikelser avseende nämndens arbete utifrån 

kraven i kommunens styrmodell. 

6.1.2. Uppföljning och rapportering 

Nämnden har i sin tertialrapport per oktober prognosticerat underskott 2 mnkr jämfört med 

budget. Underskottet är framförallt inom grundskola och är hänförbart till ett preliminärt åter-

krav från Skolverket gällande statsbidraget Likvärdig skola 2019. Av övergripande principer för 

verksamhets- och ekonomistyrning framkommer att vid eventuell negativ avvikelse mot budget 

ska åtgärder omedelbart vidtas för att komma i ekonomisk balans och kommunstyrelsen ska 

informeras. Vi noterar att nämnden inte har vidtagit åtgärder för att komma i ekonomisk balans 

under 2020 i enlighet med styrmodellen. 

I övrigt framgår inga väsentliga avvikelser avseende nämndens uppföljning och rapportering i 

enlighet med kraven i kommunens styrmodell. 

6.1.3. Intern kontroll 

Av protokoll framgår att barn- och utbildningsnämnden antog internkontrollplan först i april. 

Enlig tillämpsanvisningarna för intern kontroll ska internkontrollplan för innevarande år antas 

senast under januari månad. 

Resultat av dialog med nämndens presidium 

I avsnittet återges väsentliga händelser, risker och utmaningar som framkommit i revisionens 

dialog med nämndens presidium och förvaltningschef. Dialogen hade revisorernas risk- och 

väsentlighetsanalys 2020 som utgångspunkt. 

 Hantering av Covid-19 har varit en stående punkt på arbetsutskottet som hanterat

riktlinjer av informationen till verksamheterna

 Distansundervisningen har fungerat bra

 Presidiet upplever att nämnden har många mål och ingen prioritering om vad som är

viktigast. Inför 2021 ska etappmål skapas och nämnden ska prioritera mål

 Distribuering av beslutsunderlag inför nämndsammanträden har gjorts tätt inpå sam-

manträdet.

 Fortsatt utmaning med att rekrytera behöriga lärare

 Psykisk ohälsa bland elever har varit en aktiv fråga i nämnden under året. Elevhälsan

har idag en central placering. Verksamhetschefen kartlägger området. Nämnden ser

över samverkan mellan Barn-och utbildningsnämnden och socialförvaltningen för att

barn inte ska falla mellan stolarna.
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 Vår bedömning 

Vi bedömer att barn- och utbildningsnämnden i har säkerställt att verksamheten bedrivs i en-

lighet med den vision samt de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt. Inga väsentliga 

avvikelser har noterats. 

 
Vi bedömer att barn- och utbildningsnämnden delvis har säkerställt en tillräcklig uppföljning 

och rapportering. Vi grundar bedömningen på att nämnden, trots prognos av underskott inte 

har fattat beslut om åtgärder i enlighet med styrmodellen.  

 

Vi bedömer att barn- och utbildningsnämnden säkerställt en tillräcklig intern kontroll. Vi noterar 

dock vi att nämnden antog internkontrollplan för 2020 senare än tillämpningsanvisningarna 

anger. 
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Socialnämnden 

Avvikelser 

7.1.1. Styrning 

Granskningen visar inte på några väsentliga avvikelser avseende nämndens arbete utifrån 

kraven i kommunens styrmodell. 

7.1.2. Uppföljning och rapportering 

Granskningen visar inte på några väsentliga avvikelser avseende nämndens uppföljning och 

rapportering i enlighet med kraven i kommunens styrmodell. 

7.1.3. Intern kontroll 

Av protokoll framgår socialnämnden antog internkontrollplan först i februari. Enlig tillämpsan-

visningarna för intern kontroll ska internkontrollplan för innevarande år antas senast under ja-

nuari månad. 

Resultat av dialog med nämndens presidium 

I avsnittet återges väsentliga händelser, risker och utmaningar som framkommit i revisionens 

dialog med nämndens presidium och förvaltningschef. Dialogen hade revisorernas risk- och 

väsentlighetsanalys 2020 som utgångspunkt. 

 Nämnden och verksamheterna har arbetat med snabb kommunikation för att snabbt

kunna ställa om om det utbryter smitta inom en verksamhet.

 Nämnden upplever målarbetet otydligt på grund av en ny och annorlunda målstyr-

ningsprocess

 Utmaning med att säkerställa kompetensförsörjningen

 Utmaning med lokalförsörjningen i och med demografin

Vår bedömning 

Vi bedömer att socialnämnden i har säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med den 

vision samt de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt. Inga väsentliga avvikelser har 

noterats. 

Vi bedömer att socialnämnden har säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering. Inga 

väsentliga avvikelser har noterats.  

Vi bedömer att socialnämnden säkerställt en tillräcklig intern kontroll. Vi noterar dock vi att 

nämnden antog internkontrollplan för 2020 senare än tillämpningsanvisningarna anger. 
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 Samlad bedömning 

Nedan sammanställer vi våra bedömningar per nämnd utifrån granskningens revisionskriterier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 1. Sammanställd bedömning per nämnd och revisionskriterier. 

*Uppföljning av internkontrollplanen har inte gjorts vid granskningens genomförande. 

ET – Ej tillämpbar   

 

 Tillräcklig styrning för att leva upp till mål, beslut och föreskrifter 

▪ A1. Brutit ned fullmäktiges mål   

▪ A2. Måluppfyllelse i arbetet med fullmäktiges mål 
 

 Tillräcklig uppföljning av verksamhet och ekonomi   

▪ B1. Följt upp nämndens målarbete i delårsbokslut per mars och augusti  

▪ B2. Vid negativ avvikelse mot budget har åtgärder vidtagits för att 

komma i ekonomisk balans 

▪ B3. KS uppsikt över nämnder och bolag i enlighet med reglemente och 

rutinbeskrivning 
 

 Systematiskt arbete med intern kontroll i verksamheten  

▪ C1. Fastställt en internkontrollplan som bygger på en genomförd riska-

nalys 

▪ C2. Följt upp nämndens arbete med intern kontroll 

▪ C3. Kommunstyrelsen har följt upp hur den interna kontrollen sköts i 

nämnderna 

▪ C4. Kommunstyrelsen har informerat sig om hur den interna kontrollen 

i bolagen fungerar  
 

 

 

 

 

 

 A. Styrning   B.  Uppföljning och rappor-

tering 

C. Intern kontroll 

 A1 A2 B1 B2 B3 C1 C2 C3 C4 

KS        *  

TN     ET  * ET ET 

MBN    ET ET   ET ET 

BUN     ET   ET ET 

SN    ET ET   ET ET 
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Slutsats och rekommendationer 

Vår samlade bedömning är att kommunstyrelsen och nämnderna följer de anvisningar som 

finns i kommunens styrmodell avseende styrning och arbete med kommunfullmäktiges vision, 

mål och riktlinjer. Vår samlade bedömning är att nämnderna har säkerställt en tillräcklig upp-

följning och rapportering. Därtill bedöms att kommunstyrelsens och nämndernas arbete med 

intern kontroll kan stärkas. Slutligen bedömer vi att kommunstyrelsens uppsiktsplikt över 

nämnder och bolag kan stärkas. Nedanstående figur redovisar vår sammanställda bedömning 

utifrån granskningens revisionskriterier.  

 Figur. Sammanställd bedömning per nämnd utifrån revisionskriterier.  

Beskrivning av färgmarkering 

     Antal nämnder/styrelse som säkerställt, i allt väsentligt säkerställt eller i huvudsak säkerställt tillräckligt ar-
bete medvision, mål och riktlinjer, uppföljning och rapportering samt internkontroll.  

     Antal nämnder/styrelse som delvis eller i viss utsträckning säkerställt tillräckligt arbete med vision, mål och 
riktlinjer, uppföljning och rapportering samt internkontroll.  

   Antal nämnder/styrelse som inte säkerställt eller inte fullt ut säkerställt tillräckligt arbete med vision, mål och 
riktlinjer, uppföljning och rapportering samt internkontroll.  

Utifrån granskningen har följande förbättringsområden identifierats: 

Vi rekommenderar kommunstyrelsen att: 

 Säkerställa att kommunstyrelsens uppsiktsplikt genomförs i enlighet med reglemente

genom att pröva huruvida kommunens aktiebolag under föregående kalenderår har

varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet.

 Tillse att det finns en tillräcklig struktur och arbetsformer för hur uppsiktsplikten ska

tillämpas.

 Säkerställa en tillräcklig intern kontroll i enlighet med reglemente genom att följa upp

hur den interna kontrollen sköts och fungerar i de kommunala bolagen.

 Säkerställa att internkontrollplanen antas senast i januari innevarande år, i enlighet

med tillämpningsanvisningar för intern kontroll

Vi rekommenderar tekniska nämnden samt barn- och utbildningsnämnden att: 

 Vidta åtgärder för att säkerställa en budget i balans

4

1

5

B. Vision, mål

och riktlinjer

C. Uppföljning

och kontroll

D. Intern kontroll

2
3
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Vi rekommenderar kommunstyrelsen och samtliga nämnder att: 

 Säkerställa att internkontrollplanen antas senast i januari innevarande år, i enlighet

med tillämpningsanvisningar för intern kontroll

Göteborg den 25 februari 2021 

Elin Forså Liselott Daun 

Verksamhetsrevisor Certifierad kommunal yrkesrevisor 

Ernst & Young AB  Kvalitetssäkrare  

 Ernst & Young AB 
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Bilaga 1. Bakgrund till granskningen 

Enligt God revisionssed ska den grundläggande granskningen ge underlag för att bedöma 

styrelsens och nämndernas styrning, uppföljning och kontroll, säkerhet i redovisningssystem 

och rutiner samt måluppfyllelse. Enligt God revisionssed handlar den grundläggande gransk-

ningen om frågor avseende hur styrelse och nämnder har: 

 Tolkat mål och uppdrag från fullmäktige och brutit ned dessa så att de fungerar som 

styrsignaler till verksamheten 

 Gjort en egen riskanalys 

 Följt upp och rapporterat verksamhetens resultat samt fattat beslut om åtgärder vid 

eventuella avvikelser 

 Arbetat med ekonomistyrning samt ekonomisk uppföljning och rapportering 

 Ett systematiskt arbete med sin interna kontroll avseende såväl verksamhet som redo-

visning 

 Tydliga beslutsunderlag och protokoll2 

I revisorernas revisionsplan för 2018 beskrivs utgångspunkterna för den grundläggande 

granskningen. Granskningen har sin utgångspunkt i God revisionssed samt risker som fram-

kommit i revisorernas väsentlighets- och riskanalys. 

Ansvariga nämnder 

Granskningen avser kommunstyrelsen och samtliga nämnder i Strömstad kommun. 

 

Avgränsning 

Granskningen avser verksamhetsår 2020 och avgränsas i enlighet med revisionsfrågorna. 

Granskningen omfattar inte granskning av säkerhet i redovisningssystem. Detta granskar re-

visorerna i löpande granskning som en del av redovisningsrevisionen. Nämndernas målupp-

fyllelse har granskats per delårsrapport i september 2020. 

I den grundläggande granskningen granskas samtliga nämnder utifrån ovan nämnda revis-

ionsfrågor och revisionskriterier.  

 

Metod och genomförande 

Granskningen har genomförts genom löpande insamling av fakta och iakttagelser. Insamling 

sker genom att revisorerna:  

 Löpande tar del av grundläggande dokument såsom mål- och budgetdokument,  

ekonomi- och verksamhetsrapporter, delårsrapporter, bokslut och protokoll.  

 Löpande för en dialog med kommunstyrelse, nämnder och tjänstepersoner.  

 

Dialoger och skriftliga frågor 

 

2 De förtroendevalda revisorerna granskar styrelsens och nämndernas protokoll genom sin protokolls-

bevakning. 
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Kommunrevisionen har inom ramen för den grundläggande granskningen genomfört dialoger 

med nedanstående nämnder:  

 Kommunstyrelsen

 Barn- och utbildningsnämnden

 Miljö- och byggnadsnämnden

 Omsorgsnämnden

 Tekniska nämnden

Till dialogerna har respektive presidium i kommunstyrelsen och nämnderna bjudits in. Dialo-

gerna har utgått från kommunrevisionens risk- och väsentlighetsanalys samt övriga iakttagel-

ser som uppmärksammats under året. Vid dialogerna har presidierna även haft möjlighet att 

lyfta väsentliga frågor under året. Dialogerna återges kortfattat under respektive nämnd. Inför 

dialogerna har skriftliga frågor skickats ut till nämnderna som skriftligen besvarats. Nämnderna 

skriftliga svar har legat till grund för diskussionerna under dialogerna.  
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Bilaga 2. Revisionskriterier  

Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som bildar underlag för revisionens ana-

lyser, slutsatser och bedömningar. Nedan beskrivs de revisionskriterier som är aktuella i 

denna granskning. 

 

Kommunallagen (2017:725) 

I 6 kap. 1 § anges att kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens 

eller landstingets angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella ge-

mensamma nämnders verksamhet. 

 

Gemensamma reglementsbestämmelser för Strömstads kommuns nämnder (2019-02-

14) 

Nämnd ska inom sina respektive verksamhetsområden följa vad som anges i lag eller annan 

författning. Nämnd ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet. Nämnd ska 3 gånger per år 

redovisa till fullmäktige hur den har fullgjort de uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem. 

 

Nämnd ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats till dem har full-

gjorts. Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige. Redovisningen lämnas 

till styrelsen som samordnar de olika nämndernas redovisningar. 

 
Respektive nämnd ansvarar inom sitt verksamhetsområde för:  

 Arbetsmiljön 
 Arbetsmiljöfrågor som påverkas av nämndens verksamhetsbeslut 

 Att se till att konsekvenserna för arbetsmiljön bedöms vid förändringar av nämndens 

verksamhet och organisation 

 Att se till att erforderliga åtgärder avseende arbetsmiljön vidtas vid förändringar av 

nämnds verksamhet och organisation 

Reglemente för kommunstyrelse och nämnder 

Kommunstyrelsen (2019-02-14) 

Styrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett helhetsansvar för 

kommunens verksamheter dess utveckling och dess ekonomiska ställning. 

Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt 

över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet (ledningsfunktion). 

Styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i kommunala företag, 

stiftelser och kommunalförbund.  

