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EU:s ”Vattendirektiv”

EU:s ”Vattenrelaterade direktiv”
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Vattendirektivets portal
”Vatten Vatten Vatten 

ääär ingen vara vilken som helst, r ingen vara vilken som helst, r ingen vara vilken som helst, 

utan ett arv som mutan ett arv som mutan ett arv som måååste skyddas, ste skyddas, ste skyddas, 
fffööörsvaras och behandlas som ett rsvaras och behandlas som ett rsvaras och behandlas som ett 

sssååådantdantdant”



Vattendirektivet - Syfte
Säkra skydd av vattendrag, sjöar, kustvatten 
och grundvatten genom att  

Främja uthålligt användande
Skydda och förbättra vattenmiljön
Reducera föroreningar av grundvatten
Reducera effekterna av översvämning 

resp torka
Förebygga försämring
Bidra till att uppfylla internationella avtal



Vattenförvaltning = 
Integrerad vattenplanering och förvaltning
Grundvatten och Ytvatten (sjöar, vattendrag och kustvatten)

Avrinningsområdesgränser styr (ej administrativa gränser)

God vattenstatus (kemisk, ekologisk/kvantitativ)

Kraftigt modifierade vatten (God ekologisk potential)

Miljö- och samhällsintressena vägs samman

Inget vatten får försämras!



Gemensamt genomförande - organisation
Europeiska Vattendirektörer

Strategisk koordinations grupp Jordbruk

Agenda 21

Berörda aktörer, NGOs, forskning,,

Prioriterade 
ämnen

Grundvatten

Rapportering

WG IMPRESS

WG HMWB
WG REFCON

WG COAST



Vattenförvaltning

Miljömål / 
Miljökvalitetsnormer

ÅtgärdsprogramGenomförande

Uppföljning och 
övervakning

Analyser och kartläggning

Förvaltningsplan

6 års cykel

Rapportering



Tidplan

• God ekologisk och kemisk vattenstatus2015

• Påbörja och genomföra åtgärder
• Prispolitik med kostnadstäckning

2010

• Förslag till Förvaltningsplan med kvalitetskrav 
och åtgärdsprogram2008

• Fördjupad kartläggning
• Översikt av väsentliga frågor

2007

• Övervakningsprogram
• Arbetsprogram

2006

• Beslut om Förvaltningsplan med kvalitetskrav 
och Åtgärdsprogram

2009



Förvaltningsplan, MKN o Åtg prog
2006 20102008

SamrådFörslag till FVP inkl MKN

2009

Förslag till Åtgärdsprogram Samråd Beslut

Beslut

Kartläggning o analys

2007

Över väs frågor

Övervakn prog

Arbetsprogram

Samråd

Samråd



Beskrivning, kartläggning och analys av Sveriges 
vatten – sammanfattande rapport

Rapportering 22 mars 2005 enligt EU:s

ramdirektiv för vatten (2000/60/EG)

YTVATTEN

GRUNDVATTEN

Rapport till EU 
– Preliminär bedömning



”Water Framework Directive”

5 kap Miljöbalken
– Miljökvalitetsnormer & Åtgärdsprogram

Förordning med Länsstyrelseinstruktion
Förordning om förvaltning av kvaliteten på

vattenmiljön

Vattendirektivet i svensk lagstiftning



1 § Varje vattenmyndighet skall fastställa kvalitetskrav 
för ytvattenförekomster, grundvattenförekomster 
och skyddade områden i vattendistriktet.

2 § Kvalitetskraven för ytvatten skall fastställas så att 
tillståndet i ytvattenförekomster inte försämras och 
så att alla ytvattenförekomster, utom de som 
förklaras som konstgjorda eller kraftigt 
modifierade, senast den 22 december 2015 uppnår 
god ytvattenstatus enligt bestämmelserna i bilaga 
V i direktiv 2000/60/EG.

