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TJÄNSTESKRIVELSE 

2018-04-13 

Miljökontoret 

Remiss om samråd inom vattenförvaltningen, 
Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt 

Dnr: ALLM.2017.2029 

Sveriges fem vattenmyndigheter genomför samråd om två separata delar inom 

vattenförvaltningen:  

Del 1: Förslag till åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för nya prioriterade ämnen i 

ytvatten och PFAS i grundvatten, samt reviderade miljökvalitetsnormer för särskilda 

förorenande ämnen (koppar och zink) i ytvatten. 

Del 2: Arbetsprogram med tidplan för samtliga vattendistrikt, samt för Västerhavets och Södra 

Östersjöns vattendistrikt även översikt över väsentliga frågor.  

Miljökontoret har tagit del av samrådshandlingarna i stort och särskilt granskat avsnitt "5.11 

Kommunerna"  i samrådshandlingen "Förslag till åtgärdsprogram 2018-2021 för nya 

prioriterade ämnen i ytvatten och PFAS i grundvatten för Sveriges fem vattendistrikt".  

Miljökontoret anser att åtgärdsprogrammet bör tillstyrkas.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-04-13 

Bilagor 

- Samrådshandlingar från vattenmyndigheterna

- Avsnitt "5.11 Kommunerna"; ett utdrag ur samrådshandlingen Förslag till åtgärdsprogram

2018-2021 för nya prioriterade ämnen i ytvatten och PFAS i grundvatten för Sveriges fem

vattendistrikt bifogas tjänsteskrivelsen.

- Länk till samtliga handlingar: http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/introduktion-till-

vattenforvaltning/samverkan/samrad-infor-viktiga-beslut/samrad-nov-april/Sidor/default.aspx

Ärende 10

http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/introduktion-till-vattenforvaltning/samverkan/samrad-infor-viktiga-beslut/samrad-nov-april/Sidor/default.aspx
http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/introduktion-till-vattenforvaltning/samverkan/samrad-infor-viktiga-beslut/samrad-nov-april/Sidor/default.aspx
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Vattenmyndigheternas samråd  
November 2017- april 2018 
Sveriges fem vattenmyndigheter genomför samråd under perioden från den 1 november 2017 till 
den 30 april 2018. Samrådet omfattar två separata delar (delsamråd) inom vattenförvaltningen: 

• Förslag till åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för nya prioriterade ämnen i 
ytvatten och PFAS i grundvatten, samt reviderade miljökvalitetsnormer för särskilda 
förorenande ämnen (koppar och zink) i ytvatten. 
 

• Arbetsprogram med tidplan för samtliga vattendistrikt, samt för Västerhavets och Södra 
Östersjöns vattendistrikt även översikt över väsentliga frågor. 

Delsamråd – Förslag till åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer 
Förslag till åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för nya prioriterade ämnen i 
ytvatten och PFAS i grundvatten, samt reviderade miljökvalitetsnormer för särskilda 
förorenande ämnen (koppar och zink) i ytvatten 
På grund av ändringar i EU-direktiv om bland annat prioriterade ämnen har 
vattenmyndigheterna tagit fram ett förslag till åtgärdsprogram för sex nya prioriterade ämnen. 
Även åtgärder som rör PFAS (summa 11) i grundvatten har inkluderats i förslaget. Dessutom har 
biotillgängliga halter beräknats för koppar och zink i ytvattenförekomster, vilket i vissa fall har 
medfört reviderade miljökvalitetsnormer. 

Denna samrådsdel består av tre dokument som är gemensamma för de fem distrikten, samt 
föreskrifter om miljökvalitetsnormer per distrikt:  

1. Förslag till Åtgärdsprogram 2018-2021 för nya prioriterade ämnen i ytvatten och PFAS i 
grundvatten för Sveriges fem vattendistrikt. Innehåller förslag på åtgärder riktade till 
myndigheter och kommuner samt en konsekvensanalys. 

2. Bilagor A-E till förslag till Åtgärdsprogram 2018-2021. 

3. Underlagsrapport till reviderade miljökvalitetsnormer med avseende på koppar och zink 
2018 – 2021 för Sveriges fem vattendistrikt, baserat på modellerade biotillgängliga halter. 

4-8. Förslag till föreskrifter om reviderade miljökvalitetsnormer för respektive vattendistrikt. 

Förslagen till reviderade föreskrifter skickas enbart ut elektroniskt, och kan även hämtas från 
vattenmyndigheternas webbsida, www.vattenmyndigheterna.se. 