Styrelsen ska bland annat:  

 Leda arbetet med att genomföra och samordna fullmäktiges övergripande visioner och 

strategiska mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala verksam-

heten samt göra framställningar i målfrågor som inte är förbehållna annan nämnd 

 Ansvara för utformning och utveckling av kommunens system för intern kontroll i enlig-

het med vad fullmäktige särskilt beslutar 
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 Ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag och stiftelser som kommunen 

helt eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi 

och efterlevnad av uppställda direktiv, men också i avseende på övriga förhållanden 

av betydelse för kommunen 

 Årligen, senast under mars månad i beslut pröva om den verksamhet som bedrivits i 

de aktiebolag som kommunen helt eller delvis äger under föregående kalenderår har 

varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 

kommunala befogenheterna. Beslutet ska delges fullmäktige snarast. Finner styrelsen 

att brister förelegat, ska den samtidigt lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åt-

gärder 

 Följa hur den interna kontrollen sköts i nämnderna 

 Två gånger per år rapportera till fullmäktige hur samtliga kommunens verksamheter 

utvecklas mot bakgrund av fastlagda mål och hur den ekonomiska ställningen är under 

budgetåret 

 Inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som bedrivs av privata ut-

förare kontrolleras och följs upp i enlighet med lag, avtal och av fullmäktige fastställda 

program och direktiv 

 Styrelsen ska två gånger per år redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort de uppdrag 

som fullmäktige har lämnat till dem  

Tekniska nämnden (2019-02-14) 

Tekniska nämnden handhar kommunens uppgifter avseende bland annat teknisk försörjning 

och teknisk verksamhet, infrastruktur, förvaltning av kommunal mark, hamnverksamhet, trafik- 

och ordningsfrågor samt i övrigt vad som anges nedan i 2 § och 3 §. Nämnden ska uppmärk-

samt följa den allmänna samhällsutvecklingen och inom sin verksamhet ta de initiativ som 

behövs för att uppnå kommunens mål och visioner. Tekniska nämnden har dessutom att i 

samverkan och i dialog med övriga nämnder och kommunala bolag, myndigheter, organisat-

ioner och andra berörda delta i den fysiska-, sociala-, miljö- och folkhälsomässiga samhälls-

planeringen. 

 

Miljö- och byggnadsnämnden (2019-02-14) 

Miljö- och byggnämnden fullgör kommunens uppgifter främst inom miljö- och hälsoskyddsom-

rådet, plan-och byggnadsväsendet, räddningstjänsten. Nämnden ska särskilt uppmärksamt 

följa den allmänna samhällsutvecklingen och ta de initiativ som behövs i miljö- och hälso-

skyddsfrågor samt i frågor om planläggning, byggande och fastighetsbildning som behövs för 

att uppnå kommunens mål och visioner. Miljö- och byggnämnden har dessutom att i samver-

kan och i dialog med övriga nämnder, kommunala bolag, myndigheter, organisationer och 

andra berörda delta i den fysiska-, sociala-, miljö- och folkhälsomässiga samhällsplaneringen. 

 

Miljö-och byggnämnden är den kommunala nämnd som bland annat ansvarar för och 

hanterar ärenden inom nedan angivna områden samt utövar myndighetsutövning och till-

syn inom bland annat Plan- och bygglagen.  
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Barn- och utbildningsnämnden (2019-02-14) 

Barn- och utbildningsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet 

för barn, ungdom, fullgör i övrigt kommunens uppgifter enligt skollagen och bibliotekslagen 

samt i övrigt inom de områden som anges nedan i 2 §. När det i övrigt i lag eller författning 

hänvisas till den nämnd som avses i 2 kap 2 § Skollagen, fullgör barn- och utbildningsnämnden 

kommunens uppdrag. Nämnden ska uppmärksamt följa den allmänna samhällsutvecklingen 

och inom sin verksamhet och ta de initiativ som behövs för att uppnå kommunens mål och 

visioner. Barn- och utbildningsnämnden har dessutom att i samverkan och i dialog med övriga 

nämnder, kommunala bolag, myndigheter, organisationer och andra berörda delta i den fy-

siska-, sociala-, miljö- och folkhälsomässiga samhällsplaneringen. 

Barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden har ett gemensamt ansvar för att sam-

ordna insatser som rör barn och ungdom. 

 

Nämnden ska dessutom verka för att vissa kultur- och fritidsaktiviteter för barn och ungdomar 

samordnas med andra nämnder, organisationer och föreningar. 

 

Socialnämnden (2019-02-14) 

Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter främst inom socialtjänsten (SOL), kommunens 

hälso- och sjukvård (HSL), vård av unga (LUV), vård av missbrukare (LVM), flyktingmotta-

gande, stöd till funktionshindrade (LSS) samt arbets- och sysselsättningsbefrämjande åtgär-

der. När det i lag eller författning hänvisas till den nämnd som avses i 4 § Socialtjänstlagen, 

fullgör socialnämnden de kommunala uppgifter som däri anges. Nämnden ska uppmärksamt 

följa den allmänna samhällsutvecklingen och inom sin verksamhet ta de initiativ som behövs 

för att uppnå kommunens mål och visioner. Socialnämnden har dessutom att i samverkan 

och i dialog med övriga nämnder, kommunala bolag, myndigheter, organisationer och andra 

berörda delta i den fysiska-, sociala-, miljö- och folkhälsomässiga samhällsplaneringen. 

 

Socialnämnden samt barn- och utbildningsnämnden har ett gemensamt ansvar för att sam-

ordna insatser som rör barn och ungdom. 

 

Reglemente- Intern kontroll i Strömstads kommun (2012-12-14) 

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se till att det finns en god intern kon-

troll. I detta ligger ansvaret för att en organisation kring intern kontroll upprättas inom kommu-

nen. Omfattningen av intern kontroll ska bedömas utifrån risk och väsentlighet. Kommunsty-

relsen ska även informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i de kommunala bolagen. 

Internkontrollplan för innevarande år ska antas senast under januari månad. 

Internkontrollplan ska minst innehålla: 

 Vilka rutiner samt vilka kontrollmoment som ska följas upp. 

 Omfattningen på uppföljningen (frekvensen). 

 Vem som ansvarar för att utföra uppföljningen.  

 Till vem uppföljningen ska rapporteras. 
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 När rapportering ska ske. 

 Genomförd riskbedömning, där det framgår vem som är ägare av rutinen/åtgärdar ev. 
brister 

 

Kommunstyrelsen ansvarar för att årligen rapportera till kommunfullmäktige om hur den interna 

kontrollen fungerar. Nämnden ansvarar för att årligen rapportera till kommunstyrelsen om hur 

den interna kontrollen fungerar. 

 

Varje nämnd har skyldigheten att styra och löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom 

nämndens verksamhetsområde. Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen ska, 

med utgångspunkt från antagen plan, rapporteras till nämnden i den omfattning som fastställs 

i internkontrollplanen. 

 

Nämnden ska vid årsredovisningens upprättande, rapportera resultatet från uppföljningen av 

den interna kontrollen inom nämnden till kommunstyrelsen. Nämnden ska däremellan rappor-

tera eventuella upptäckta brister i den interna kontrollen till kommunstyrelsen. 

 

Övergripande principer för verksamhets- och ekonomistyrning (mål och budget 2020) 

Målstyrningen utgår från kommunfullmäktiges vision 2030 och är indelad i fokusområden och 

nedbruten till långsiktiga mål. Till de långsiktiga målen antar nämnderna nämndmål. Uppfölj-

ning av målen sker i samband med delårsbokslut per augusti och i årsredovisningen. 

Nämnderna ansvarar för att uppföljning, analys och rapportering sker enligt kommunstyrelsens 

direktiv. Vid eventuell negativ avvikelse mot budget ska åtgärder omedelbart vidtas för att 

komma i ekonomisk balans och kommunstyrelsen ska informeras.  

Inom ramen för kvalitetsstyrningen säkerställer nämnder och förvaltning att verksamheten ut-

förs med god kvalitet och att brister fångas upp tidigt och åtgärdas skyndsamt.  

Kommunfullmäktiges långsiktiga mål med tillhörande nämndmål och aktiviteter följs upp i del-

årsbokslut per augusti och i årsredovisning. Resultat- och balansbudget, tillsammans med 

nämndanslagen följs upp och rapporteras till kommunfullmäktige i delårsbokslut per mars 

och augusti samt i årsredovisningen. 

 

Rutin för kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagen (2016-04-28) 

Kommunfullmäktige antog under 2016 en skriftlig rutinbeskrivning för uppsiktsplikten av de 

kommunala bolagen. Av rutinbeskrivningen framkommer hur uppsikt över kommunens kom-

munala bolag ska genomföras. Uppsikten över bolagen avser främst verksamhetens ändamål, 

ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv, men även övriga förhållanden av betydelse för 

kommunen. Kommunstyrelsen ska bland annat göra följande:  

 Ansvara för att den löpande tar del av den information som det åligger de kommunala 

bolagen att översända till kommunstyrelsen enligt gällande bolagsordningar och ägar-

direktiv. Såsom protokoll från bolagsstämma och styrelsesammanträden, årsredovis-

ning och revisionsberättelse, affärs-/verksamhetsplan med mera. 
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 Genomföra ägardialog mellan respektive bolagsstyrelse, verkställande direktör och 

andra nyckelpersoner ska äga rum minst tre (3) gånger per år. Vid ägardialogerna bör, 

för respektive bolag, behandlas bl.a. verksamhetens omfattning, inriktning och eko-

nomi, verksamhetens förenlighet med bolagsordning och ägardirektiv, större händelser 

inom verksamheten samt framtida mål och inriktning. 

 Årligen gå igenom bolagens bolagsordningar och ägardirektiv.  

 Besluta huruvida verksamheten i kommunens bolag, under föregående kalenderår, har 

varit förenlig med de fastställda kommunala ändamålen och utförts inom ramen för de 

kommunala befogenheterna (senast mars månad). 

 

Strömstads kommuns styrmodell (Budget 2020) 

Strömstads kommuns styrmodell bygger på en särskiljning mellan målstyrning och kvalitets-

styrning. Målstyrningen utgörs av politiska viljeriktningar för utveckling av verksamheten. 

Kommunfullmäktiges vision 2030 utgör grunden för målstyrningen i Strömstads kommun. 

Visionen lyder: Strömstad-attraktiv gränsregion och mötesplats vid havet. En internationell 

småstad med livskvalitet, natur och friluftsliv i världsklass.  Visionen innehåller sex utveckl-

ingsområden. Till visionens sex utvecklingsområden har kommunfullmäktige antagit tolv 

långsiktiga mål (två per område). Kommunfullmäktige har även antagit två övergripande mål 

direkt till visionen. Genom de långsiktiga och övergripande målen bryter fullmäktige ner vis-

ionen i konkreta inriktningar för hur kommunen ska förändras under visionsperioden.  

 

Nämnderna har antagit nämndmål till sin verksamhet för vilket tydliggör hur de ska bidra till 

att fullmäktiges mål uppfylls. Förvaltningarna tydliggör hur nämndmålen ska uppnås genom 

att årligen anta aktiviteter som genomförs i verksamheterna. Till fullmäktiges övergripande 

och långsiktiga mål samt nämndmålen kan styrtal knytas. Styrtal är ett verktyg i arbetet med 

att följa upp och utvärdera måluppfyllelse. Antal styrtal varierar mellan målen.  En samlad 

uppföljning av samtliga mål sker i samband med delårsbokslut och årsredovisning. 

 

Inom ramen för kvalitetsstyrningen säkerställer nämnder och förvaltning att verksamheten 

utförs med god kvalitet och att brister fångas upp tidigt och åtgärdas skyndsamt. Kvalitets-

styrningen utgår från de uppdrag som nämnderna har tilldelats av fullmäktige samt den lag-

stiftning som styr verksamheten. Uppföljning av kvalitetsstyrningen sker inom ramen för v in-

tern kontroll i samband med delårsbokslut och årsbokslut. Nedanstående figur illustrerar mål- 

och kvalitetsstyrning i Strömstads kommun. 
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Figur. Mål- och kvalitetsstyrning i Strömstads kommun. 
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Bilaga 3. Källförteckning 

Dialoger med presidium, 5–6 november 2020 

 Kommunstyrelsens presidium  

 Tekniska nämndens presidium  

 Miljö- och byggnadsnämndens presidium  

 Barn- och utbildningsnämndens presidium  

 Socialnämndens presidium  

Dokumentförteckning  

 Budget 2020, Strömstads kommun  

 Delegationsordning för kommunstyrelsen, tekniska nämnden, miljö- och byggnads-

nämnden, barn- och utbildningsnämnden, och socialnämnden  

 Delårsbokslut per april och augusti 2020 för kommunstyrelsen, tekniska nämnden, 

miljö- och byggnadsnämnden, barn- och utbildningsnämnden, och socialnämnden  

 Intern kontrollplan 2020 för kommunstyrelsen, tekniska nämnden, miljö- och bygg-

nadsnämnden, barn- och utbildningsnämnden, och socialnämnden  

 KS uppsiktsplikt över de kommunala bolagen  

 Reglemente för kommunstyrelsen, tekniska nämnden, miljö- och byggnadsnämn-

den, barn- och utbildningsnämnden, och socialnämnden  

 Reglemente intern kontroll  

 Tillämpsanvisningar för intern kontroll 

 Protokoll 2020 för kommunstyrelsen, tekniska nämnden, miljö- och byggnadsnämn-

den, barn- och utbildningsnämnden, och socialnämnden  

 Utbildningsplan 2020 barn- och utbildningsnämnden  

 Verksamhetsplan 2020 för kommunstyrelsen, tekniska nämnden, miljö- och bygg-

nadsnämnden, och socialnämnden  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-04-07

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78
Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se
452 80 Strömstad

KS/2021-0216

KSau § 67 Fullmakt för att teckna firma för löpande 
arbete inom ekonomiavdelningen

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
att ge samtliga tillsvidareanställda och ekonomichef på ekonomiavdelningen 
(ansvar 1520 verksamhet 062), fullmakt som firmatecknare, två i förening, för 
handlingar och avtal samt andra ekonomiska transaktioner som rör kommunens 
löpande ekonomiarbete och som faller inom ramen för ekonomifunktionen.

Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning av ärendet
Inom ekonomiavdelningen finns behov av att underteckna handlingar och avtal 
som rör tjänster inom ekonomifunktionen, exempelvis med bank, företag och 
andra myndigheter.

