
 
 

 

 

Göta älvs vattenråds yttrande över samrådsmaterialet för 
2015-2021 från Vattenmyndigheten för Västerhavets 
vattendistrikt 
Dnr: 537-34925-2014 

Härmed översändes Göta älvs vattenråds (se bilaga) yttrande över ovan rubricerade 
samrådsmaterial avseende åtgärdsområde 12. Göta älv (huvudfåra) och 41. Västerhavets 
kustvatten (Göta älvs kustvatten). Vattenråden för åtgärdsområdena 33. Säveån och 22. 
Mölndalsån inom Göta älvs avrinningsområde har avlämnat remissvar i särskild ordning. 

Göta älvs vattenråds synpunkter 

Göta älvs vattenråds remissvar på samrådsmaterialet utgörs av de gemensamma 
ståndpunkter som framkommit under arbetets gång. Därutöver kommer flertalet av de 
kommuner, företag och organisationer som deltagit i vattenrådets arbete eller ingår i 
åtgärdsområde 12. Göta älv (huvudfåra) och 41. Västerhavets kustvatten (Göta älvs 
kustvatten) att lämna egna yttrande över samrådsmaterialet till Vattenmyndigheten. 
Vattenrådets remissvar behandlar främst de frågor i samrådsmaterialet som berör 
åtgärdsförslag och miljökvalitetsnormer. 
 
Vattenrådet för Göta älv anser att ramdirektivet för vatten är i grunden ett bra regelverk 
som kräver att frågorna hanteras systematisk i avrinningsområden och med en ekologisk 
utgångspunkt där biologin och hydromorfologin ges stor tyngd. Nedan följer några 
synpunkter som vattenrådet vill betona som särskilt viktiga att hantera i det fortsatta 
arbetet med genomförandet av ramdirektivet för vatten i Sverige. 
 
Demokratiskt underskott.  
Vattenadministrationens nuvarande utformning innebär att stort utrymme ges åt statliga 
tjänstemän att sätta ramar och fatta beslut, men att politiken i princip utelämnas. De 
folkvaldas möjligheter att göra nödvändiga avvägningar mellan miljömål och andra 
samhälleliga mål är ytterst begränsade. 
 
Beslut går inte att överklaga.  
Vattendelegationens beslut går inte att överklaga. Mot bakgrund av de brister som finns i 
underlaget måste möjligheter att överklaga finnas. 
 
 
 



GÖTA ÄLVS VATTENRÅD 
 

2 

Samrådsmaterialet är omfattande och komplicerat.  
Enligt vattenrådet är materialet svårt även för den mycket intresserade att tränga in i och 
förstå. Det är svårt att ha synpunkter på materialet som helhet men det är dock bra att 
man försöker samla så mycket kunskap som möjligt på samma ställe. De viktiga 
slutsatserna och förslagen till åtgärder behöver lyftas fram och tydliggöras bättre.  
 
Vi behöver prioriteringsstöd för att förbättra vattenmiljöer  
Vi behöver tydligt stöd för att kunna prioritera vissa vattenmiljöer framför andra. Vi ser inte 
att vi enkelt kan prioritera åtgärdsarbetet i några av de utpekade vattenförekomsterna 
utifrån det material som finns tillgängligt. Större delen av vattenområdena behöver 
åtgärdas inom relativt kort tid. Det framgår att det finns en mängd olika faktorer och 
åtgärder som kan påverka miljökvalitetsnormerna positivt. Det är mindre tydligt vilka som 
måste genomföras för att normerna ska uppnås. Svårigheten ligger i att vi saknar 
kunskaper om de ofta komplexa vattensystemen och därmed inte kan göra korrekta 
prognoser om vad de tål. Samtidigt behöver vi generella utgångspunkter för att ställa 
rimliga krav på åtgärder. Det är positivt att systemet lämnar utrymme för flexibilitet i val av 
åtgärder men det blir samtidigt ett trubbigt styrmedel. 
 