Diarienummer: 
Bottenvikens vattendistrikt  
537-14690-2017 
Bottenhavets vattendistrikt  
537-7047-2017 
Norra Östersjöns vattendistrikt  
537-5322-2017 

Södra Östersjöns vattendistrikt  
537-7886-2017 
Västerhavets vattendistrikt  
537-35227-2017 

http://www.vattenmyndigheterna.se/
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Delsamråd – Arbetsprogram samt Översikt över väsentliga frågor 
Arbetsprogram med tidplan för samtliga vattendistrikt, samt för Västerhavets och 
Södra Östersjöns vattendistrikt även översikt över väsentliga frågor  
Inför framtagandet av Förvaltningsplan 2021-2027 ska vattenmyndigheterna genomföra samråd 
över ett arbetsprogram med tidplan. I arbetsprogrammet finns en plan för hur och när du kan 
vara med och påverka fram till dess att nya beslut ska fattas om nästa åtgärdsprogram (2021-
2027), reviderade miljökvalitetsnormer och förvaltningsplan.  

Vattenmyndigheterna i Södra Östersjöns och Västerhavets vattendistrikt har ett gemensamt 
dokument där även en översikt över väsentliga frågor ingår. Översikten tar upp de frågor som är 
extra viktiga att arbeta med inom respektive vattendistrikt fram till 2021. 

Denna samrådsdel består av följande dokument;  

1. Arbetsprogram med tidplan för Bottenvikens vattendistrikt, Dnr: 537-9273-2017 

2. Arbetsprogram med tidplan för Bottenhavets vattendistrikt, Dnr: 537-6874-2017 

3. Arbetsprogram med tidplan för Norra Östersjöns vattendistrikt, Dnr: 537-5159-2017 

4. Arbetsprogram med tidplan samt översikt över väsentliga frågor för Södra Östersjöns och 
Västerhavets vattendistrikt, Dnr: 537-7891-2017 (Södra Östersjön); Dnr: 537-35073-
2017(Västerhavet) 

Underlagsmaterial till samrådet 
I Vatteninformationssystem Sverige (VISS) kan du hitta underlag som använts för att ta fram 
förslaget till åtgärdsprogram. Det är möjligt att lämna synpunkter på underlaget på 
vattenförekomstnivå direkt i VISS. På www.viss.lansstyrelsen.se finns instruktioner för hur du går 
tillväga. 

Samrådsmöten 
Information om vilka samrådsmöten som kommer att hållas hittar du i kalendern på 
www.vattenmyndigheterna.se. 

Lämna synpunkter 
Handlingarna hålls tillgängliga hos länsstyrelser och kommuner inom distriktet och på 
vattenmyndighetens webbplats, www.vattenmyndigheterna.se. Det har även skickats ut enligt 
sändlistan nedan. 

För att underlätta omhändertagande av synpunkter vill vi gärna att dessa i första hand skickas 
via en webbenkät som kommer att finnas tillgänglig på vattenmyndigheternas webbplats, 
www.vattenmyndigheterna.se, från och med den 1 februari 2018. 

Synpunkter kan också lämnas i digitalt textformat via e-post, eller skriftligen med vanlig post. 
Adresser till de vattenmyndigheter som tar emot och hanterar synpunkterna för respektive 
delsamråd finns nedan. 
  

http://www.vattenmyndigheterna.se/
http://www.vattenmyndigheterna.se/
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Delsamråd – Åtgärdsprogram och MKN 
Vattenmyndigheten för Bottenvikens vattendistrikt 
Länsstyrelsen Norrbotten 
971 86 Luleå 
vattenmyndigheten.norrbotten@lansstyrelsen.se 

OBS! Synpunkter på detta delsamråd behöver bara lämnas till Vattenmyndigheten för 
Bottenvikens vattendistrikt, de hanteras sedan gemensamt för alla vattenmyndigheter 

Delsamråd – Arbetsprogram och Översikt över väsentliga frågor
Arbetsprogram för Bottenvikens vattendistrikt: 

Vattenmyndigheten för Bottenvikens vattendistrikt 
Länsstyrelsen Norrbotten 
971 86 Luleå 
vattenmyndigheten.norrbotten@lansstyrelsen.se 

Arbetsprogram för Bottenhavets vattendistrikt: 

Vattenmyndigheten för Bottenhavets vattendistrikt 
Länsstyrelsen Västernorrland 
871 86 Härnösand 
vattenmyndigheten.vasternorrland@lansstyrelsen.se 

Arbetsprogram för Norra Östersjöns vattendistrikt: 

Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt 
Länsstyrelsen Västmanland 
721 86 Västerås 
vattenmyndigheten.vastmanland@lansstyrelsen.se 