Även att löpande underteckna ekonomiska transaktioner inom plusgiro, bankgiro 
och bankkonton.

Teckningsrätten för firmatecknare ska avse två i förening, det vill säga två utsedda 
firmatecknare ska alltid underteckna samma ärende/transaktion för att giltighet 
ska uppnås.

I och med detta upphör tidigare fattat delegationsbeslut 2019-05-02 i ärende 
KS/2019-0325 att gälla.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelsen

Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen besluta

att ge samtliga tillsvidareanställda och ekonomichef på ekonomiavdelningen 
(ansvar 1520 verksamhet 062), fullmakt som firmatecknare, två i förening, för 
handlingar och avtal samt andra ekonomiska transaktioner som rör kommunens 
löpande ekonomiarbete och som faller inom ramen för ekonomifunktionen.

Beslutet skickas till
KS diariet



STRÖMSTADS KOMMUN Tjänsteskrivelse 1 (2)

Kommunledningsförvaltningen 2021-03-25 Ärende: KS/2021-0216
KS - Ekonomiavdelning

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: ks@stromstad.se Telefon: 0526-196 78 Bankgiro: 5492-8379
Besöksadress: Norra Bergsgatan 23 Webb: www.stromstad.se Org.nr: 212000-1405

Kommunstyrelsen

Fullmakt för att teckna firma för löpande arbete inom 
ekonomiavdelningen

Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen besluta

att ge samtliga tillsvidareanställda och ekonomichef på ekonomiavdelningen 
(ansvar 1520 verksamhet 062), fullmakt som firmatecknare, två i förening, för 
handlingar och avtal samt andra ekonomiska transaktioner som rör kommunens 
löpande ekonomiarbete och som faller inom ramen för ekonomifunktionen.

Sammanfattning av ärendet
Inom ekonomiavdelningen finns behov av att underteckna handlingar och avtal 
som rör tjänster inom ekonomifunktionen, exempelvis med bank, företag och 
andra myndigheter.

Även att löpande underteckna ekonomiska transaktioner inom plusgiro, bankgiro 
och bankkonton.

Teckningsrätten för firmatecknare ska avse två i förening, det vill säga två utsedda 
firmatecknare ska alltid underteckna samma ärende/transaktion för att giltighet 
ska uppnås.

I och med detta upphör tidigare fattat delegationsbeslut 2019-05-02 i ärende 
KS/2019-0325 att gälla.

Perspektiv
Kommunledningsförvaltningen har inte funnit några aspekter på ärendet utifrån 
dessa perspektiv.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelsen

Diana Johansson
Redovisningsansvarig
0526-191 39
diana.johansson@stromstad.se

Diana Johansson
 RedovisningsansvarigEkonomi- och IT-chef
0562- 192 02
carsten.sorlie@stromstad.se
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2021-03-25 Ärende: KS/2021-0216

Beslutet skickas till
KS diariet
Ekonomiavdelingen



Förslag till PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-04-14

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78
Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se
452 80 Strömstad

Under förutsättning att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar om detta 
på förmiddagen. KS/2021-0222

KSau § 3 Begäran om omfördelning av 
investeringsmedel för ny toalett vid 
Kärleksudden från Tekniska nämnden

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
att omfördela 1 000 000 kr från investeringsprojekt 80721 Förskönande åtgärder 
Plagen till nytt investeringsprojekt Ny toalett i området vid Kärleksudden.

Beslutsmotivering
Det har inkommit medborgarförslag och önskemål om att det behövs en toalett 
för allmänheten i området vid Kärleksudden.

Lekplatsen vid Kärleksudden har under år 2020 utökats med ett ytterligare antal 
lekutrustningar och i år kommer det även att byggas en ny skatepark, så behovet 
har ökat av att ha en toalett i området.

I antagen budget av kommunfullmäktige för 2021 ligger det i plan för 
investeringar 2022 investeringsmedel för toalett i området vid Kärleksudden.

Den exakta placeringen för toaletten kommer att beslutas i tekniska nämnden om 
medel beviljas.

Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2021-03-23 § 40
Tjänsteskrivelse 2021-03-18

Förslag till beslut
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen besluta
att omfördela 1 000 000 kr från investeringsprojekt 80721 Förskönande åtgärder 
Plagen till nytt investeringsprojekt Ny toalett i området vid Kärleksudden.

Beslutet skickas till
Diariet



STRÖMSTADS KOMMUN Tjänsteskrivelse 1 (2)

Kommunledningsförvaltningen 2021-04-07 Ärende: KS/2021-0222
KS - Ekonomiavdelning

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: ks@stromstad.se Telefon: 0526-196 78 Bankgiro: 5492-8379
Besöksadress: Norra Bergsgatan 23 Webb: www.stromstad.se Org.nr: 212000-1405

Kommunstyrelsen

Begäran om omfördelning av investeringsmedel för ny toalett 
vid Kärleksudden från Tekniska nämnden

Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen besluta

att godkänna en omfördelning av 1 000 000 kr från investeringsprojekt 80721 
Förskönande åtgärder Plagen till nytt investeringsprojekt Ny toalett i området vid 
Kärleksudden.

att föreslå kommunstyrelsen besluta om omfördelning av 1 000 000 kr från 
investeringsprojekt 80721 Förskönande åtgärder Plagen till nytt 
investeringsprojekt Ny toalett i området vid Kärleksudden.

Sammanfattning av ärendet
Det har inkommit medborgarförslag och önskemål om att det behövs en toalett 
för allmänheten i området vid Kärleksudden.

Lekplatsen vid Kärleksudden har under år 2020 utökats med ett ytterligare antal 
lekutrustningar och i år kommer det även att byggas en ny skatepark, så behovet 
har ökat av att ha en toalett i området.

Tekniska nämnden svarade 2019-12-09 följande:

”Tekniska förvaltningen ställer sig positiv till förslaget och rekommenderar att 
man tar förslaget i beaktande när man planerar åtgärder i området. En 
bekvämlighetsinrättning är en kostsam investering som bör utredas i samband 
med övrig planering av området”.

I antagen budget av kommunfullmäktige för 2021 ligger det i plan för 
investeringar 2022 investeringsmedel för toalett i området vid Kärleksudden.

Den exakta placeringen för toaletten kommer att beslutas i tekniska nämnden om 
medel beviljas.

Perspektiv
Barnperspektiv (FN:s barnkonvention)

En ny toalett i närområdet till Kärleksuddens lekplats skulle underlätta tillvaron 
för barn och föräldrar.
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2021-04-07 Ärende: KS/2021-0222

Ekonomiskt perspektiv (finansiering etc)

Medel finns beviljade för förskönande av Plagen och dessa medel kan omfördelas 
till en ny toalett i Kärleksudden området.

Folkhälsoperspektiv

Att man är ute och leker och rör på sig gynnar folkhälsan, Dock behöver man 
ibland besöka en toalett och då skulle denna investering underlätta tillvaron.

Juridiskt perspektiv

Tekniska förvaltningen har inte funnit några aspekter på ärendet utifrån dessa 
perspektiv.

Miljöperspektiv

Tekniska förvaltningen har inte funnit några aspekter på ärendet utifrån dessa 
perspektiv.

Beslutsunderlag
Beslut i Tekniska Nämnden TN/2021-0191 TN § 40
Tjänsteskrivelsen

Carsten Sörlie
Ekonomi- och IT-chef
0526-192 02
carsten.sorlie@stromstad.se

Mats Brocker
Kommundirektör
0562- 190 10
mats.brocker@stromstad.se

Beslutet skickas till
KS Diariet
Tekniska Nämnden
Ekonomiavdelningen 
Anläggningsregisteret



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (2)
Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum
2021-03-23

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: tn@stromstad.se Tel: 0526-190 00
Tekniska förvaltningen Webb: www.stromstad.se
452 80 Strömstad

TN/2021-0191

TN § 40 Ny toalett vid Kärleksudden - omfördelning 
av investeringsmedel

Tekniska nämndens beslut
att godkänna en omfördelning av 1 000 000 kr från investeringsprojekt 80721 
Förskönande åtgärder Plagen till nytt investeringsprojekt Ny toalett i området vid 
Kärleksudden.

att föreslå kommunstyrelsen besluta om omfördelning av 1 000 000 kr från 
investeringsprojekt 80721 Förskönande åtgärder Plagen till nytt 
investeringsprojekt Ny toalett i området vid Kärleksudden.

Sammanfattning av ärendet
Det har inkommit medborgarförslag och önskemål om att det behövs en toalett 
för allmänheten i området vid Kärleksudden.

Lekplatsen vid Kärleksudden har under år 2020 utökats med ett ytterligare antal 
lekutrustningar och i år kommer det även att byggas en ny skatepark, så behovet 
har ökat av att ha en toalett i området.

Tekniska nämnden svarade 2019-12-09 följande:

”Tekniska förvaltningen ställer sig positiv till förslaget och rekommenderar att 
man tar förslaget i beaktande när man planerar åtgärder i området. En 
bekvämlighetsinrättning är en kostsam investering som bör utredas i samband 
med övrig planering av området”.

I antagen budget av kommunfullmäktige för 2021 ligger det i plan för 
investeringar 2022 investeringsmedel för toalett i området vid Kärleksudden.

Den exakta placeringen för toaletten kommer att beslutas i tekniska nämnden om 
medel beviljas.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-03-18 Ny toalett Kärleksudden omfördelning av medel

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden besluta 
att godkänna en omfördelning av 1 000 000 kr från investeringsprojekt 80721 
Förskönande åtgärder Plagen till nytt investeringsprojekt Ny toalett i området vid 
Kärleksudden.

att tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen besluta om omfördelning av 1 
000 000 kr från investeringsprojekt 80721 Förskönande åtgärder Plagen till nytt 
investeringsprojekt Ny toalett i området vid Kärleksudden.

Förslag till beslut under sammanträdet
Andreas Nikkinen (MP) yrkar bifall till tekniska förvaltningens förslag.



PROTOKOLLSUTDRAG 2 (2)
Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum
2021-03-23

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: tn@stromstad.se Tel: 0526-190 00
Tekniska förvaltningen Webb: www.stromstad.se
452 80 Strömstad

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Ekonomichef Carsten Sörlie
Akten



STRÖMSTADS KOMMUN Tjänsteskrivelse 1 (2)

Tekniska förvaltningen 2021-03-18 Ärende: TN/2021-0191
Gatuavdelningen

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: tn@stromstad.se Telefon: 0526-190 00 Bankgiro: 5492-8379
Besöksadress: Prästängsvägen 30 Webb: www.stromstad.se Org.nr: 212000-1405

Tekniska nämnden

Ny toalett Kärleksudden omfördelning av investeringsmedel

Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden besluta 

att godkänna en omfördelning av 1 000 000 kr från investeringsprojekt 80721 
Förskönande åtgärder Plagen till nytt investeringsprojekt Ny toalett i området vid  
Kärleksudden.

att tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen besluta om omfördelning av 
1 000 000 kr från investeringsprojekt 80721 Förskönande åtgärder Plagen till nytt 
investeringsprojekt Ny toalett i området vid Kärleksudden.

Sammanfattning av ärendet
Det har inkommit medborgarförslag och önskemål om att det behövs en toalett 
för allmänheten i området vid Kärleksudden.

Lekplatsen vid Kärleksudden har under år 2020 utökats med ett ytterligare antal 
lekutrustningar och i år kommer det även att byggas en ny skatepark, så behovet 
har ökat av att ha en toalett i området.

Tekniska nämnden svarade 2019-12-09 följande:

”Tekniska förvaltningen ställer sig positiv till förslaget och rekommenderar att 
man tar förslaget i beaktande när man planerar åtgärder i området. En 
bekvämlighetsinrättning är en kostsam investering som bör utredas i samband 
med övrig planering av området”.

I antagen budget av kommunfullmäktige för 2021 ligger det i plan för 
investeringar 2022 investeringsmedel för toalett i området vid Kärleksudden.

Den exakta placeringen för toaletten kommer att beslutas i tekniska nämnden om 
medel beviljas.

Perspektiv

Barnperspektiv (FN:s barnkonvention)
En ny toalett i närområdet till Kärleksuddens lekplats skulle underlätta tillvaron 
för barn och föräldrar.

Ekonomiskt perspektiv (finansiering etc)
Medel finns beviljade för förskönande av Plagen och dessa medel kan omfördelas 
till en ny toalett i Kärleksudden området.



2 (2)

2021-03-18 Ärende: TN/2021-0191

Folkhälsoperspektiv
Att man är ute och leker och rör på sig gynnar folkhälsan, Dock behöver man 
ibland besöka en toalett och då skulle denna investering underlätta tillvaron.

Juridiskt perspektiv
Tekniska förvaltningen har inte funnit några aspekter på ärendet utifrån dessa 
perspektiv.

Miljöperspektiv
Tekniska förvaltningen har inte funnit några aspekter på ärendet utifrån dessa 
perspektiv.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-03-18 Ny toalett Kärleksudden omfördelning av medel.

Conny Hansson                                              Roland Kindslätt                                
Gatuchef                                                                         Förvaltningschef
0526-191 56                                                                   0526-19170
conny.hansson@stromstad.se                                   roland.kindslatt@stromstad.se

 
 
 
 

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Carsten Sörlie Ekonomichef
Akten



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (2)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-03-24

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78
Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se
452 80 Strömstad

KS/2021-0214

KSau § 60 Initiativärende angående nedsättning av 
avgift för utomhusserveringar

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
att föreslå Kommunfullmäktige besluta

1. att medge avgiftsbefrielse för restauranger i centrala Strömstad med 
uteserveringar på kommunal mark, samt

2. att finansiering sker genom överföring av medel från finansförvaltningen till 
Tekniska nämnden, motsvarande det belopp som avgiftsbefrielsen uppgår till.

Sammanfattning av ärendet
Kent Hansson (S) och Mats Granberg (S) har inkommit med ett initiativärende där 
de uppger: Under 2020 beviljades restaurangägare med uteservering på 
kommunal mark avgiftsbefrielse, utifrån grunder orsakade av Covid 19. Så vitt vi 
kan bedöma ser situationen inte bättre ut inför sommaren 2021. Vi kan se att 
restaurangägarna har blivit särskilt drabbade på grund av regeringsbeslut om 
öppettider mm, varför vi anser att det finns goda skäl att även sommaren 2021 
bevilja avgiftsbefrielse. Detta med hänsyn taget till samma grunder som 2020. 
Förutsättningar ges därmed också för ett mera levande centrum, som gynnar alla.

De föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå Kommunstyrelsen föreslå 
Kommunfullmäktige besluta

att medge avgiftsbefrielse för restauranger i centrala Strömstad med 
uteserveringar på kommunal mark, under förutsättning att gällande avtal 
efterlevs vad avser upplåtelsetid mm för 2021, samt

att finansiering sker genom överföring av medel från finansförvaltningen till 
Tekniska nämnden, motsvarande det belopp som avgiftsbefrielsen uppgår till.

Beslutsunderlag
Initiativärendet

Förslag till beslut under sammanträdet
Marie Edvinsson Kristiansen (M), med instämmande från Lars Tysklind (L), yrkar 
att meningen "under förutsättning att gällande avtal efterlevs vad avser 
upplåtelsetid mm för 2021" stryks.

Ordföranden uppger att de går med på att stryka den meningen.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om arbetsutskottet kan besluta enligt förslaget med Marie 
Edvinsson Kristiansens ändringsyrkande och finner att så sker.



PROTOKOLLSUTDRAG 2 (2)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-03-24

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78
Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se
452 80 Strömstad

Beslutet skickas till
Diariet



Kommunstyrelsen i 

Strömstads kommun 

452 80 Strömstad 

Initiativärende angående nedsättning av avgift för utomhusserveringar 

Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 

besluta 

att medge avgiftsbefrielse för restauranger i centrala Strömstad med uteserveringar på 

kommunal mark, under förutsättning att gällande avtal efterlevs vad avser upplåtelsetid mm 

för 2021, samt 

att finansiering sker genom överföring av medel från finansförvaltningen till Tekniska 

nämnden, motsvarande det belopp som avgiftsbefrielsen uppgår till. 

Ärendebeskrivning 

Under 2020 beviljades restaurangägare med uteservering på kommunal mark 

avgiftsbefrielse, utifrån grunder orsakade av Covid 19. Så vitt vi kan bedöma ser situationen 

inte bättre ut inför sommaren 2021. Vi kan se att restaurangägarna har blivit särskilt 

drabbade pga regeringsbeslut om öppettider mm, varför vi anser att det finns goda skäl att 

även sommaren 2021 bevilja avgiftsbefrielse. Detta med hänsyn taget till samma grunder 

som 2020. Förutsättningar ges därmed också för ett mera levande centrum, som gynnar alla. 

Strömstad 2021-03-23 

Kent Hansson 

Kommunstyrelsen ordförande 

Mats Granberg 

vice ordförande 



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-04-07

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78
Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se
452 80 Strömstad

KS/2020-0172

KSau § 68 Årsredovisning 2020 - Samordningsförbundet 
Väst

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna upprättad årsredovisning för 2020

att bevilja styrelsen och dess ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning av ärendet
Samordningsförbundet Väst har lämnat in årsredovisning och revisionsberättelse 
för 2020.

Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns och att styrelsen 
och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kommunsekreterare Ulrika Haugland 2021-03-25 
Årsredovisning och revisionsberättelse för samordningsförbundet väst 2020

Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna upprättad årsredovisning för 2020

att bevilja styrelsen och dess ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

Beslutet skickas till
Diariet
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Kommunledningsförvaltningen 2021-03-25 Ärende: KS/2020-0172
KS - Administrativ avdelning

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: ks@stromstad.se Telefon: 0526-196 78 Bankgiro: 5492-8379
Besöksadress: Norra Bergsgatan 23 Webb: www.stromstad.se Org.nr: 212000-1405

Kommunstyrelsen

Samordningsförbundet Väst (Sof Väst) - 2020

Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna upprättad årsredovisning för 2020
att bevilja styrelsen och dess ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020

Sammanfattning av ärendet
Samordningsförbundet Väst har lämnat in årsredovisning och revisionsberättelse 
för 2020.
Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns och att styrelsen 
och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kommunsekreterare Ulrika Haugland 2021-03-25 
Årsredovisning och revisionsberättelse för samordningsförbundet väst 2020

Ulrika Haugland
kommunsekreterare
0526- 196 78
ulrika.haugland@stromstad.se

Mats Brocker
kommundirektör
0526-190 10
mats.brocker@stromstad.se

Beslutet skickas till
Samordningsförbundet Väst;D
Diariet



RUTIN och TIDPLAN för Samordningsförbunden i Västra Götaland  (2020-11-12) 

Årsredovisning 2020 Datum Sändes till 

SUS- Deltagaruppgifter från alla aktiviteter, utfall för hela 2020 
SUS- Ekonomiskt utfall för hela 2020 

2021-01-09  1) 

2021-01-20 1) 
www.susam.se 
www.susam.se 

Inrapportering av ekonomiskt utfall för hela 2020 

Särskilda uppgifter till Västra Götalandsregionen (separat utskick) 
• Totala intäkter/omsättning

• Årets resultat

• Utgående eget kapital

• Balansomslutning (sa tillgångar enligt balansräkning)

• Antal anställda

• Västra Götalandsregionens bidrag 2020

• Västra Götalandsregionens röstandel i procent

2021-01-18 2) 

2021-02-05 

Göteborgs kommun 

@vgregion.se 

Beslutad årsrapport/årsredovisning inklusive revisionsberättelse 
och protokollsutdrag  

2021-02-152) 
När beslut 
finns eller 

senast 
2021-03-31 

Göteborgs kommun 

Övriga kommuner, om de inte har meddelat annat 

koncernkontoret.diarium@vgregion.se 

samt@vgregion.se    

samt respektive hälso- och sjukvårdsnämndskansli 

koncernekonomi@forsakringskassan.se  

samt Respektive lokala Försäkringskassa  

@arbetsformedlingen.se 

@arbetsformedlingen.se 

1) Försäkringskassan baserar nationella årsuppgifter för alla samordningsförbund på vad som registrerats i SUS vid dessa tidpunkter.
2) Gäller Samordningsförbundet Finsam Göteborg

* Västra Götalandsregionen, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har valt att inte konsolidera samordningsförbunden i resp. organisations årsbokslut.
Däremot är det möjligt att enskild kommun väljer att göra så. Kontakta därför resp. kommun om arbetsmaterial till årsredovisningen ska lämnas in tidigare.
För Göteborgs kommun sker  konsolideringen av Samordningsförbundet i Cognos i mars och augusti.

http://www.susam.se/
http://www.susam.se/
mailto:annika.b.andersson@vgregion.se
mailto:koncernkontoret.diarium@vgregion.se
mailto:annika.ek@vgregion.se
mailto:koncernekonomi@forsakringskassan.se
mailto:silvija.mehrstam@arbetsformedlingen.se
mailto:eva.lindh-pernheim@arbetsformedlingen.se


RUTIN och TIDPLAN för Samordningsförbunden i Västra Götaland  (2020-11-12) 

DELÅRSRAPPORT  och ev. ekonomiska rapporter Datum Sändes till 

Inrapportering av ekonomiskt utfall per augusti och årsprognos 

Beslutad delårsrapport/ekonomiskt utfall per augusti med 
årsprognos, inklusive protokollsutdrag  

2021-09-141) 

2021-10-02 

Göteborgs kommun 

Respektive kommun(-er), i Göteborg även stadsdelsnämnderna 

koncernkontoret.diarium@vgregion.se 

samt @vgregion.se    

samt respektive hälso- och sjukvårdsnämndskansli 

koncernekonomi@forsakringskassan.se  

samt Respektive lokala Försäkringskassa  

@arbetsformedlingen.se 

@arbetsformedlingen.se 

1) Gäller Samordningsförbundet Finsam Göteborg

* Västra Götalandsregionen, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har valt att inte konsolidera samordningsförbunden i resp. organisations uppföljningsrapporter.
Däremot är det möjligt att enskild kommun väljer att göra så. Kontakta därför resp. kommun om de önskar att delårsrapporten ska lämnas in tidigare.
För Göteborgs kommun sker konsolideringen av Samordningsförbunden i Cognos i mars och augusti.

mailto:koncernkontoret.diarium@vgregion.se
mailto:annika.ek@vgregion.se
mailto:koncernekonomi@forsakringskassan.se
mailto:silvija.mehrstam@arbetsformedlingen.se
mailto:eva.lindh-pernheim@arbetsformedlingen.se


















































Samordningsförbundet Väst  
Arbetsförmedlingen – Försäkringskassan – Västra Götalandsregionen 

Kommunerna Färgelanda, Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla 
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Syfte, målgrupper och mål  med Sof Väst insatser 2020 
och måluppfyllelse 2020 
Bilaga 1 tillhörande Årsredovisning 2020 
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Övergripande Syfte, målgrupper, mål och måluppfyllelse för Sof Väst insatser 2020  
Syfte Målgrupp Mål Måluppfyllelse 2020 
Att samordning av resurser och 

riktade insatser skall leda till att 

den enskilde personen skall 

förbättra sin funktions- och 

arbetsförmåga vilket innebär: 

Att ur individperspektiv 

erbjuda enskilda personer i 

behov av samordnad 

rehabilitering del av samhällets 

samlade kompetenser och 

insatser. Förväntat resultat är 

ökade möjligheter till 

egenförsörjning och ökad 

livskvalitet 

Att ur ett samhällsperspektiv 

optimera samhällets samlade 

resurser genom att fler 

kommer i arbete. Förväntat 

resultat är en större effektivitet 

och att resurser då frigörs så 

att fler kan erbjudas 

rehabilitering 

Personer i åldern 16 – 64 år 

och som är i behov av 

samordnad rehabilitering.  

Arbetslinjen skall vara tydlig 

enligt riktlinjerna och 

innebörden av begreppet 

förutsättningar för arbete 

poängteras. Individerna i 

målgrupperna kan ha både 

fysiska, psykiska, sociala 

och arbetsmässiga behov 

och de samordnade 

insatserna skall beakta 

jämställdhet och mångfald. 

Sof ska informera parterna om förbundets syfte, 

övergripande mål och insatser samt stimulera 

kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte mellan 

de samverkande parternas myndigheter och dess 

personal.  

Målet är 350 samverkansparter under 2020. 

Sof ska samarbeta med parternas verksamheter 

på olika nivåer och sträva efter samordning av 

dessa. Sof ska värna om bra befintliga 

verksamheter och bli komplettering till dessa.  

Sof insatser ska ses som en resurs och möjlighet, 

en naturlig del i det ordinarie arbetet. 

Sof ska sträva efter att de metoder och arbetssätt 

som visar sig vara ändamålsenliga för individen 

och kostnadseffektiva för samhället, 

implementeras hos parterna. 

God ekonomisk hushållning är att använda 

de medel som förbundet har tilldelats till 

avsett ändamål och på ett så effektivt sätt 

som möjligt.  

Samordningsförbundet får inte sätta sig i skuld. 

89 samverkansparter har fått 

information om förbundet och 

insatserna vid olika möten. Samtliga 

utbildningsinsatser, ”Öppet Hus”, 

Arenadagar, Förbundet Dag och 

Finsamkonferensen har blivit inställt för 

att förhindra smittspridning av Corona.  

Några av samverkansparterna kan ha 

deltagit i olika aktiviteter och därmed 

räknats flera ggr, men när aktiviteterna 

innehåller upprepade träffar, då räknas 

varje person bara en gång. 

Det finns avtal om arbetsträningsplatser 

med AME/AMA i alla kommuner, 

förutom AMI i Färgelanda. Flera av 

AME/AMA har haft stopp för nya 

deltagare under större delen av året för 

att förhindra smittspridning av Corona.  

23 deltagare har varit via förbundets 

rehabvägledare på någon av 

AME/AMA/AMI-enheterna under 2020.   
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Syfte, målgrupper, mål och måluppfyllelse för Sof Väst insatser 2020  
Rehabvägledare (RV) 

Syfte Målgrupp Mål Måluppfyllelse 2020 
Att öka möjligheterna till 

arbete, studier och egen 

försörjning samt att 

deltagaren får ökad hälsa 

och livskvalitet. 

Personer i arbetsför ålder 

som är i behov av samordnat 

stöd ifrån två eller fler av 

våra samverkande 

myndigheter. 

Minst 140 nya deltagare  Rehabvägledarna har under 2020 haft 151 nya deltagare, 73 

kvinnor och 77 män, samt en anonym.  

 

Kommentar: Tidigare år har det alltid varit flera kvinnor än 

män 

 Vid anvisningar ska unga 

personer upp till 29 år 

prioriteras. 

 40 % av deltagarna som började sin insats hos RV under 2020 

var under 30 år.  

 

 Bland aktuella deltagare görs 

prioritering utifrån hur de 

bedöms kunna tillgodogöra 

sig insatserna. 

 Drygt 71 % av deltagarna som avslutades under 2020 kunde 

tillgodogöra sig insatsen.  

 

  Minst 30 % av deltagarna som har 

fått stöd via Rehabvägledare och har 

avslutats, ska vid varje 

uppföljningstillfälle helt ha kommit 

till egen försörjning. 

17 % av alla deltagarna som avslutades under 2020 hade helt 

kommit i egen försörjning eller 24 % av dem som kunde 

tillgodogöra sig insatsen. 

Kommentar:  

Något färre än tidigare år har kommit till egen försörjning och 

det är under målet. Corona har fört med sig ökat arbetslöshet 

och då har denna målgrupp haft ännu svårare för att komma 

in på arbetsmarknaden, det har även varit mycket svårt att få 

arbetstränings-/prövnings-/praktikplatser. 
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  Minst 40 % av deltagarna som 

avslutas hos Rehabvägledare, ska vid 

varje uppföljningstillfälle ha arbete 

eller studier på heltid eller deltid med 

eller utan subvention till 

arbetsgivaren. 

27 % av alla deltagarna som avslutades under 2020 hade 

kommit i arbete eller till studier eller 39 % av dem som kunde 

tillgodogöra sig insatsen. 
 

Kommentar:  

Att det är färre än tidigare år och under målet beror 

förmodligen huvudsakligen på Corona och därav läget på 

arbetsmarknaden. 

  Deltagarna ska i genomsnitt vara 

inskrivna i 6 månader, men kan vara 

inskrivna i upptill ett år. 

Genomsnitts inskrivningstid var 10 månader. 

 

Uppföljning 6 månader 

efter avslut.  

Jämföra samma grupp 

personer som har haft 

rehabvägledare, 6 

månader efter avslut som 

vid avslut.  

