
Välkomna!

Samråd inom vattenförvaltningen 30 november till 30 april: 
en vägvisare inför beslut 2021



Andra samråd som pågår – tidslinjer 

nov dec jan feb mars april maj juni juli aug sept

2018

Inledande bedömning + God miljöstatus (30 nov-13 april)

Havsplaner (15 feb-15 aug)

Arbetsprogram och tidtabell

Översikt väsentliga frågor Västerhavet, Södra Östersjön

Prioriterade ämnen (1 nov-30 april)

Vattenmyndigheterna
Havs- och vattenmyndigheten

Uppdatering av föreskrifterna 2012:18 (1 feb-13 april)



Aktuella frågor inom vattenförvaltning

• Lagrådsremiss vattenkraft
• Kraftigt modifierade vatten (KMV) prel samråd från 1 maj
• LOVA – ändringar i förordningen
• LONA – våtmarker 
• Nya medel till dricksvatten
• Vattenrådens dag i Göteborg 21 mars





Arbetsprogram och väsentliga frågor
Arbetsprogram med tidtabell svarar på: När fattas 
viktiga beslut, vilka samråd planeras och när har du 
möjlighet att lämna synpunkter?

Översikt över väsentliga frågor ska ge 
Vattenmyndigheterna viktig input kring prioriteringar 
och inriktning för arbetet de kommande åren inför 
nästa förvaltningsplan och åtgärdsprogram 2021.



Arbetsprogram med tidtabell och 
Översikt över väsentliga frågor



Innehåll
Sammanfattningsvis består dokumentet av åtta ”delar” och fokus 
är på samverkan, miljökvalitetsnormer och nya 
åtgärdsprogrammet

• Samverkan
• Prioriterade vatten – vilka och hur?
• Hur ska åtgärderna utformas?
• Åtgärder jordbruket
• Vandringshinder 
• Vattenbrist 
• Vattnets värde – nyttan!
• Miljögifter



• Saknas någon information för att du ska kunna föra fram dina 
synpunkter? Vad i så fall?

• Vilka samhällssektorer och vilka målgrupper tycker du är 
viktigast för vattenmyndigheterna att möta? Motivera.

• Hur kan samverkansformerna utvecklas ytterligare? Motivera.

Deltagande uppmuntras och samverkan 
utvecklas



Prioriteringar för vattenarbetet

• Vilka vattenförekomster ska prioriteras att uppnå god 
status eller potential till 2027? 

• Vilken prioriteringsgrund är allra viktigast och varför? 
Exempel på prioriteringar: 
oUppfylla miljökvalitetsmålen
oUtpekade skyddade områden
o Vattenberoende verksamhet av 

regional/nationell betydelse
o Internationella avtal



Såhär ser det ut idag



Prioriteringar för vattenarbetet

• Vilka vattenförekomster ska prioriteras att uppnå god 
status eller potential till 2027? 

• Vilken prioriteringsgrund är allra viktigast och varför? 
Exempel på prioriteringar: 
oUppfylla miljökvalitetsmålen
oUtpekade skyddade områden
o Vattenberoende verksamhet av 

regional/nationell betydelse
o Internationella avtal



Nästa åtgärdsprogram förbereds nu!

• Åtgärder till län och kommuner – regional 
anpassning eller nationellt?

• Detaljerat underlag i VISS – utveckla eller 
avveckla?

• Nytt åtgärdsprogram – nya åtgärder, exempelvis 
förebyggande åtgärder.



Effektiva åtgärder inom jordbruket

• Frivillighet kontra 
obligatoriska åtgärder?

• Finansiering- vilka 
möjligheter finns?

• Samverkan och 
samarbete på lokal nivå –
vad behöver utvecklas?



Vandringshinder i distrikten

• Vilka vattendrag 
ska prioriteras för 
åtgärder?

• Vilka underlag 
krävs för en sådan 
prioritering?



Vattenbrist hanteras i kommande 
åtgärdsprogram

• Vilka åtgärder krävs för framtida hushållning och återbruk 
av vatten? 

• Oklar ansvarsfördelning – har vattenmyndigheterna en 
roll?



Vattnets värde behöver tydliggöras

• Vilket fokus ska vattenmyndigheterna ha för att beskriva 
vattnets värde?

• Vilka analyser behöver vattenmyndigheterna göra för 
att motivera både miljökvalitetsnormer och 
åtgärdsprogram?

• Hur ska vattenmyndigheterna bättre kunna beskriva 
samhällets nytta med rent vatten och vatten av 
tillräcklig mängd? 



Mer kunskap behövs om nya miljögifter 

• Vad borde göras för att öka kunskapen om miljögifter?

• Vilken typ av åtgärder för att förebygga effekter av 
miljögifter föreslår du till nästa åtgärdsprogram?



Var med och påverka!

• Vilka är de största utmaningarna? 
• Finns det något mer att tillägga som 

Vattenmyndigheterna inte haft med i förslagen?



• Svarsenkät på 
www.vattenmyndigheterna.se

• E-post
• Vanlig post
• Glöm inte diarienummer!

Vad händer nu?



Tillsammans värnar vi vattnets värden!
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