Lokala åtgärdsplaner  
Vi anser att kommunerna behöver ta fram lokala åtgärdsplaner för delavrinningsområden 
eller vattenförekomster för att tydliggöra behov och hitta kostnadseffektiva åtgärder. Hittills 
har vi sett att det är svårt att avsätta resurser för samarbeten inom kommunen och över 
kommungränsen i de fall det kan bli aktuellt. Resurser, tydliga krav och vägledning behövs 
för att komma igång med sådant arbete. 
 
Kunskapsunderlag och insamling 
Vi ser även ett behov av större lokal kännedom om mindre delavrinningsområden och den 
recipientkontroll som bedrivs inom vattenvårdsförbunden är inte avsedd för 
miljöövervakning inom respektive kommun. Miljöövervakning i vattenförekomsterna 
behöver bedrivas effektivt, bland annat genom bättre verktyg för att kunna dra slutsatser 
om flera liknande vattendrag utifrån begränsade kontrollmätningar. 
 
En vanlig missuppfattning är att vattenråden ska stå för åtgärdsarbetet i 
avrinningsområdena. Men vattenråden är icke-juridiska intresseföreningar utan vare sig 
medel eller befogenheter att genomföra de åtgärder som krävs. Vattenvårdsförbunden har 
medel för att genomföra samordnad recipientkontroll vilket innebär regelbunden kontroll av 
utvalda parametrar i en gemensam vattenrecipient som medlemmarnas verksamheter 
behöver följa upp. Detta är inte samma sak som att kartlägga eller bedriva åtgärder i 
enlighet med åtgärdsprogram för vatten. Vattenråd och vattenvårdsförbund har en stor 
samlad kunskap om sina avrinningsområden och kan med stöd av recipientkontrolldata 
bidra med användbara underlag till vattenförvaltningen. Vattendirektivet ställer även höga 
krav på miljöövervakning av nationell, regional och lokal vattenstatus och det är idag oklart 
vem som ska bedriva den. Havs- och vattenmyndigheten har i dagarna presenterat ett 
förslag om hur miljöövervakningen ska bedrivas och finansieras som kräver ytterligare 
utredning.   
 
Vi efterlyser ett förtydligande av vattenvårdsförbundens och vattenrådens roll i 
vattenförvaltningen. De kan användas för informationsspridning till grannkommuner, 
verksamhetsutövare och andra intressenter som berörs av avrinningsområdena. Detta 
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skulle kunna uppmuntra till att fysisk planering görs utifrån avrinningsområdets perspektiv 
samt att kunskapsutbyte mellan berörda längs recipienterna främjas. 
 
Juridiskt osäkert underlag.  
Vattenrådet anser att underlagsmaterialet i stora delar bygger på ett osäkert 
faktaunderlag. I många fall bygger klassningarna på s.k. expertbedömningar och ofta är 
åtgärdsförslaget vidare utredning. Som verksamhetsutövare kommer man ändå att bli 
prövad mot en fastställd miljökvalitetsnorm (MKN) trots att bedömningsgrunden är oklar. 
Hur skall respektive myndighet hantera detta? En MKN skall vila på vetenskaplig grund. 
Hur rättssäker blir en MKN som bygger på en bedömning? Det har hänt att domstolarna 
valt att inte anse MKN som bindanade. 
 
 
Allmänt om förvaltningsplanen och åtgärdsprogrammet 
Åtgärdsprogrammet med uppdrag till olika myndigheter är överskådligt och lätt att följa, 
oaktat synpunkter på de åtgärder som föreslås. 
 
T ex har de åtgärder som genomförts under den senaste sexårsperioden inom VA-
verksamheten i Göteborg, och som årligen rapporteras till Länsstyrelsen, finns inte med i 
de tabeller som beskriver vad som gjorts under perioden 2009-2014. Eftersom bedömning 
av status och behov av ytterligare åtgärder till största del verkar göras utifrån just 
beräknad effekt av genomförda åtgärder (och inte kontroll av den verkliga statusen i 
vattendragen), blir underlaget och förslagen därmed missvisande när inrapporteringen 
haltar. 
 