Se om resultatet är 

bestående? 

Uppföljningen gäller 

deltagare som avslutades 

under 2019-01-01 och tom 

2020-06-30 

198 deltagare avslutades 

under denna period, 184 

hade gett sitt samtyckte att 

delta i uppföljningen och 149 

eller 81 % svarade. 

De som har egen försörjning, arbetar 

och studerar vid avslut gör de även 

det 6 månader efter avslut? 

 

39 % (18 %) av dem som deltog i uppföljningen, hade ingen 

offentlig försörjning 6 månader efter avslut. 

38 % (32 %) av dem som deltog i uppföljningen, arbetar eller 

studerar 6 månader efter avslut. 

Kommentar:  

Inom parentes måluppfyllelse vid avslut för de 198 som 

avslutades under perioden, dvs. samma grupp deltagare. 
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Uppföljning 2 år efter avslut.  

Jämföra samma personer 

som har haft 

rehabvägledare, 2 år efter 

avslut som vid avslut.  

Se om resultatet är 

bestående? 

Uppföljningen gäller deltagare 

som avslutades under 2018 

87 deltagare avslutades, 83 

hade gett sitt samtyckte att 

delta i uppföljningen och 66 

eller 80 % svarade. 

De som har egen 

försörjning, arbetar 

och studerar vid avslut 

gör de det även det 2 

år efter avslut? 

 

40 % (17 %) av dem som deltog i uppföljningen, hade ingen offentlig 

försörjning 2 år efter avslut. 

35 % (29 %) av dem som deltog i uppföljningen, arbetar eller studerar  

2 år efter avslut. 

Kommentar:  

Inom parentes måluppfyllelse vid avslut för de 87 som avslutades 2018, 

dvs. för samma grupp deltagare. 

 

Kommentar: Att det är mera än dubbelt så många som har ingen offentlig försörjning 6 månader och 2 år efter avslut än vid avslut och lika många eller flera än de 
som har arbete eller studerar, beror förmodligen på att det är flertal av f.d. deltagare som har blivit utförsäkrade ur våra trygghetssystem eller fått avslag på ansökan 
om offentlig försörjning och försörjer sig på sparade medel och/eller närstående. Men att det är flera som arbetar eller studerar 6 månader och 2 år efter avslut än vid 
avslut visar ändå på att resultatet av insatsen är bestående över tid. 
 

Utredningen  

Syfte Målgrupp Mål Måluppfyllelse 2020 

Att utreda aktuella 

individers förutsättningar 

för arbete/studier. 

Personer i arbetsför ålder 

som är i behov av 

funktionsbedömning i 

aktivitet. 

Minst 150 nya deltagare  153 personer deltog totalt i utredningen under 2020, 82 kvinnor, 68 män 

och tre anonyma. Här ingår förutom de som deltog i 4 veckors utredningen, 

även KAKA (Komprimerad Aktivitetsbaserad Kartläggning av Arbetsförmåga) 

som är en veckas utredning, samt ett antal individuella utredningar.  
 

Ytterligare 28 personer avböjde, uteblev eller var ej längre aktuella när de 
kallades.  

 Vid anvisningar ska unga 

personer upp till 29 år 

prioriteras. 

 Drygt 25 % av deltagarna i utredningen 2020, var under 30 år. 

Kommentar: 

Det är något flera än tidigare år. 
 

Kommentar: Förbundet begränsade antal deltagare/grupp för att förhindra smittspridning av Corona. Deltagarna till årets sista grupper fick något kortare individuella 
utredningar. En grupp med 12 deltagare genomfördes under våren, i Tanum, med enbart deltagare från Tanum och Strömstad. 
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Hälsa- och Vägledning/HOV:en 

Syfte Målgrupp Mål Måluppfyllelse 2020 
Att deltagarna förbättrar sin hälsa och 

därmed får ökad arbetsförmåga och 

ökade förutsättningar att närma sig 

arbete eller studier och egen försörjning.  

Personer med eller utan erfarenhet 

av arbetslivet, men med behov av 

stöd för att förbättra sin hälsa och 

närma sig arbetslivet. 

6 grupper och 

minst 50 nya 

deltagare  

 

HOV:en har under 2020 haft 3 grupper och 33 deltagare,  

19 kvinnor och 14 män. Därav var 21 nya deltagare för 2020, 

11 kvinnor och 10 män.  

Drygt 42 % av deltagarna var under 30 år. 

 
 

Kommentar: Grupperna som skulle börjat i april och november blev inställda pga. försiktighetsåtgärder för att förhindra smittspridning av Corona.  

Gruppledarna arbetade under den perioden individuellt med flesta av de anvisade deltagarna. 

Förhållandevis få deltagare har anvisats till HOV:en under året så gruppen som skulle börjat i september blev inställd pga. det.  

Insatsen upphörde vid årsskiftet. Målgruppen kommer att erbjudas att delta i Samordningsförbundets övriga insatser. 

 

Fysioterapeut 

Syfte Målgrupp Mål Måluppfyllelse 2020 
Att göra deltagarna medvetna 

om sina fysiska förutsättningar 

och eventuella begränsningar. 

Alla deltagare i 

insatser som Sof Väst 

finansierar. 

Genomföra minst en föreläsning om 

hälsa, kost och motion per grupp 

inom Utredning, HOV:en och Steg1. 

 

Genomfört 14 föreläsning under 2020.  

9 i Utredningen, 4 i HOV:en och en i Steg1. 

Utreda deltagarens 

förutsättningar för 

yrkesarbete, samt att kunna ge 

råd till deltagarna utifrån sin 

specialkompetens. 

 Genomför minst 90 Tippa- och 

konditionstester, inkl. råd och stöd 

under året. 

Genomfört 55 Tippa- och konditionstester, inkl. råd och stöd 

på deltagare i Sof Väst insatser under året.    

Kommentar: På grund av rådande pandemi har inte Tippa- 

och konditionstester kunnat erbjudas i samma omfattning 

som vanligt.  
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ESF-projekt En skola för alla, Steg1  

Syfte Målgrupp Mål Måluppfyllelse januari 2020 
Att tidigt fånga upp och ge  

en meningsfull aktivitet  

till ungdomar som hoppat  

av skolan eller  är på väg  

att hoppa av skolan.  

Att reducera utanförskap  

hos unga vuxna och vara  

motivations- och aktivitets-  

höjande samt arbets-  

och studieförberedande. 

Unga vuxna 15–24 år med 

diffus problematik, med eller 

utan diagnos som står långt 

från arbetsmarknaden 

Att avsluta insatsen som planerad 

den 31 januari och planera för 

fortsättningen för pågående 

deltagare.  

Totalt deltog 27 ungdomar i Steg1 (En skola för alla) under 

januari, därav 7 på Orust  13 i Munkedal/Färgelanda  och 7 i 

Uddevalla (Lysekil, Uddevalla, Sotenäs och Tanum). 

Samtliga avslutades. 

 

 

Steg1  

Syfte Målgrupp Mål Måluppfyllelse feb-dec 2020 
Samma som Steg1 i ESF-

projektet En skola för alla, 

se ovan 

Unga vuxna 16–29 år med 

diffus problematik, med eller 

utan diagnos som står långt 

från arbetsmarknaden. 

Deltagarna kan komma från 

samtliga kommuner inom Sof 

Väst område 

30 nya deltagare under feb-dec 2020 Steg1 hade under feb-dec 2020 20 nya deltagare, 10 kvinnor 

och 10 män. Samtliga deltagare var från Uddevalla. 

 

Kommentar: Insatsen upphörde vid årsskiftet pga. 

prioriteringar utifrån budgetförutsättningar.  

Målgruppen kommer fortsättningsvis att erbjudas att delta i 

Samordningsförbundets övriga insatser. 
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Delprojektledare för ESF-projekt En skola för alla, Steg1  

Syfte Målgrupp Mål Måluppfyllelse jan-mars 2020 
Sprida kunskap  

om projektet. 

 

Chefer och handläggare 
inom Sof´s Västs område. 
 

Personalen som arbetar med 
deltagarna i Steg1 (En skola 
för alla) 

50 samverkansparter under jan-mars 

2020 
 

Delprojektledaren ledde de 

kommunvisa styrgrupperna, samt 

spred information om projektet. 

12 medarbetare medverkade runt projektet under jan-mars 

2020.  

Vid slutkonferensen av projektet deltog totalt 300 personer 

och där av ett stort antal från vårt område. 

 

Delta i  

ledningen av projektet.  

Huvudprojektets   

projektledare,  

projektekonom och övriga 

delprojektledare. 

Säkerställa att Sof´s del av  

projektet blir klart och håller den  

standard som ESF krävde, samt  

sammanfatta Sof Väst´s del i 

slutrapporten.  

 Har deltagit vid möte och konferenser med projektledningen 

och lämnat in allt underlag och rapporter som krävs och har 

efterfrågats, samt skrivit sammanfattning av Sof Väst´s del i 

slutrapporten. 

 



 
Samordningsförbundet Väst 

Org.nr 222000 – 2030 
Finansiell samordning av rehabilitering mellan 

Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Västra Götalandsregionen och 
Kommunerna: Färgelanda, Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilaga 2 med:  
 

Statistik tillhörande Årsredovisning 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 



   Samordningsförbundet Väst 
Finansiell samordning mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen och 
Kommunerna; Färgelanda, Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla  

2 
 

 
Statistik 
Verksamhetsuppföljningen sker i statens system för uppföljning, SUS1. 

Viss uppföljning sker även 6 månader och 2 år efter avslut, samt pinnstatistik över remittenter. 

Här i  bilaga 2 till Årsredovisningen finns utförlig statistik över insatserna, fallbeskrivningar och uppföljning av 

indikatorerna.   

Statistiken redovisas utifrån kommun, ålder, försörjning, utbildningsnivå och tid i offentlig försörjning.  

All statistik redovisas könsuppdelat, förutom om deltagarantalet är mindre än 10 personer. Deltagare som inte 

vill uppge kön, redovisas som anonyma. 
 

Tre Strukturövergripande insatser har finansierats av Sof Väst under 2020.  

Processamordnare¸ delprojektledare ESF-projektet,  samt kunskapsutveckling och information i samverkan. 

Målet var 400 medarbetare, men det har deltagit 101. Största avvikelsen beror på att samtliga planerade 

aktiviteter med kunskapsutveckling har pga. Corona epedemin varit inställda sen i mars. 
 

Sof Väst har finansierat 5 olika individinriktade insatser under 2020. Totalt har det varit 479 deltagare, 259 

kvinnor och 216 män, samt fyra anonyma deltagare. Anonyma deltagarna räknas inte med i övrig statistik. 

Det var 355 unika deltagare, d.v.s 120 deltagare har deltagit i mera än en insats eller varit inskrivna mera än 

en gång, det är 25 %.  

Under 2020 var målstättnigen att det skulle börja  370 nya deltagare, det har varit 345 nya deltagare, varav 

176 kvinnor och 165 män och 4 anonyma. 334 deltagare avslutade sin insats under 2020, varav 195 kvinnor 

och 139 män. Den 31 december 2020 var 121 personer, 59 kvinnor och 65 män i Sof Väst insatser, samtliga 

hos rehabvägledarna.  

Hälsa- och Vägledningskursen/HOV:en och Steg1 avslutades vid årsskiftet.  

Antal anvisade deltagare under 2020 var 296 och därav var kommunen störst inremittent, följt av AF. 
Att antal anvisade deltagare har blivit färre än planerad antar vi beror nästan enbart på Corona epedemin. 

Handläggarna hos myndigheterna har framfört att de har varit högt belastade och hinner inte anvisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Se www.susam.se. Systemet förvaltas av Försäkringskassan. Ett nytt rapportverktyg installerades i SUS i oktober 2020.  

Det visade sig innehålla allvarliga brister som inte till alla delar är korrigerade. Därför måste viss reservation göras vad  

gäller statistiken i denna redovisning. 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.susam.se%2F&data=04%7C01%7Cmeta.fredriksson-monfelt%40karlstad.se%7C18e4f64d4cfe4e08ec7e08d8b6fa39f9%7Cfa1fe8f862c5428a8034038bc8a6cf66%7C0%7C0%7C637460533132817749%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=5wcZZ%2F%2FtMftYXN%2FKhiHUEdQy0926xq%2F5VdULFoxN314%3D&reserved=0
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Rehabvägledare:  5,5 tjänster och finns i förbundets samtliga kommuner.  

Samtliga uppdrag var bemannade from 17 februari. 

De arbetar motiverande och vägledande med arbetsmarknadscoaching och hjälp till arbetsprövning/träning 

eller praktik. Rehabvägledarna har tillgång till arbetsprövnings-/tränings-/praktikplatser på AME/ AMA/AMI i 

kommunerna. 
 

 

Statistik för rehabvägledarna under 2020.  

Rehabvägledarna hade totalt 246 deltagare, 138 kvinnor och 107 män samt en anonym som inte redovisas i 

statistiken för övrigt. Därav 150 nya deltagare, 73 kvinnor och 77 män. Målsättningen var 140 nya deltagare.  

124 deltagare avslutades hos rehabvägledarna under året, 80 kvinnor och 44 män. 
  

150 nya deltagare 2020                                              124 avslutade deltagare 2020      

Därav 73 kvinnor och 77 män                                      Därav 80 kvinnor och 44 män     

        
Deltagare som har varit inskrivna tidigare redovisas enbart en gång. 
 

 

Försörjning vid start och avslut för de 124 deltagare som avslutades hos rehabvägledare under 2020. 

     
Totalt 21 av 124 avslutade deltagare, vilket är 17 %, hade ingen offentlig försörjning vid avslut.  

För kvinnorna är det 16 % och för männen 18 %.  
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Deltagarna kan ha flera försörjningar, med undantag för ”ingen offentlig försörjning” som inte kan kombineras 

med något annat. Ingen offentlig försörjning är inte alltid samma som egen försörjning, utan kan innebära att 

deltagaren saknar försöjning dvs. har fått avslag från någon eller några av myndigheterna på ansökan om 

offentlig försörjning. 
 

 

Avslutningsorsak för de 124 deltagare som avslutade sin insats hos rehabvägledare under 2020.   

               
*Utan mätning är oftast deltagare som ej har fullföljt insatsen och avbrutet kontakten. Kan vara pga. arbete. 
 

 

Sysselsättning vid start och avslut för de 124 som avslutades hos rehabvägledare under 2020.

