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Bakgrund

• Miljö- och klimatnämnden i Göteborg har ansvar för att samordna stadens arbete 

kopplat till EU:s vattendirektiv och havsmiljödirektiv

• I december 2018 redovisades rapport ”God vattenstatus i Göteborg” – nuläge, analys 

och förslag på fortsatt arbete för att vi ska kunna följa VFF och MB.

• Slutsatsen i rapporten – Göteborgs stad behöver en åtgärdsplan för god vattenstatus!

• I maj 2019 godkände kommunstyrelsen miljö-och klimatnämndens begäran om 

igångsättningsbeslut för att ta fram en staden-övergripande åtgärdsplan för god 

vattenstatus i Göteborg.

Nu pågår arbetet med att sätta ihop styrgrupp, arbetsgrupp och referensgrupp



Syften med åtgärdsplan för god vattenstatus: 

• god vattenstatus ska uppnås i stadens alla vattenförekomster 

• beskriva hur stadens vattenmiljöarbete ska utvecklas så att det blir ett tydligt fokus på 

operativa och konkreta åtgärder 

• beskriva ansvarsfördelningen i vattenfrågor inom stadens organisation, och utanför den, 

samt hur den skulle kunna utvecklas 

• ta fram lokala åtgärdsprogram som omfattar alla 43 vattenförekomster 

• belysa de samhällsekonomiska förutsättningarna och föreslå hur arbetet skulle kunna 

finansieras 

• ange hur åtgärder ska prioriteras och följas upp 

• beskriva hur miljöövervakningen kan utvecklas; se över dess upplägg i Göteborgs 

vattenförekomster 



Förslag på förvaltningsövergripande 
organisation i arbetet med åtgärdsplanen

Arbetsgrupp (olika förvaltningar)
Tar fram förslag på konkreta åtgärder; 

Bereder ärenden till styrgruppen; 

samordning av arbete med lokala 

åtgärdsprogram och miljöövervakning

Styrgrupp
Chefer från olika förvaltningar; Ansvar för 

beslutsprocessen fram till färdig 

åtgärdsplan

Referensgrupp
Representanter från Länsstyrelsen, 

Vattenmyndigheten, HaV, SGU,olika

vattenråd, vattenvårdsförbund, föreningar 

som Sportfiskarna etc.

MF, SBK, KoV, Gryaab

Ordinarie: MF, SBK, KoV, PoN, TK, FK, SLK; Gryaab
Utökad : Grefab, Göteborgs
hamn, KoF, andra kommuner



Åtgärdsplan för god vattenstatus och ansvarsfördelning inom staden

Åtgärder 1-4: Tillsyn

Åtta övergripande 

åtgärder
Bättre miljöövervakning Lokala åtgärdsprogram

Åtgärd 5: Dricksvattenskydd

Åtgärd 6: Stadsplanering

Åtgärd 7: Vatten- och avloppsplaner

Åtgärd 8: Dagvattenplanering

Övervakning av vattenförekomster

Övervakning av recipienter

Åtgärdsprogram per åtgärdsområde 

(avrinningsområden + kustvatten) 

som omfattar alla vattenförekomster

Minimum och bindande Grunden: ska utvecklas i Gbg Extra åtgärder: för att nå MKN vatten





Status i Göteborgs ytvattenförekomster

Resultat från utredningen

Sjöar, vattendrag och kustvatten



Karta på nuvarande ekologiska status (eller ekologiska 
potential) i Göteborgs vattenförekomster



12 Göta älv huvudfåra Ale, Alingsås, Essunga, Göteborg, Kungälv, 
Lilla Edet, Stenungsund, Trollhättan, 
Uddevalla, Vänersborg

18 Kustnära områden (norr) Göteborg, Kungälv, Lysekil, Munkedal, 
Orust, Sotenäs, Stenungsund, Strömstad, 
Tanum, Tjörn, Uddevalla, Öckerö

22 Mölndalsån Bollebygd, Göteborg, Härryda, Lerum, 
Mölndal

33 Säveån Ale, Alingsås, Bollebygd, Borås, Göteborg, 
Herrljunga, Härryda, Kungälv, Lerum, 
Partille, Vårgårda

41 Kustvatten Västerhavet Båstad, Falkenberg, Halmstad, Höganäs, 
Göteborg, Kungsbacka, Kungälv, Laholm, 
Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs, 
Stenungsund, Strömstad, Tanum, 
Uddevalla, Varberg, Ängelholm, Öckerö

Förvaltningsplan för Västerhavets vattendistrikt - åtgärdsområdessammanställningar



Säveåns avrinningsområde:
Miljöproblem: Miljögifter, Fysisk påverkan, Försurning











Synpunkter, förslag, frågor?

Hur samverkar vi bäst?