Det framgår inte vilken status de åtgärder som finns i VISS har. Är de en del av remissen 
som vi ska ha synpunkter på? Är de förslag på åtgärder för att uppnå målet för respektive 
vattenförekomst eller är det bindande krav?  Det är oklart om de åtgärder som listas i VISS 
ska ses som ett förtydligande av de åtgärder som olika myndigheter ska genomföra eller 
om de är ett komplement. 
 
Vid samrådsmöte för Västerhavets vattendistrikt betonades till exempel att åtgärder mot 
övergödning görs enklast och mest kostnadseffektivt inom jordbruket. Det är också till stor 
del åtgärder inom jordbruket som finns i de konkreta åtgärdslistorna i VISS. Det är dock 
mycket oklart hur den prioriteringen förhåller sig till de omfattande krav på styrning, tillsyn 
och föreskrifter för bland annat VA-verksamheten som finns i åtgärdsprogrammet för 
myndigheter. 
 
Det är en svaghet att analys och krav på omfattande åtgärder som innebär stora kostnader 
för samhälle och ibland enskilda baseras på beräkning och teoretiska modeller som inte 
verifierats genom mätning i de aktuella vattenförekomsterna. Det är svårt att se 
sambanden mellan analys av status och problem, förslag till åtgärder och prioriteringen 
mellan olika typer av åtgärder. Diffust formulerade krav eller spridda åtgärder utan tydlig 
prioritering medför risk att kostsamma åtgärder genomförs utan att mätbara resultat 
uppnås. Fokus måste ligga där problemen är som störst och åtgärder får störst effekt.  
 
Vi ställer oss också undrande till varför alla recipienter ställs inför samma krav på åtgärder 
för att uppnå god status, när de är olika känsliga för påverkan. 
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I tillsyn och prövning behöver MKN tillämpas i högre utsträckning än idag. Återigen måste 
prövande och tillsynande myndighet få en möjlighet att ställa relevanta krav. Dessa krav 
måste också hålla vid överprövningar. Idag riskerar många prövningar att bli politik istället 
för myndighetsutövning och MB 2 kap tillämpas alldeles för svagt. Kommunernas 
miljökontor drabbas också av mer och mer krav som leder till ökad byråkrati och mindre 
tillsyn i fält. 
 
Det krävs information och tydliggörande beträffande tillsynsansvaret över skogsbruket. 
Idag kan både Skogsstyrelsen och kommunens miljönämnd utöva tillsyn enligt miljöbalken. 
 
Kommunerna som begrepp blir också förvirrande eftersom de är både tillsynsmyndighet, 
prövningsmyndighet, verksamhetsutövare, ansvariga för samhällsplaneringen osv. 
 
 
Statlig finansiering behövs – Sverige uppfyller inte vattendirektivet 
Regeringen bör ta ansvar för åtgärdsprogram och finansiering för att lyckas med att 
uppfylla direktivet. Sverige är unikt med att låta miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram 
med stora konsekvenser för samhälle och miljö fastställas i frånvaro av politiska 
beslutsprocesser. 
Havs- och vattenmyndigheten och vattendelegationerna är förhindrade att lämna förslag 
som riktar sig mot regeringen. Därmed saknar åtgärdsprogrammen de viktigaste 
styrmedlen, åtgärderna och den finansiering som är nödvändig.  

 

 

Fysiska förändringar och fysisk påverkan 
Åtgärdsutredning för miljöanpassade flöden 
I ”Sammanställning för åtgärdsområde 12" skriver man att ”Avrinningsområdet och dess 
biflöden har ovanligt många fiskarter varav flera är ovanliga eller hotade. Tillsammans med 
Vänern utgör Göta älv landets största uppväxtområde för ål och har även värdefulla 
havsvandrande lax- och öring stammar. I avrinningsområdet finns höga natur- och 
kulturvärden, naturreservat, Natura 2000-områden och delar som är riksintresse för 
naturvård, friluftsliv och kulturmiljövård."  Man skriver också i sammanställningen om 
älvens huvudfåra att vattenflödet är så förändrat att djur och växter påverkas. 
Åtgärdsutredning för miljöanpassade flöden föreslås som möjlig åtgärd i VISS. En sådan 
utredning tycks vara angelägen enligt ovan. 
Det bör motiveras varför en sådan utredning saknas i åtgärdsprogrammet. 