       
34 av de 124 avslutade deltagarna var i arbete på heltid eller deltid, med eller utan subversion eller i studier 

direkt vid avslut vilket är 27 %. För kvinnorna är det 28 % och för männen är det 27 %. 
 

 
 

Åldersfördelning för de 124 deltagarna (80 kvinnor och 44 män) som avslutades hos rehabvägledare 2020. 

 
Genomsnittsåldern var 37,0 år, för kvinnor 36,9 år och för män 37,2 år.  

Unga upp till 29 år ska prioriteras och de är 47 av 124 eller 38% av deltagarna som avslutades under perioden. 
 

 

Tid i offentlig försörjning före insatsen för de 124 personer som avslutades hos rehabvägledare under 2020. 

                              
Genomsnittlig tid i offentlig försörjning var 3,8 år, för kvinnorna var det 3,9 år och för männen 3,8 år.  
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Månadvis fördelning av de 150 som påbörjade och 124 som avslutade hos rehabvägledare under 2020.  

 

 
 

 

Inskrivningstiden för de 124 personerna som och avslutade hos rehabvägledare under 2020.  

                           
Inskrivningstiden var i genomsnitt 10,0 månader.  För kvinnorna 10,6 månader och för män, 8,9 månader. 

Inskrivningstiden ska i genomsnitt vara 6 månader. 
 

 

Kommunvis fördelning av de 23 personer (16 kvinnor och 7 män) som under 2020 hade arbetsprövning-

/träning på någon av kommunernas AME/AMA/AMI. 

 
 

 
 

Kommentar: Deltagarna som har kommit till Rv har stått mycket långt ifrån arbetsmarknaden och krävt mycket 

”förrehab”. 
 
 

 

Uppföljning 6 månader efter avslut hos rehabvägledare för dem som avslutades 2019-01-01 tom 2020-06-30. 
 
198 deltagare avslutades under den perioden, alla utom 14, dvs. 184 hade gett sitt samtyckte att delta i 

uppföljningen och av dem svarade 149, dvs. 81 %.  
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Försörjning 6 månader efter avslut hos rehabvägledare för de 149 deltagare som avslutades under tiden  
2019-01-01 tom 2020-06-30  och svarade.   

 
Deltagarna kan ha flera försörjningar, med undantag för ”ingen offentlig försörjning” som inte kan kombineras 

med något annat. Ingen offentlig försörjning är inte alltid samma som egen försörjning, utan kan innebära att 

deltagaren saknar försöjning dvs. har fått avslag från någon eller några av myndigheterna på ansökan om 

offentlig försörjning.  
 

 

Sysselsättning 6 månader efter avslut hos rehabvägledare för de 149 deltagare som svarade. 
 

 
 

 

Uppföljning 2 år efter avslut hos rehabvägledare för dem som avslutades 2018. 
87 deltagare avslutades under det året, alla utom 4, dvs. 83 hade gett sitt samtyckte att delta i uppföljningen 
och av dem svarade 66, dvs. 80 %. 
 

 

 

Försörjning 2 år efter avslut hos rehabvägledare för de 66 deltagare som avslutades 2018 och svarade. 

 
Deltagarna kan ha flera försörjningar, med undantag för ”ingen offentlig försörjning” som inte kan kombineras 
med något annat. Ingen offentlig försörjning är inte alltid samma som egen försörjning, utan kan innebära att 
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56 av 149 som deltog i uppföljningen 

arbetade eller studerade 6 månader efter 

avslut, dvs. 38 %.  
 

Jämförelse: 63 av 198 dvs 32 % som 

avslutades under denna period arbetade 

eller studerade direkt vid avslut 

27 av 66 som deltog i uppföljningen hade 

ingen offentlig försörjning 2 år efter 

avslut, dvs. 41%.  

 

Jämförelse: 15 av 87 dvs. 17 % som 

avslutades under 2018 hade ingen 

offentlig försörjning direkt vid avslut. 

 

 
 

58 av 149 som deltog i uppföljningen 

hade ingen offenlig försörjning 6 

månader efter avslut, dvs. 39 %.  

 

Jämförelse: 36 av 198 dvs 18 % som 

avslutades under denna period hade 

ingen offelig försörjning direkt vid avslut. 
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deltagaren saknar försöjning dvs. har fått avslag från någon av myndigheterna på ansökan om offentlig 
försörjning. 
 

 

Sysselsättning 2 år efter avslut hos rehabvägledare för de 66 deltagare som avslutades 2018 och svarade. 
 

 
Kommentar:  

Att flera deltagare arbetar eller studerar, både 6 månader och 2 år efter avslut än direkt vid avslut visar att 

resultatet är hållbart över tid. 
 

 

Utredningsenhet: placerad i Uddevalla med deltagare från hela området. 

2,8 tjänster, 1,0 utredare, 1,8 arbetsterapeuter samt insats från fysioterapeuten.  

Målgruppen är personer i arbetsför ålder som är i behov av funktionsbedömning i aktivitet. 

Aktivitetsbaserad utredning med syfte att utreda individernas förutsättningar för arbete/studier.  

Målet var 150 nya deltagare under året. Målet med utredningen som pågår i 4 veckor, 5 dagar/vecka, 

var 12 – 20 deltagare/grupp och 9 grupper/år. En grupp/termin skulle utlokaliseras till Norra Bohuslän. 

Totalt 7 grupper har genomförts under perioden, därav en i Tanum. Sedan i mars har det varit begränsat 

antal deltagare i varje grupp pga. Corona epedemin och deltagarna till de sista grupperna fick ingen  

vanlig gruppverksamhet utan anpassade individuella utredningar. 

Under året har även startat utredningsgrupper på en vecka som har fått benämningen KAKA, det är förkortning 
av Komprimerad Aktivitetsbaserad Kartläggning av Arbetsförmåga.  
KAKA samt individuella utredningar har genomförts både i Uddevalla och lokalt i kommunerna.  

Under året har genomförts 4 grupper med KAKA och ett antal individuella anpassade utredningar. 
 
 

 

Statistik för utredningsenheten under 2020 
 

Kommunvis fördelning av de 150 (82 kvinnor och 68 män) som har deltagit i utredning under året. 

Ytterligare tre anonyma har också deltagit, men de redovisas inte i statistiken. 
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23 av 66, dvs. 35 % av dem som deltog i 
uppföljningen, arbetar eller studerar 2 år 
efter avslut. 
 
Jämförelse: 25 av 87 dvs. 29  % som 
avslutades under denna period, arbetade 
eller studerade direkt vid avslut. 
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Försörjning vid start för de  150 deltagare som deltog i utredningen under 2020. Deltagare kan ha flera 

försörjningar, med undantag av ”Ingen offentlig försörjning” som aldrig kombineras med andra. 

            
Att de flesta deltagarna har försörjningsstöd eller sjuk-/rehab-penning vid start är förväntat eftersom syftet är 

att bedöma arbetsförmågan eller förutsättningar för arbete. 
 

Åldersfördelning för de 150 deltagarna (82 kvinnor och 68 män) som deltog i utredningen under perioden.  

   
Genomsnittsåldern var 41,5 år, för kvinnor 42,9 år och för män 39,8 år.  
Största ålderskategorin är 30 – 59 år, 98 deltagare eller 65 %. Unga upp till 29 år ska prioriteras, de var 25%. 
 

 

Tid i offentlig försörjning före insatsen för de 150 personer som deltog i utredningen under perioden.  

              
Genomsnittlig tid i offentlig försörjning före utredningen var 4,4 år, för kvinnorna 4,2 år och för männen 4,7 år 
16 % hade haft offentlig försörjning i mer än 9 år. 
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Hälsa- och Vägledningskurs/HOV:en var placerad i Uddevalla med deltagare från hela området.  

Det är 1,5 tjänster, samt insats från fysioterapeuten. 

Målgrupp för HOV:en var personer med eller utan erfarenhet av arbetslivet, men med behov av stöd för 

att förbättra sin hälsa och närma sig arbetslivet. 

Max 10 deltagare/grupp, varje grupp skulle pågå i 6 veckor, 5 halvdagar/vecka.  

Målet för HOV:en var 6 grupper under året och totalt minst 50 nya deltagare. Under året har det börjat 

tre grupper med totalt 33 deltagare, 19 kvinnor och 14 män. Därav var 21 nya deltagare för 2020, 11 

kvinnor och 10 män. 

Grupperna som skulle börjat i april och november blev inställd pga. av Corona epedemin och 

kursledarna arbetade enskilt med några av de anvisade deltagarna. Gruppen som skulle börjat i slutet av 

september blev inställd pga. för få anmälda deltagare. 

Kursen var arbetsförmågestärkande, såväl ur ett hälsoperspektiv som ur ett socialt och kunskapsmässigt 

perspektiv. Kursen fokuserade på hälsa, att skapa balans i vardagen, samt vägledning mot arbete.  

Fysiska aktiviteter ingick, minst 3 ggr/vecka. 

Syftet var bättre hälsa och därmed ökat arbetsförmåga för deltagarna och att öka deras förutsättningar 

för arbete och/eller studier och till egen försörjning. 

Insatsen var uppskattat av de som deltog och handläggarna som anvisande, men när förbundet skulle 

prioritera inför 2021, bestämdes att HOV:en skulle avslutats vid årskiftet först och främst pga. få 

anvisade. Målgruppen hänvisas fortsättningsvis till övriga insatser inom Samordningsförbundet. 
 

 

Statistik för HOV:en under 2020 

Kommunvis fördelning av de 33 (19 kvinnor och 14 män) som deltog i HOV:en under året.  

 

  
 

 

Försörjning vid start för de 33 deltagare (19 kvinnor och 14 män) som deltog i HOV:en under året.  

Deltagare kan ha flera försörjningar med undantag av ingen offentlig försörjning som aldrig kombineras med 

andra. 

     
26 av 33 deltagare hade vid start, försörjningsstöd eller sjuk-/rehabpenning dvs. 79 % och det stämmer överens 
med målgruppen. 
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Åldersfördelning för de 33 deltagarna (19 kvinnor och 14 män) som deltog i HOV:en 2020.  

 
Genomsnittsåldern var 33,9 år, för kvinnor 35,3 år och för män 32,0 år. 
 
 

 

Tid i offentlig försörjning före insatsen för de 33 personer som deltog i HOV:en 2020. 

                                    
 
Genomsnittlig tid i offentlig försörjning var 3,7 år, för kvinnorna var det 3,6 år och för männen 3,8 år.     
 

 

ESF-projekt, ”En skola för alla”, modul 3, Steg1 i Munkedal (Munkedal och Färgelanda), 

och på Orust delfinansierades det av dessa kommuner, i Uddevalla (LUST = Lysekil, Uddevalla, Sostenäs 
och Tanum), delfinansierades insatsen av Sof Väst. Projektet riktade sig till unga vuxna 15 – 24 år med 
diffus problematik, med eller utan diagnos och som stod långt från arbetsmarknaden. 
 
 

 

Statistik för Steg1 ”En skola för alla”  

27 ungdomar, 10 kvinnor och 17 män, var inskrivna i Steg1 ”En skola för alla” under avslutningen i januari 2020.  

 

  

 

Steg1 Insatsen riktar sig till unga vuxna 19 – 29 år med diffus problematik, med eller utan diagnos som 

står långt från arbetsmarknaden. 
Insatsen startade from februari när Steg1 i ESF-projektet avslutades.  
Placering i Uddevalla riktade sig till deltagare från hela Sof Väst område. 
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Målet var minst 30 nya deltagare under februari – december. 
Insatsen upphörde vid årsskiftet, pga. minskad budget hos förbundet och prioriteringar inför 2021. 
 

Statistik för Steg1 februari - december 2020.  
20 ungdomar var inskrivna i Steg1, där av 10 kvinnor och 10 män. 

 
 

Försörjning före insatsen för de 20 ungdomarna som deltog i Steg1 under februari – december 2020. 

 

                    
Deltagarna kan ha flera försörjningar, med undantag för ”ingen offentlig försörjning” som inte kan kombineras 

med något annat. Ingen offentlig försörjning är inte alltid samma som egen försörjning, utan kan innebära att 

deltagaren saknar offentlig försöjning. Att det är fler här som inte har någon offentlig försörjning vid start än vid 

avslut, beror sannolikt på ungdomar som har haft sin försörjning från föräldrarna vid start men inte vid avslut. 
 

Avslutningsorsak för de 20 deltagare som avslutade sin insats hos Steg1 under 2020.   
 

                         
 

Åldersfördelning för de 20 ungdomarna som deltog   i Steg1 under februari – december 2020.  

   
Genomsnittsåldern var 21,7 år för kvinnor 21,3 år och för män 22,0 år.  
 

 

Utbildningsbakgrund för de 20 ungdomarna som deltog  i Steg1 under februari – december 2020. 
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Kommunvis fördelning av 40 unga med Aktivitetsersättning (17 kvinnor och 23 män) som under 2020 deltog 

i någon av Sof Väst insatser.  

   
 
 
 

Fallbeskrivningar  
 

Anna, 25 år gammal, kom till rehabvägledare efter att hon hade deltagit i Steg1 under en längre period. 

Anna hade en ADHD problematik som visade sig tydligt i att hon hade svårt för rutiner, tappade lätt fokus 

och hade svårt att bibehålla uppmärksamhet. Anna tröttnade lätt och det resulterar i att hon periodvis var 

frånvarande från Steg1 och isolerar sig hemma. Anna svarade då inte i telefon eller via andra sociala medier 

när man försökte nå henne. Detta är något som Anna har haft problem med sedan skoltiden. Anna var dock 

tydlig med att hon ville komma ut i arbete och för att det ska fungera över tid för Anna, så var det av vikt 

att det var inom ett yrke som hon hade intresse för. Anna hade tidigare haft anpassade anställningar i en 

kommun, bl a som lokalvårdare men det hade inte fungerat över tid för Anna som tappade intresse och 

blev frånvarande.  

Anna har sedan hon var liten haft ett intresse för djur och då främst hästar. Hon hade haft egen häst som 

liten och hade en dröm om att någon gång ha det igen. Anna skulle gärna vilja jobba på en ridklubb och de 

kom överens om att rehabvägledaren skulle kontakta klubbar i området. En ridklubb i en grannkommun 

som kontaktades, hade behov av en stallskötare. Ett besök bokades och Anna kände direkt att detta var en 

plats hon skulle trivas på. De kom överens om att Anna skulle börja en arbetsträning på 15 timmar/vecka. 