Miljökvalitetsnormer



Konstgjorda och kraftigt modifierade ytvattenförekomster

Tidsbegränsade undantag

Permanenta undantag för särskilda vattenförekomster

”Särskilda vattenförekomster” definieras:

De är enligt den karakteriseringen som ska genomföras,  
Vattenförekomster som är så påverkade av mänsklig 
verksamhet eller deras naturliga tillstånd är sådant att 
uppnåendet av miljömålen skulle vara omöjligt eller 
oproportionerligt dyrt 

”Undantagsparagraferna ”
vattendirektivet – artikel 4.3 – 4.7



Tillfällig försämring av vattnets status

Undantag för nya verksamheter m.m.
När uppnåendet av direktivets mål (god grundvattenstatus, god ekologisk status eller, i förekommande fall, god 

ekologisk potential) försvåras av följder av ”nya modifieringar” i en ytvattenförekomsts fysiska karakteristika. (Här 
avses vattenverksamheter, dvs. verksamheter som har en mer direkt fysisk påverkan på vattenmiljön, exv
sänkning av vattennivån, förändringar i strömfåran i ett vattendrag etc.).

Om en försämring från hög status till god status hos en ytvattenförekomst inte förebyggs och detta är en följd av ”nya 
hållbara mänskliga utvecklingsverksamheter”. (Här finns ingen begränsning till vattenverksamheter).

- alla genomförbara åtgärder vidtas för att mildra de negativa konsekvenserna för vattenförekomstens status, 

- visas att de allmännyttiga ändamål som ovan nämnda modifieringar eller förändringar av vattenförekomsten skall 
medföra, av tekniska skäl eller på grund av orimliga kostnader, inte kan uppnås på något annat sätt som skulle 
vara ett betydligt bättre alternativ för miljön,

- skälen till ovan nämnda modifieringar eller förändringar vara av ett allmänintresse av större vikt, och/eller

- fördelarna med de nya modifieringarna eller förändringarna för människors hälsa, för vidmakthållandet av människors 
säkerhet eller för en hållbar utveckling, väga tyngre än fördelarna för miljön och samhället med att uppnå målen 
enligt direktivets artikel 4.1.

”Undantagsparagraferna ”
vattendirektivet – artikel 4.3 – 4.7



• Åtgärdsprogrammen baseras på kartläggningen, 
analysen och kvalitetskraven – Samrådskrav.

• Åtgärdsprogrammen skall ange de åtgärder som 
behövs för att uppfylla miljökvalitetsnormerna. 

• Genomförande av myndigheterna enl miljöbalken 5 
kap 8 §.  - - ”Myndigheter och kommuner skall 
inom sina ansvarsområden vidta de åtgärder som 
behövs enligt åtgärdsprogram som fastställts 
enligt 5 §”.

Åtgärdsprogram för God vattenstatus



5 § Ett åtgärdsprogram för vattendistrikt skall bl.a. innehålla
1. åtgärder för inrättande av vattenskyddsområden……,
2. åtgärder för att …. omprövning av tillstånd till eller villkor 

för miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet,
3. åtgärder … upptäcka/beivra brott ….till skydd för vatten,
4. åtgärder …. reglera diffusa utsläpp av förorenande ämnen,
5. åtgärder … förebygga eller begränsa att föroreningar till 

grundvatten,
6. åtgärder för att motverka alla andra konsekvenser för 

vattenmiljön, 
7. de föreskrifter som behövs för att övriga åtgärder skall 

kunna genomföras.

Åtgärdsprogram för God vattenstatus



Miljökvalitetsnormer

Åtgärdsprogram

Miljöbalken
PBL

Infrastruktur lagar VA-Lag

Fiskelagen

Vattenförvaltningen – MKN o Åtgärder



Vattenmyndighet

Länsstyrelse
Kommun

Myndighet ”Allmänhet”

”Allmänhet”

Samråd och samverkan
Myndighetsutövning



Skogsvårdslagen

Miljöbalken

Plan- o 
bygglagen

Väglagen

Vattenförbund, Vattenägare, Vattenrättsägare, ….