 
Kraftigt modifierade vatten KMV 
Rivö fjord klassas inte längre som kraftigt modifierat vatten på grund av att det inte finns 
riktlinjer för hur hamnar ska hanteras. Större hamnanläggningar kommer troligtvis 
undantas från åtgärdskrav för att nå miljökvalitetsnormer men det är ännu inte beslutat. 
Skälet är att hamnverksamhet är beroende av ingrepp i den fysiska vattenmiljön som till 
exempel underhållsmuddring i hamnområden och farleder.  
 
Stora delar av stränderna utmed fastlandet i Rivö fjord är påverkade av kajanläggningar, 
utfyllnader och bryggor. Vi förordar att de delar av Rivö fjord som hamnverksamheten är 
beroende av undantas men att återstående vatten- och strandkantsområden i Rivö fjord 
klassas med en norm som ska kunnas uppnås trots intilliggande hamnverksamhet och 
fartygstrafik. 
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Hydromorfologisk påverkan i kustvattnen  
I kustvatten har hydromorfologisk påverkan inte bedömts (förändrade habitat genom fysisk 
påverkan, som bryggor, muddringar, utfyllnader och så vidare). VISS anger att de 
hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna är stödfaktorer till de biologiska faktorerna och att de 
endast används i statusklassificeringen om både de biologiska och fysikalisk/kemiska 
kvalitetsfaktorerna klassificerats som hög status. Anledningen till detta är att syftet med 
vattenförvaltningen är att biologin ska må bra. Om biologin är måttlig eller sämre spelar det 
ingen roll vad de fysikaliskkemiska eller hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna visar. Vi 
anser att det är olyckligt att vattenmyndigheten gjort den avgränsningen. Det skulle 
behövas helhetsbedömningar när det gäller påverkan på biologin och förändrade habitat 
på grund av exploatering i kustvattnen. Vi bedömer att hydromorfologiska kvalitetsfaktorer 
har stor betydelse ur klimatanpassningsperspektiv oavsett biologisk status i 
vattenförekomsten. 
 
Rensningar/omgrävningar 
Vi saknar förslag på förbättringsåtgärder för rensningar och omgrävningar i tabell 2 och 
kostnader för dessa. Problemen står omnämnda i texten ovan tabellen men saknas i 
tabellen.  
 
Lantmäteriet borde ges i uppdrag att se över möjligheten att lägga över markavvattnings-
företag/ dikningsföretag i reglering enligt anläggningslagen (sfs 1973:1149), i linje med vad 
som framförs i Vattenverksamhetsutredningens slutbetänkande SOU 2014:35 "I vått och 
torrt - förslag till ändrade vattenrättsliga regler". 
 
Kantzoner 
Ekologiskt funktionella skyddszoner bör definieras då det verkar finnas olika uppfattning 
om vad det innebär beroende på vem som pratar om dem. 
 
Vandringshinder 
Vad det gäller åtgärder i åtgärdsområdet så har det gjorts en hel del (Biologisk 
återställning i alla större biflöden till Lärjeån och i Lärjeåns huvudfåra, Fiskväg i Slereboån, 
biologisk återställning i Slereboån, biologisk återställning i Solumsån, biologisk 
återställning i bäckar på Hisingen, för att nämna några ), betydligt mer än hur det 
framställs i sammanställningen och det är mycket på gång inom en snar framtid (biologisk 
återställning i Solbergsåns ARO, utrivning av damm i Solbergsån). 
 
Antalet vandringshinder i tabellen förefaller lite lågt då det enbart i Solbergsåns biflöden 
tillsammans med Västerlandaån är noterat 16 onaturliga hinder, då är dock alla inte 
definitiva utan flera av dem är partiella men i detta sammanhang borde dessa bedömas 
hårdare då de påverkar vattenförekomsten negativt under hela den tid de inte är 
passerbara. Är det kanske bara första definitiva vandringshinder som är med i tabellen? 
om det är fallet så bör man tänka om då det i första hand enbart gynnar havsvandrande 
fisk, fokus måste breddas och inbegripa alla arter i vattenförekomsten, även om alla inte 
ingår som biologisk kvalitetsfaktor. 