Anna kände sig bekväm med arbetsuppgifterna som bl a var att mocka, lägga upp mat och sköta om 

hästarna. Anna fick en handledare som hon kände sig mycket trygg med, vilket var av vikt för Anna. Efter 

ett par månader ökade Anna upp tiden och visade mer och mer framfötterna på arbetsplatsen. Närvaron 

var bra och hon trivdes med kollegor och arbetsuppgifter. Samtal om lönebidragsanställning togs med 

arbetsgivaren efter sommaren, och då Anna hade visat att hon klarade att vara igång över en längre tid, 

utan frånvaro, och fungerade bra i arbetsgruppen, så var de intresserade av att anställa henne. Annas 

arbetsuppgifter utökades i samband med detta och bl a så blev hon handledare vid knatteridning, vilket 

hon tyckte var väldigt roligt.  

Sedan en tid tillbaka har Anna en lönebidragsanställning på 75% som hon i nuläget tycker är en lagom 

omfattning. Anna trivs mycket bra och fortsätter utvecklas hela tiden. Anna har genom detta bevisat för sig 

själv att hon klarar att ha ett arbete över tid, med alla de krav som det innebär. En plats där hon får vara sig 

själv och där hennes förmågor är en tillgång för ridklubben.  

Anna avslutas hos RV efter ca ett år. 

Peter remitteras till Utredningen av vården och arbetsförmedlingen. Han har ansökt om aktivitetsersättning 

men fått avslag. Peter är ung, 21 år och har klarat av att slutföra gymnasiet. Han har dock haft svårigheter 

under hela skolgången och efter avslutad skolgång fått en svår depression och även fått diagnos aspberger.  

Peter är väl omhändertagen av vården och har omfattande medicinering men underlagen för ansökan om 

aktivitetsersättning var för ”klena” varför vården önskar hjälp med att få fram information om hur han 
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fungerar i mer arbetslika situationer. Peter kommer första dagen i sällskap med en av sina föräldrar. 

Föräldrarna ser till så att han kommer till utredningen varje dag då föräldrarna är angelägna om att 

utredningen genomförs så att Peter får mer underlag till en ny ansökan om aktivitetsersättning. Peter 

genomför utredningen men han interagerar överhuvudtaget inte med övriga deltagare och är inte 

självständig i någon av arbetsuppgifterna utan är beroende av att utredare finns till hands för att guida 

genom samtliga moment.  

Efter de 4 veckorna på utredningen återgår Peter till remittent och avaktualiseras på AF då han ej är aktuell 

för arbetslivsinriktad rehabilitering.  

 

Lisa är 29 år och remitterades till rehabvägledare och utredningen från IFO och Öppenpsykiatrin. Lisa har 

haft försörjningsstöd sedan 2014.  

Lisa har ADD, ångestproblematik och social fobi med kognitiva svårigheter. Hon har svårt att hålla fokus och 

kan ej ta in skriftlig info utan behöver praktisk visning för att ta in information. Hon får ångest i sociala 

situationer och blir lätt stressad. Hon har dålig självkänsla, glömmer saker och haft återkommande 

depressioner sedan tonåren. 

Lisa är ensamstående mamma och har aldrig haft ett arbete. Lisa genomförde utredningen men hade 

svårigheter att åka buss och vara i en grupp p g a sin sociala fobi. Under tiden i utredningen hade hon 

återkommande stödsamtal med rehabvägledare. 

Efter genomförd utredning startade Lisa arbetsträning inom kök. Detta gick ganska bra till en början. Lisa 

var duktig när hon väl var på plats, men hon hade väldigt mycket frånvara p g a sin ångestproblematik. Lisa 

hade parallellt kontakt med psykiatrin. Arbetsträningen avbröts efter ett tag p g a hög frånvaro. Nya samtal 

om olika alternativ genomfördes och rehabvägledaren fick en kontakt inom kost och städ vilket resulterade 

i att en ny plan gjordes så att Lisa successivt skulle komma tillbaka till en arbetsträning igen. Hon började 

arbetsträna 4h/dag vilket fungerade så bra. Lisa hade en handledare som hon hade ett stort förtroende för 

och de fick väldigt bra kontakt. Lisa hade full närvaro de första veckorna och kände stor glädje att gå till 

jobbet. En helt ny känsla för henne.   

Efter 2 månader ökades Lisas omfattning till 7h/dag. Arbetsplatsen låg nära Lisas bostad vilket har 

underlättat för Lisa. Hennes mål är att komma upp i heltid och kunna försörja sig och sitt barn. Hon har 

blivit så bra omhändertagen av sin handledare och chef. 

6 månader senare har Lisa kunnat arbetsträna på heltid och blivit erbjuden en anställning på heltid med 

lönebidrag. Efter ett drygt år avslutas Lisa hos RV. 
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Sammanfattning från Indikatorerna 2020 

 

Indikatorer för finansiell samordning 

Samordningsförbundet Väst samlar årligen sedan 2018 in data inom ramen för det nationella verktyget 

”indikatorer för finansiell samordning”. Indikatorerna är svar på frågan ”Hur vet vi att det blir bättre?” och 

följer utveckling både inom och runt insatserna förbundet finansierar samt följer delar av den strukturella 

utvecklingen i samverkan mellan myndigheterna. Indikatorerna är totalt 16 st och för 14 indikator finns det 

enhetliga, kvalitetssäkrade och nationellt framtagna mått2. För dessa 14 indikatorer är måtten enkäter 

ställda till fem respondentgrupper: deltagare (pågående), deltagare (avslut), personal i insatser, parternas 

chefsgrupper (beredningsgrupp) och styrelseledamöter. Under 2020 har 294 enkäter samlats in från 

samtliga respondentgrupper, att jämföra med 380 enkäter 2019. Under 2020 har förbundet finansierat 

färre insatser jämfört med 2019 då ett ESF projekt avslutats och svårigheter med insamling av enkätsvar     

p g a pandemin har troligen påverkat minskningen av antalet enkätsvar. 

 

Nedan följer en redovisning av varje indikator och hur förbundets samlade resultat står sig jämfört med 

rikssnittet. Pilen visar förbundets resultat jmf med 2019. Då enkäter ställda till deltagare har 

bakgrundsvariabeln kön redovisas indikator 1-7 och 9 även könsuppdelat. 

 

Läsinstruktion: Röd färg = lägre än riket, Gul färg = lika med riket, Grön färg = högre än riket. Pilen visar Sof 

Västs resultat i förhållande till 2019, pil snett uppåt visar förbättrat resultat, pil åt sidan visar oförändrat 

resultat och pil nedåt visar ett försämrat resultat.    

 
2 I januari 2020 beslutade NNS om ett 16:e indikator inom jämställdhetsområdet och under året beslutades om mått 

för indikatorn. Dessa redovisas först efter mätning november 2021. Indikator 11 är fortsatt under utveckling.   

Nr Indikator Resultat 

totalt jämfört 

med 

rikssnittet 

/Sof Väst 

2019 (pil) 

Resultat 
kvinnor 
jämfört med 
rikssnittet 
/SofVäst 
2019 (pil) 

Resultat män 
jämfört med 
rikssnittet 
/SofVäst 
2019 (pil) 

1 Deltagare känner att de insatser som 

erbjuds är organiserade runt deras behov 

(personcentrerade) 

      

2 Deltagarna upplever inflytande över 

rehabiliteringsprocessen 

      

3 En möjlighet att låta 

rehabiliteringsprocessen få ta den tid som 

behövs utifrån varje deltagares 

förutsättningar 

      

4 Deltagare upplever att det finns någon som 

håller samman och stödjer den enskildes 

samordnade rehabiliteringsprocess 
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5 Deltagaren upplever att den kan hantera 

egna symtom och funktionsnedsättning 

samt att de har fått stöd från 

myndigheterna i att leva med detta 

      

6 När insatser avslutas i en samordnad 

rehabiliteringstjänst upplever deltagaren att 

det finns en planering/tjänster som tar vid, 

och att de levereras utan onödiga dröjsmål 

      

7 Deltagarna upplever att det har skett en 

stegförflyttning närmare 

arbetsmarknaden/egen försörjning. 

     

  

8 Personalen upplever att andra 

medarbetare/professionella i andra 

myndigheter respekterar deras kunskap, 

roller och arbetssätt 

    

9 Att det systematiskt tillvaratas erfarenheter, 

kunskaper och synpunkter såväl från 

enskilda deltagare/brukare som från 

brukarorganisationer eller grupper av 

deltagare 

 

  

    

10 Samordnade insatser inkluderar även andra 

aktörer i samhället, företag, ideella krafter 

och föreningsliv i det löpande arbetet på ett 

strukturerat sätt 

    

11 Effekter för deltagare som kommer ur de 

samordnade insatserna är hållbara och 

säkra över tid 

   

12 En struktur har skapats vars huvuduppgifter 

är att strategiskt initiera, upprätthålla och 

underhålla relationer 

    

13 Samordnad verksamhet har ett 

sektorsövergripande arbetssätt och synsätt 

    

14 Det finns en klar och tydlig strategi för 

uppföljning och utvärdering av 

myndighetsgemensamma insatser 

    

15 Insikter från samverkan leder till att nya 

typer av förebyggande insatser utvecklas så 

att behov av samordnad rehabilitering inte 

behöver bli aktuellt om individer fångas upp 

mycket tidigare och på ett annorlunda sätt 

    

16 En värdegrund utifrån mänskliga rättigheter 

såsom jämställdhet, mångfald och jämlikhet 

genomsyrar den lokala samverkanskulturen 
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Hos endast en av 14 indikatorer totalt positionerar sig förbundet högre än rikssnittet och i åtta till är det 

insamlade resultatet i samma nivå som rikssnittet. I fem av indikatorerna är det lägre jämfört med 

rikssnittet. Förbundets resultat jämfört med förra året är på samma nivå i åtta av indikatorerna men 

sjunker i sex av indikatorerna. De indikatorer som visar ett försämrat resultat jämfört med 2019 är alla 

indikatorer som följer den strukturella utvecklingen och samverkan mellan myndigheterna.  

Jämställdhetsmässigt är kvinnors resultat jämfört med rikssnittet lägre i tre av åtta indikatorer. För männen 

visar fyra av åtta indikatorer ett lägre resultat än rikssnittet. Jämfört med förbundets resultat 2019 sjunker 

gruppen kvinnors resultat i tre av indikatorerna och ökar inte i någon medan männen ökar i tre. De 

indikatorer som sammantaget uppvisar sämre resultat handlar om inflytande och tid i 

rehabiliteringsprocessen, områden som det finns stora möjligheter att påverka. 

Resultatet för förbundet totalt är sämre 2020 jämfört med 2019 för flera indikatorer. Anledningen till detta 

kommer behöva analyseras mer än att det bara kan tillskrivas pandemin.  
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1 Bakgrund

Vi har fått i uppdrag att granska bokslut och årsredovisning för Finansiella samord-
ningsförbundet Väst (SOF Väst) för räkenskapsåret 2020.

Kommunens revisorer ska enligt 12 kap Kommunallagen (KL) bedöma om resultatet i 
årsredovisningen är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat. Revisorerna ska 
pröva om räkenskaperna är rättvisande. Revisorernas uttalande avges i revisionsberät-
telsen.

1.1 Syfte och revisionsfråga

Syftet med granskningen är att bedöma om förbundets årsredovisning har upprättats i 
enlighet med kommunallag, lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) och 
god redovisningssed i kommuner och landsting. Resultatet av vår granskning utgör un-
derlag för revisorernas utformning av revisionsberättelsen.

Vårt uppdrag är att granska årsredovisningen i syfte att ge revisorerna ett tillräckligt un-
derlag för revisionsberättelsen.

Lagen om kommunal bokföring och redovisning (2018:597) (LKBR), började gälla från 
och med 1 januari 2019.

1.2 Revisionskriterier

Bedömningsgrund för vårt uttalande avseende huruvida årsredovisningen i allt väsentligt 
är upprättad i enlighet med gällande lagar och regler bygger på följande revisionskrite-
rier:

Kommunallag (KL) och kommunal bokförings- och redovisningslag (LKBR)

God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal Redovisning (RKR) och 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210)

Interna regelverk och instruktioner

1.3 Metod och avgränsningar

Vår granskning sker i den omfattning som följer av God revisionssed i kommunal verk-
samhet, främst såsom denna definieras av SKR1 och Skyrev2. Detta innebär att gransk-
ningen inte uppfyller de krav som ställs på en auktoriserad revisor eller ett auktoriserat 
revisionsbolag enligt revisorslagen eller internationella standarder för revision (ISA). Det 
innebär att vi inte uttalar oss över årsredovisningen så som vi gjort om dessa krav varit 
uppfyllda.

Granskningen av årsredovisningen omfattar: 

Förvaltningsberättelse

1 Sveriges Kommuner och Regioner
2 Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer
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Resultaträkningen

Balansräkningen

Kassaflödesanalysen

Noter

Drift- och investeringsredovisning

Granskningen har genomförts genom:

Dokumentstudier av relevanta dokument inklusive årsredovisningen

Intervjuer med berörda tjänstemän

Analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi i den omfattning som krävs för att 
bedöma om resultatet är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen

Avstämning av väsentliga poster i resultat- och balansräkning mot erforderliga un-
derlag. 

Översiktlig analys av övriga poster.

2 Resultat av granskningen

2.1 Förvaltningsberättelse

Enligt 4 kap. 1 § LKBR ska en årsredovisning innehålla en förvaltningsberättelse, resul-
taträkning, balansräkning, kassaflödesanalys, noter, driftredovisning, investeringsredo-
visning och sammanställda räkenskaper (om sådana upprättas enligt 12 kap 2 § LKBR). 

RKR preciserar i rekommendation 15 vad förvaltningsberättelsen ska innehålla minimum 
för att motsvara kraven på en förenklad förvaltningsberättelse.  
Vi noterar att förbundets förvaltningsberättelse uppfyller kraven vilka precise-
ras i RKR R15.

2.2 Redovisningsprinciper

I årsredovisningen anges under avsnittet ”Redovisningsprinciper” att årsredovisningen 
är upprättad i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning.

Vid vår granskning har vi stickprovsvis granskat förbundets redovisningsprinciper, ge-
nom intervjuer och översiktlig kontroll, mot LKBR samt RKRs gällande rekommendat-
ioner. 