Arbetsprogram och Översikt över väsentliga frågor för Västerhavets och Södra Östersjöns vattendistrikt: 

Vattenmyndigheten för Västerhavets vattendistrikt 
Länsstyrelsen Västra Götaland 
403 40 Göteborg 
vattenmyndigheten.vastragotaland@lansstyrelsen.se 

Vattenmyndigheten för Södra Östersjöns vattendistrikt 
Länsstyrelsen Kalmar 
391 86 Kalmar 
vattenmyndigheten.kalmar@lansstyrelsen.se 
 

Märk ditt svar med diarienummer så det tydligt framgår vilken samrådshandling det gäller. 
Strukturera gärna dina synpunkter efter samrådshandlingens disposition med tydliga 
hänvisningar till vilket avsnitt som avses.  
 

Synpunkter på samrådsdokumenten ska ha inkommit till respektive vattenmyndighet senast den 
30 april 2018. 
  

mailto:vattenmyndigheten.norrbotten@lansstyrelsen.se
mailto:vattenmyndigheten.vastmanland@lansstyrelsen.se
mailto:.vattenmyndigheten.vastragotaland@lansstyrelsen.se
mailto:.vattenmyndigheten.vastragotaland@lansstyrelsen.se
mailto:vattenmyndigheten.kalmar@lansstyrelsen.se
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Lisa Lundstedt  Joakim Kruse Mats Wallin 
Vattenvårdsdirektör Vattenvårdsdirektör Vattenvårdsdirektör 
Vattenmyndigheten Vattenmyndigheten Vattenmyndigheten 
Bottenviken  Bottenhavet Norra Östersjön 

 

 

 

Irene Bohman  Hanna Tornevall 
Vattenvårdsdirektör Vattenvårdsdirektör 
Vattenmyndigheten Vattenmyndigheten 
Södra Östersjön  Västerhavet 

  



 

 

5 

 

Sändlista för samtliga samrådsdokument 
 

Nationellt utskick 
Regeringskansliet, Miljö- och 
energidepartementet 
Regeringskansliet, 
Näringsdepartementet 
Regeringskansliet,  
Finansdepartementet 
Alla Länsstyrelser 
Alla kommuner 
Bergsstaten  
Boverket 
Energimyndigheten 
Försvarsmakten 
Havs och vattenmyndigheten 
Jordbruksverket 
Kammarkollegiet 
Kemikalieinspektionen 
Kustbevakningen 
Lantmäteriet 
Livsmedelsverket 
Läkemedelsverket 
Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap 
Naturvårdsverket 
Riksantikvarieämbetet 
Sjöfartsverket 
Skogsstyrelsen 
Statens geotekniska institut 
Sveriges geologiska undersökning 
Tillväxtverket 
Trafikverket 
Kungl. biblioteket 
Göteborgs universitetsbibliotek 
Linköpings universitetsbibliotek 
Lunds universitetsbibliotek 
Stockholms universitetsbibliotek 
Umeå universitetsbibliotek 
Uppsala universitetsbibliotek 

Högsta domstolen 
Svea hovrätt, Mark- och 
miljööverdomstolen 
Nacka tingsrätt,  Mark- och 
miljödomstolen 
Umeå tingsrätt, Mark- och 
miljödomstolen 
Vänersborgs tingsrätt, Mark- och 
miljödomstolen 
Växjö tingsrätt, Mark- och 
miljödomstolen 
Östersunds tingsrätt, Mark- och 
miljödomstolen 

Bottenvikens vattendistrikt 
Fyrkantens vattenråd 
Kalix- och Töreälvens vattenråd 
Mellanbygdens vattenråd 
Norra Bottenvikens kustvattenråd 
Piteälvens vattenråd 
Råne- och Luleälvens vattenråd 
Skellefteälvens vattenråd 
Södra Bottenvikens kustvattenråd 
Södra Västerbottens vattenråd 
Tornedalens Vattenparlament 
Ume- och Vindelävens vattenråd 
Åby-, Byske- och Kågeälvens 
vattenråd 

Bottenhavets vattendistrikt 
Dalälvens vattenråd 
Gästriklands vattenråd 
Indalsälvens vattenråd 
Ljungans vattenråd 
Ljusnan och Hälsinglands skogs- och 
kustvattenråd 
Medelpads kustvattenråd 
Norra Ångermanlands skogs- och 
kustvattenråd 
Södra Västerbottens vattenråd 
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Södra Ångermanlands kustvattenråd 
Vattenrådet för Ångermanälven och 
Vapstälven 
Miljødirektoratet 
Vannregionmyndigheten for 
vannregion Glomma 
Vannregionmyndigheten for 
vannregion Nordland 
Vannregionmyndigheten for 
vannregion Tröndelag 
Fylkesmannen i Hedmark 
Fylkesmannen i Nordland 
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag  
Fylkesmannen i Østfold, område 
miljøvern 