 

 

Försurning 
Försurning och uttag av GROT 
Enligt förslag till förvaltningsplan är minskat uttag av GROT en av de fysiska åtgärder för 
att minska försurningen som anses vara mest kostnadseffektiva och därmed prioriterade. 
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Minskat uttag av GROT innebär dessutom minde påverkan på arter som är känsliga för 
torka. 
 
Att ta ut GROT är en försurande omständighet men genomförs ändå för att tillgodose 
samhällets behov av förnybar energi, vilket leder till en konflikt mellan olika typer av 
åtgärder. Att genomföra askåterföring är inte självklart med tanke på att askan då behöver 
vara fri från för naturen skadliga ämnen, vilket ställer speciella krav på var och hur askan 
bildas. Dessutom är det inte självklart när och hur askan kan återföras. 

 

 

Miljögifter 

Andra miljögifter än kvicksilver  
Göta älvs huvudfåra med biflöden samt Nordre älv uppnår inte god kemisk status på grund 
av miljögifter. I samtliga fall har bedömningen grundats på förekomsten av kvicksilver. 
Ingen bedömning görs när det gäller övriga miljögifter. Inga uppgifter anges heller i VISS 
och man anger där som regel inte heller att uppgifter skulle saknas. 
 
Det finns en risk att detta innebär att undersökningar för att få bättre underlag för andra 
miljögifter än kvicksilver inte genomförs eller skjuts upp och att riktade åtgärder mot 
sådana föroreningar därför försenas i onödan. Man bör undersöka om det finns andra 
föroreningar än kvicksilver som medför att kemisk status inte blir god och som därför kan 
behöva åtgärdas. 
 
I VISS skriver man för avsnittet "Göta älv - Slumpån till Stallbackaån" att mätdata saknas 
för bekämpningsmedel, industriella föroreningar och övriga föroreningar. Statusen sätts 
därför till ”God” men med den lägsta tillförlitlighetsklassen D. Göta älv borde vara ett av de 
bäst undersökta vattendragen i landet när det gäller t. ex. industriella föroreningar. Det kan 
inte vara så att mätdata saknas, möjligen är de otillräckliga. 
 
Åtgärder mot miljögifter 
I ”Sammanställning för åtgärdsområde 12" skriver man följande: "För att komma till rätta 
med miljögiftsproblemet i Göta älv har ett antal ytterligare åtgärder föreslagits. En 
ytterligare efterbehandling har föreslagits, minskad användning av vägsalt i tre 
vattenförekomster, odling utan bekämpningsmedel i en vattenförekomst och 
utsläppsreduktion av miljögifter i två vattenförekomster." Det framgår inte hur de 
föreslagna åtgärderna förhåller sig till behovet av åtgärder eller hur stort detta behov är. 
Om det är svårt att i dag bedöma detta behov så behöver det redovisas.  
 
Naturvårdsverket föreslås enligt åtgärd 4 prioritera de områden som bidrar till att 
vattenförekomster inte följer miljökvalitetsnormerna i sitt arbete med att ge bidrag till att 
åtgärda förorenade områden. En vägledning för att minska eller undvika läckage av 
miljöfarliga ämnen vid hantering av massor och sediment vore värdefull och ett välkommet 
redskap för kommuner. I motiveringen till åtgärden står det att det finns tre 
kustvattenförekomster i hela distriktet med för höga halter av tributyltenn (TBT), 
polybromerade difenyletrar (PBDE), kadmium och/eller antracen. Men höga halter av TBT 
finns även i sedimenten i de flesta småbåtshamnar och således har många fler 
kustvattenförekomster punktkällor med förorenade sediment. Vi anser att Havs- och 
vattenmyndigheten behöver vägleda kommunerna i hur befintliga förorenade sediment 
som finns på havsbottnar i anslutning till småbåtshamnar, kommersiella hamnar och varv 
ska hanteras. 
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Kemikalieinspektionen ges en viktig uppgift där vi idag ser stora brister, nämligen 
kunskapen hos allmänheten. I Sverige har konsumenter en bild av att allt man kan köpa är 
kontrollerat och ofarligt. Konsumentkritiskt tänkande är sällsynt. Det räcker inte idag att 
företag bedriver bra kemikaliearbete, många produkter används av hushållen som ofta 
saknar insikt om vad dessa produkter kan ställa till med. Kemikalieinspektionen eller andra 
myndigheter borde börja med pedagogisk information i skolan som tydligt visar vad som 
händer i miljön och att det får konsekvenser för oss människor. Viktigt att man också 
arbetar fortlöpande med kunskapslyft på detta område. 
 