Vår bedömning är att förbundet i huvudsak efterlever LKBR samt RKRs rekommendat-
ioner.

2.3 Räkenskapsrevision 

Enligt 9 kap. 13 § LKBR ska en upplysning lämnas om den sammanlagda kostnaden för 
de kommunala revisorernas granskning av bokföring, delårsrapport och årsredovisning. 
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Vi noterar att upplysningen om den sammanlagda kostnaden för revisorernas gransk-
ning i årsredovisningen kan utvecklas till nästa år. 

2.4 Balanskrav

Ett förbund ska enligt KL göra en avstämning av balanskravet och redovisas i förvalt-
ningsberättelsen. Eventuella negativa resultat som uppkommer ska enligt KL regleras 
inom tre år. Om det föreligger synnerliga skäl finns emellertid möjlighet att inte reglera 
ett negativt resultat enligt KL 8 kap 5§. RKR har lämnat information om beräkning och 
redovisning av balanskravet utifrån tolkning av förarbeten till reglerna om balanskrav 
i LKBR och KL.

Förbundet redovisar en avstämning av balanskravet enligt KL i förvaltningsberättelsen. 
Förbundets underskott för året uppgår till -1 003 tkr.

Det framgår i årsredovisningen att förbundet tagit ett beslut i Verksamhetsplanen för 
2020 att det egna kapitalet ska förbrukas till viss del så att det totala egna kapitalet 
sänks. 

Enligt en rekommendation från Nationella rådet om storlek på sparade medel/eget kapi-
tal så skall varje förbund ha som mål att ha en rimlig storlek på sitt eget kapital. En rimlig 
storlek på eget kapital menar Nationella rådet är 20% av en medelsfördelning upp till 7 
mkr samt 15% av medelsfördelningen därutöver upp till 15 mkr. För Samordningsförbun-
det Väst skulle det med budgeterad medelsfördelning om ca 9,3 mnkr innebära ett eget 
kapital om ca 1,754 mnkr jmf med nuvarande eget kapital per 2020-12-31 om 1,758 mkr.

2.5 Bedömning av fullmäktiges mål med betydelse av god ekono-
misk hushållning

Kommuner, förbund och regioner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet 
och i sådan verksamhet som bedrivs genom sådana juridiska personer som avses i KL 
10 kap. 2-6 §§ (hel- och delägda kommunala bolag, stiftelser och föreningar).

I KL stadgas även att förbund ska ha en god ekonomisk hushållning, vilket får ses som 
ett överordnat krav och innebär i de allra flesta fall att det inte räcker med att intäkterna 
enbart täcker kostnaderna, eftersom det på längre sikt urholkar förbundens ekonomi.

Enligt kommunallagens bestämmelser ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål 
och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska 
bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de av fullmäktige beslutade 
målen.

För förbundet finns det i årsredovisningen kommenterat att god ekonomisk hushållning 
är att:

”använda de medel som förbundet har tilldelats till avsett ändamål och på ett så ef-
fektivt sätt som möjligt.”
Se vidare information på sidan 9-16 i förbundets årsredovisning.

I årsredovisningen görs en uppföljning av förbundets ekonomiska resultat 2020 samt 
en verksamhetsuppföljning. Förbundet gör den sammantagna bedömningen att god 
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ekonomisk hushållning delvis har uppnåtts. Vi bedömer att resultatet enligt årsredovis-
ningen är förenligt med de av fastställda målen för god ekonomisk hushållning.

2.6 Resultatet

Belopp i tkr Utfall

2020-12-31

Utfall 

2019-12-31

Verksamhetens intäkter 9 624 11 776

Verksamhetens kostnader -10 506 -12 211

Avskrivningar -121 -121

Finansiella intäkter - -

Finansiella kostnader - -

Årets resultat - 1 003 - 556

Resultatet har påverkats av de lägre intäkter där minskningen främst är hänförlig till lägre 
ESF-bidrag. Att ESF-bidragen är ca 2 mnkr lägre för 2020 beror på att projektet nu av-
slutats och att något nytt inte startats. 

Vi har granskat resultaträkningen och har inte funnit några väsentliga felaktigheter.

2.7 Balansräkning

Belopp i tkr 2020-12-31 2019-12-31

Anläggningstillgångar 20 141

Kortfristiga fordringar 482 2 630

Kassa och bank 2 425 1 654

Summa tillgångar 2 908 4 284

Eget kapital exkl. årets resultat -2 761 -3 317

Årets resultat 1 003 556

Kortfristiga skulder -1 169 -1 663

Summa eget kapital och skulder -2 928 -4 424

Ansvarsförbindelse Inga Inga
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Som framgår av balansräkningen ovan har förbundets ekonomiska ställning försvagats
något under perioden.

Enligt en rekommendation från Nationella rådet om storlek på sparade medel/eget kapi-
tal så skall varje förbund ha som mål att ha en rimlig storlek på sitt eget kapital.

2.8 Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys beskriver hur verksamhet och investeringar finansierats och hur de 
har inverkat på verksamhetens likvida ställning. 

Den tillämpade modellen synes överensstämma med RKR R13. 

Vår bedömning är att kassaflödesanalysen redovisar förbundets finansieringar och inve-
steringar och att kassaflödesanalysen har upprättats i enlighet med gällande rekommen-
dation.

2.9 Drift- och investeringsredovisning

Enligt LKBR 10:1 ska driftredovisningen innehålla en redovisning av hur utfallet förhåller 
sig till den budget som har fastställts för den löpande verksamheten. Investeringsredo-
visningen ska innehålla en samlad redovisning av kommunens eller Samordningsförbun-
dets investeringsverksamhet.

Enligt RKR R14 Drift- och investeringsredovisning ska utfall kunna stämmas av mot års-
redovisningens övriga delar och fullmäktiges budget.

Vår bedömning är att informationen kring driftredovisningen i årsredovisningen uppfyll-
ler kraven i enlighet med lagstiftningen. Det saknas en investeringsredovisning då för-
bundet inte har några investeringar.  

Dag som ovan
KPMG AB

Lisa Tenggren

Auktoriserad revisor

Josefine Kjellberg

Certifierad kommunal yrkesrevisor

Detta dokument har upprättats enbart för i dokumentet angiven uppdragsgivare och är baserat på det särskilda uppdrag som är avtalat 
mellan KPMG AB och uppdragsgivaren. KPMG AB tar inte ansvar för om andra än uppdragsgivaren använder dokumentet och informat-
ionen i dokumentet. Informationen i dokumentet kan bara garanteras vara aktuell vid tidpunkten för publicerandet av detta dokument.
Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handling hos mottagaren regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt i tryckfrihets-
förordningen.
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REVISIONSBERÄTTELSE för år 2020 
  
Samordningsförbundet Väst 
Organisationsnummer 222000-2030 
 

Vi har granskat räkenskaperna, årsredovisningen och förbundsstyrelsens förvaltning i 
Samordningsförbundet Väst, org nr 222000-2030, för verksamhetsåret 2020. 

Förbundsstyrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och 
riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. Styrelsen upprättar en 
årsredovisning som ger en rättvisande bild samt svarar för att det finns en tillräcklig intern 
kontroll i verksamhet och räkenskaper.  

Vi ansvarar för att pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredställande sätt, om årsredovisningen ger en rättvisande bild och om den 
interna kontrollen är tillräcklig. 
Vi har utfört vår granskning utifrån lagen om finansiell samordning, kommunallagen, 
förbundsordningen, god revisionssed. Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder 
revisorerna.  
 
Vi bedömer sammantaget att styrelsen i Samordningsförbundet Väst har bedrivit 
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt 
samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att årsredovisningen har 
upprättats enlighet med tillämpliga delar av lagen om kommunal bokföring och redovisning 
och god redovisningssed.  
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Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är  
förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda. 

Vi tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet. 

Uddevalla, 2021-03-23 

Krister Stensson 
Revisor för Västra Götalandsregionen och kommunerna 

Bilagor: 
De sakkunnigas rapporter 
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för Samordningsförbundet Väst, org. nr 222000-2030 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden   

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Samordningsförbundet Väst för år 2020.  

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning och ger en i alla väsent-
liga avseenden rättvisande bild av förbundets finansiella ställning per den 31 december 2020 och av dess finansiella resultat för året enligt 
lagen om kommunal bokföring och redovisning. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att resultaträkningen och balansräkningen för förbundet fastställs. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi 
är oberoende i förhållande till förbundet enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas 
och att den ger en rättvisande bild enligt lagen om kommunal bokfö-
ring och redovisning. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll 
som den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning 
som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa be-
ror på oegentligheter eller misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedöm-
ningen av förbundets förmåga att fortsätta verksamheten. Den upply-
ser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan 
att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt 
drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen av-
ser att likvidera förbundet, upphöra med verksamheten eller inte har 
något realistiskt alternativ till att göra något av detta. 

Revisorns ansvar 

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsre-
dovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna 
en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säker-
het är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revis-
ion som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att 
upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter 
kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara 
väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas på-
verka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsre-
dovisningen. 

Som del av en revision enligt god revisionssed använder vi profess-
ionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under 
hela revisionen. Dessutom: 

 identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i 
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat ut-
ifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga 
och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. 
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av 
oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som be-
ror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande 
i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig inform-
ation eller åsidosättande av intern kontroll. 

 skaffar vi oss en förståelse av den del av förbundets interna 
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omstän-
digheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den in-
terna kontrollen. 

 utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som an-
vänds och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovis-
ningen och tillhörande upplysningar. 

 drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder an-
tagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. 
Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisions-
bevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfak-
tor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan 
leda till betydande tvivel om förbundets förmåga att fortsätta 
verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig 
osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärk-
samheten på upplysningarna i årsredovisningen om den vä-
sentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är 
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra 
slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till 
datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser 
eller förhållanden göra att ett förbund inte längre kan fortsätta 
verksamheten. 

 utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och 
innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om 
årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.  

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade 
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också in-
formera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de 
eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifie-
rat. 
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt förbundsordning 

Uttalande 
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Samordningsförbundet Väst för år 2020. 

Vi tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Vi bedömer även sammantaget att styrelsen i Samordningsförbundet Väst har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekono-
misk synpunkt tillfredsställande sätt och att den interna kontrollen har varit tillräcklig samt att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med 
de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda.  

Grund för uttalande 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är obero-
ende i förhållande till förbundet enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. 

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.

Revisorns ansvar 

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt ut-
talande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en 
rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i 
något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyl-
dig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet 
mot förbundet. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att 
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer 
att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersätt-
ningsskyldighet mot förbundet. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder 
vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställ-
ning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar 
sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande 
granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella be-
dömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi 
fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållan-
den som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträ-
delser skulle ha särskild betydelse för förbundets situation. Vi går 
igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder 
och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om an-
svarsfrihet.  

Jönköping den 23 mars 2021 

KPMG AB 

Lisa Tenggren 

Auktoriserad revisor 
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Samordningsförbundet Väst 
222000-2030 

Sammanträdesprotokoll nr 1 - 2021 

Sida 1 av 7 

Datum: 

Tid: 

2021-03-19 

9_00-12_00 

Plats: Finsamlokalen, Silentzvägen 6 i Uddevalla 

Ordinarie ledamöter deltar på plats, ersättare via Teams 

§ 1-15

Beslutande: 

Närvarande ersättare 

via Teams 

Övriga deltagare: 

Tid och plats för justering: 

Sekreterare: 

Ordförande: 

Justerare: 

Anslag/Bevis 

Kenneth Carlsson 

Anders Paulsson 

Robert Yngve 

Linda Biltmark 

Ricard Söderberg 

Karin Blomstrand 

Nils-Olof Bengtsson 

Roger Wallentin 

Pia Tysklind 

Färgelanda kommun 

Arbetsfö rmed I ingen 

VG-regionen 

Försäkringskassan 

Lysekils kommun 

Munkedals kommun 

Sotenäs kommun 

Tanums kommun 

Strömstads kommun §1-11 

Gudrun Emilsdottir, förbundschef 

Maria Hassing Karlander, verksamhetsutvecklare 

2021-03-23, Samordningsförbundet Väst, Silentzvägen 6 i Uddevalla 

Gudrun Emilsdottir 

enneth Carlsson 

 -------- ---
Linda Biltmark 

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag. 

Protokollet finns också på www.samverkanvg.se/sofvast 

Organisation 

Protokollet är anslaget under tiden: 

Förvaringsplats för protokollet: 

Underskrift: 

Samordningsförbundet Väst 222000 -2030 

2021-03-24-2021-04-14 

Hos förbundschef Gudrun Emilsdottir, tele: 0522 -69 5133 

Kopia finns på kansliavdelningen i respektive kommun och 

på Regionens Hus i Vänersborg, under anslagstiden 















1 (1) Kallelse/föredragningslista 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2021-04-14 

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78 
Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se
452 80 Strömstad 

 

KS §  Anmälningsärenden 

Förslag till beslut 
att notera anmälningsärendena till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Anmälningsärenden: 

1. Ordförandebeslut - Yttrande i överklagande av upphävandebeslut gällande
Kungsviks camping, KS/2019-0390

2. Styrelseprotokoll AB Strömstadsbyggen 2021-02-22 och 2021-02-26, KS/2021-
0055

3. Förvaltningsavtal - Fastigheten Pilen 5 (Strömstads sjukhus), KS/2021-0178

4. Ordförandebeslut - medfinansieringsavtal med Trafikverket, KS/2021-0160

5. Delegationsbeslut - beslut att ingå avtal med Koster Marin för transport av
avlidna, KS/2020-0399

6. Delegationsbeslut grund- och aktivitetsbidrag - Rossö Bouleklubb, beviljas 863
kr, KS/2021-0071

7. Delegationsbeslut grund- och aktivitetsbidrag - Seläter Hembygdsförening,
beviljas 719 kr, KS/2021-0142

8. Delegationsbeslut arrangörsbidrag - Kvirr - Kvirr, Konstvandring i Ranrike,
beviljas 10 000 kr, KS/2021-0143

9. Delegationsbeslut grund- och aktivitetsbidrag - Skee Biodlarförening, beviljas
263 kr, KS/2021-0183

10. Delegationsbeslut om folkhälsobidrag - Familjecentrals Podd - beviljas 7 000
kr, KS/2021-0208

Beslutet skickas till 
Diariet 
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