VA-
lagen

Banlagen

Domstolar Kommunen

Skogsstyrelsen

Vägverket Länsstyrelsen

NV

Banverket 

Regeringen

Fiskelagen

Fiskeriverket

Sjöfartsverket

Lag Farled, hamn

Räddn.verket

Boverket 

Räddn
lagen

Jordb.V

”Vattenlagar” och aktörer



Skogsvårdslagen

Miljöbalken
Miljökvalitetsnormer, Åtgärdsprogram

Väglagen Banlagen

MB naturskydd
NP, NR, N2000, strandskydd

Vattenförvaltning
God ekologisk/kemisk status, Inget vatten får försämras, Undantag

Kalkning

Miljökvalitetsmålen
Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag, Hav i balans samt levande kust och skärgård, Grundvatten av 

god kvalitet, Bara naturlig försurning, Giftfri miljö, Myllrande våtmarker, God bebyggd miljö

MB Vattenskydd 

MB miljöskydd
Utsläpp, fysisk påverkan

Fiskelagen
Fiskevård, utplantering 
m m

VA - lag Lag Farled, hamnMB Vattenverksamhet
Vattenuttag, reglering, dikningar, 
hydrologi m m, -
vattenägare/vattenrättsägare

Räddn lagen
Samhällssäkerhet 
vid Översvämning

Jordbruk 
jordbruksstöd och påverkan, 
nitratdir, bekämpn medel,

Miljömålsrådet,

Riksdag, Regeringen

EU Kommissionen 
Regeringen

Övervakning

Plan- o 
bygglagen
Öp, dp, bygglov

Vatten – system och struktur



Försurning
Endast 
sötvatten

Syre  

O2

Salthalt Ej kust

NaCl
Näring

N P
Temp Förorenande 

Ämnen
Prioriterade 
ämnen

Fisk
Ej kust

Bottenfauna

VäxterPlankton

Kontinuitet
Endast
floder

MorfologiHydrologi
Endast 
sötvatten

Biologiska

Fysikalisk-kemiska

Hydromorfologiska

Kvalitetsfaktorer



Indelning i ytvattenkategorier

Indelning i typområden

Avgränsning av ytvattenförekomster

Fastställande av referensförhållande

Statusklassning

Fastställande av påverkan

Riskanalys
Bedömn av risken att god ekolog. status/potential ej uppnås

Vatten med måttlig status el sämreVatten med god status

- Kraftigt modifierade
vatten
- Särskilda vatten-
förekomster
- Vatten med tidsfrist

Undantag

Ekonomisk 
analys

Operativ övervakning
Åtgärdsprogram

Kontrollerande övervakning

Påverkansbedömning
- Kvantifiering av miljökonsekvenserna av påverkan

Vattenförvaltningens delmoment







Länsstyrelserna

Vatten-
myndigheterna

Kommuner

Vattenförbund m fl

Webb GIS

Centrala 
datavärdar

Allmänhet, 
NGO

Allmänhetens deltagande

http://www.naturvardsverket.se/index.html


Karakteriseringsdatabas WFD
Grundformulär öppnas från vattenkartan eller webben



Deltagande InformationKonsultation

” Medlemsstaterna skall uppmuntra aktiv medverkan från samtliga berörda 
parter i genomförandet av detta direktiv, särskilt när det gäller att utarbeta, se 
över och uppdatera förvaltningsplanerna för avrinningsdistrikten. 
Medlemsstaterna skall för varje avrinningsdistrikt offentliggöra följande, som 
skall göras tillgängligt för kommentarer från allmänheten, …..”

Informera-konsultera-samråda



Samverkansstruktur

Vattenmyndighet

Berednings-
sekretariat/Lst

”Vattenråd”

Referens-
grupp

Arbetsgrupp ArbetsgruppArbetsgrupp Arbetsgrupp

Distrikt

ARO

Lokalt

Samråd

Dialog Dialog



Samverkansnivåer för Vattenmyndigheten

Nationellt

Distriktet

Avrinningsområden

Dep NV

SGU SLU
SMHI

SKL
Sv Vatten

LRF

JordVBoV

VM
Samordning mellan länsstyrelser och 
VM och de fem distrikten.  

Samordning mellan länsstyrelserna, 
kommuner och andra aktörer ”Vattenråd”

SkogsS

Avstämning/samordning på nationell nivå

Lst

FiskV

m fl



Hoten

Övergödning – Stort
Försurning – Begränsat
Miljögifter- okänt
Främmande arter – ökande?
Fysisk störning – Stort
Exploatering – Stort
Fragmentering – Stort















Problemet Mälaren?



Rapporteringsförekomster



SRV Översvämningskartering



100 års nivå



Översvämning 1977



100 meter kantzon



Åtgärdsområde





"Vattenvård och vattenförvaltning 
är som ett maratonlopp –

det är summan av alla 
små korta steg 
som leder till 

målet"
Per-Erik Sandberg
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