Norra Östersjöns vattendistrikt 
Himmerfjärdens och Kaggfjärdens 
vattenråd 
Isätrabäckens vattenråd 
Sagåns vattenråd 
Stavbofjärdens vattenråd 
Svartåns vattenråd 
Sävaåns vattenråd 
Österbybruk-Dannemora vattenråd 
Arbogaåns vattenförbund 
Fyrisåns vattenförbund 
Hedströmmens vattenförbund 
Hjälmarens vattenförbund 
Kolbäcksåns vattenförbund  
Hjälmarens vattenvårdsförbund 
Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbun
d 
Svealands kustvattenvårdsförbund 
Tyresåns vattenvårdsförbund 
Föreningen Tämnarens vatten 
Bällstaågruppen 
Igelbäcksgruppen 
Intressentgruppen Köpingsån-
Köpingsviken 
Edsvikensamarbetet 

Föreningen Tegelsmorasjön 
Märstaåns vattensamverkan 
Oxundaåns vattenvårdsprojekt 
Projektgruppen för Stockholms sjöar 
och vattendrag  
Östhammars fjärdråd 

Södra Östersjöns vattendistrikt 
Alsteråns vattenråd 
Blekingekustens vattenråd 
Bräkneåns vattenråd 
Botorpsströmmen 
Emåförbundet 
Finspångsåarnas vattenråd 
Gothemåns vattenråd 
Grundvattenrådet för 
Kristianstadsslätten 
Hagbyåns och Halltorpsåns 
vattenråd 
Helgeå vattenråd 
Höjeå vattenråd 
Kävlingeåns vattenråd 
Ljungbyåns vattenråd 
Marströmmens vattenråd 
Mieåns vattenråd 
Mörrumsåns vattenråd 
Nedre Motala Ströms och Bråvikens 
vattenråd 
Nordvästra Gotlands vattenråd 
Norra Gotlands vattenråd 
Norra Möre vattenråd 
Närsåns vattenråd 
Rååns vattenråd 
Saxån-Braåns vattenråd 
Segeåns vattendragsförbund och 
vattenråd 
Skräbeåns vattenråd 
Skärgårdens vattenråd 
Snoderåns vattenråd 
Stångåns vattenråd 
Svarteåns vattenråd 
Södra Gotlands vattenråd 
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Tjust vattenråd 
Vattenråd Bruatorpsån-Grisbäcken-
Brömsebäcken 
Vattenråd för sydvästra Skåne  
Vattenråd Motala ström sydvästra 
Vattenrådet för Lyckebyån, 
Sillertorpsån, Nättrabyån m fl 
mindre vattendrag 
Vattenrådet Nybroån, Kabusaån och 
Tygeå 
Vindåns vattenråd 
Virån och kustområde  
Västra Gotlands vattenråd 
Vätternvårdsförbundet 
Storån 
Söderköpingsån och Slätbaken 
Ölands vattenråd 
Österlens vattenråd 
Östra Gotlands vattenråd 
Övre Motala ströms vattenråd 

Västerhavets vattendistrikt 
Statens forurensningstilsyn (SFT) 
Bohuskustens vattenråd 
By- och Borgviksälvens Vattenråd 
Dalbergså/Holmsåns Vattenråd 
Dalslands Kanals Vattenråd 
Enningdalsälvens Vattenråd 
Fylleåns Vattenråd 
Genevads vattenråd 
Gullmarns vattenråd 
Gullspångsälvens vattenråd 

Göta älvs Vattenråd 
Himleåns vattenråd 
Klarälvens vattenråd 
Kungsbackaåns Vattenråd 
Vattenrådet Vänerns sydöstra 
tillflöden  
Ätrans Vattenråd 
Lagans Vattenråd 
Lygnerns Vattenråd 
Mölndalsåns Vattenråd 
Nissans Vattenråd  
Norsälvens Vattenråd 
Ringsjöns Vattenråd 
Rönneåns Vattenråd 
Stensåns Vattenråd 
Strömsåns Vattenråd 
Suseåns vattenråd 
Säveåns Vattenråd 
Tidans Vattenförbund/Vattenråd 
Vegeåns 
Vattendragsförbund/Vegeåns Service 
AB 
Viskans Vattenråd 
Vänerns vattenråd 
TUR´s vattenråd 
LRF Dalarna 
LRF Halland 
LRF Värmland 
LRF Västra Götaland 
LRF Västra Götaland 
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