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år 2000
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Vattenmyndigheten

• EU:s ramdirektiv för vatten 
infördes i svensk lagstiftning 
2004 

• Nytt helhetsgrepp på 
vattenfrågorna

• Vattenmyndigheten 
skapades för att samordna 
arbetet med att bevara och 
förbättra kvaliteten på våra 
vatten enligt direktivet. 



Vattenförvaltningen går i 6-årscykler



Vattenförvaltningsarbetet 

• Bedrivs i sexårscykler med årlig återrapportering 

• Varje cykel avslutas med beslut om 

– förvaltningsplan, 

– åtgärdsprogram, 

– miljökvalitetsnormer. 



Fokus i förvaltningscykel 1 och 2

1. Bygga upp kunskap om våra vatten: vad behövs för att 
bevara och förbättra vattenkvaliteten

2. Fördjupning av kunskapen, kvalitetssäkring av 
vattenmiljödata, framtagning av bättre underlag för nästa 
åtgärdsprogram 





Målet är att alla vatten 

– sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten –

ska ha god status 2015



Vattenmyndighetens åtgärdsprogram 2009-2015 

• Innehåller 38 punkter med åtgärder 

som riktar sig till kommuner och 

myndigheter. Exakt hur de ska 

genomföras avgör respektive 

myndighet. 

• Juridiskt bindande 

• Är i första hand inriktat på vatten i 

riskzonen, det vill säga vatten som 

riskerar att inte uppnå god status 

• Ambitionen från Vattenmyndigheten 

är att nästa åtgärdsprogram, efter 

2015, ska vara mer konkret och 

handlingsinriktat. 



Vattenmyndighetens program består av 38 åtgärder 
som riktar sig till kommuner och myndigheter 



Säveåns vattenråd

• Bildades i maj 2008. 

• Samverkansorgan: skapa en 
samsyn och ett 
helhetsperspektiv på 
vattenresurserna inom 
Säveåns avrinningsområde. 

• Aktörerna representerar 
berörda organisationer, 
företag, myndigheter och 
markägare.



Vattenrådets uppgifter

• skapa lokal förankring och delaktighet kring vattenfrågor

• påverka viktiga beslut som bland annat tas av 
Vattenmyndigheten 

• sprida information och fånga upp idéer från enskilda, 
markägare, organisationer och företag 

• bidra med underlag i kunskapsuppbyggnaden



Händelser längs Säveån

• Inventering av enskilda avlopp

• Tillsyn av gödselhantering

• Dammar vid Anten kan fånga fosfor

• Inventering av övre Säveån

• Hedefors vattenkraftverk - fiskvandringsväg

• Sävelången, sjöpromenad och elbåt

http://www.vattenorganisationer.se/savean



Anten-Mjörnkommittén

• Samarbete mellan Vårgårda, Alingsås och Lerum, 
länsstyrelsen, Göta älvs vvf, LRF, SNF och 
fiskevårdsområdesföreningarna

• Syfte: minska närsaltbelastningen på sjöarna men även följa 
upp andra kvaliteter

• Samverkar med vattenrådet

• Undersökningar i sjöarna

• Ger ut ett nyhetsbrev 

https://www.alingsas.se/bygga-bo-och-miljo/

https://www.alingsas.se/bygga-bo-och-miljo/