Kemiska ämnen i vattenmiljön 
Vi är positiva till att avancerad rening för organiska mikroföroreningar utvecklas och införs. 
Mycket forskning pågår för att finna kostnads- och utrymmeseffektiva metoder för rening 
av just denna typ av miljöfarliga ämnen. Det finns tydliga indikationer på att utökad 
biologisk rening har en potential, i alla fall i södra Sverige. Kemiska oxidationsmetoder, 
som ozon, har visat sig effektiv men är i dagsläget relativt dyr att implementera och 
energikrävande vid drift. Aktivt kol har också stor potential men kräver teknikutveckling. 
Framtiden får utvisa när en eller flera av dessa metoder är redo att implementera på 
svenska reningsverk. Det är också viktigt att implementering av nya reningstekniker och 
valet av dessa baserad på deras effektivitet bygger på vetenskaplig grund. I dagsläget är 
därför fortsatt fokus på uppströmsarbete det mest resurseffektiva och bör vara prioriterat.  
 
Läkemedelsverkets åtgärd 1 anger att Läkemedelsverket behöver arbeta för att minska 
påverkan från läkemedel på vattenmiljön. Vi ser att det här är en viktig åtgärd, och det är 
angeläget att åtgärder görs så nära källan som möjligt. Utökad rening vid sjukhus och 
avloppsreningsverk är viktiga åtgärder. 
 
Kustbevakningen borde även få en åtgärd som pekar ut dem som utförare av 
undersökande övervakning vid inträffade olyckor. De är dels den myndighet som har 
resurser som gör att man kan verkställa detta snabbt, dels de som har denna typ av 
kompetens som också gör att man inte får en lång uppstartsträcka vid denna typ av 
insatser. 
 
 

Övergödning 
Vad menar man med förbättring beträffande övergödningen? Att halterna av fosfor och 
kväve har sjunkit i vattenförekomsten, eller att biologin har återhämtat sig? Även om 
halterna och mängderna av näringsämnen ut till recipient minskar och även i recipienten 
vet vi ju att det föreligger en fördröjning i miljön innan effekterna av åtgärderna syns i 
ekosystemen. 
 
I Västra Götaland skall det enligt Länsstyrelsens åtgärdsförslag anläggas mer än 19100 ha 
våtmarker, varav 2001 ha av dessa inom Göta älvs avrinningsområde. Är det rimligt? 
Beroende på vad man vill åstadkomma med våtmarken, sänkning av fosfor, sänkning av 
kväve eller ökad biologisk mångfald behöver våtmarkerna anläggas på olika ställen. Med 
andra ord behövs ett gediget underlag för att våtmarkerna anläggs där de gör bästa 
möjliga nytta utifrån syftet med dem.  
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Övergödningen i kustvattnet 
Det är bra att frågan om åtgärder när det gäller övergödningen i kustvattnet tas upp i 
förslagen till förvaltnings- och åtgärdsplaner för Västerhavets vattendistrikt och för 
havsmiljön. Koppling och avgränsningar framhålls särskilt tydligt på flera ställen i remissen 
för havsmiljön. 
 
I ”Förslag på åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt 2015-2021” anger man 
följande belopp  när det gäller kväve i förhållande kustvattnet: 
”För att följa miljökvalitetsnormerna för kustvattenförekomsterna i Västerhavets 
vattendistrikt behöver tillförseln från land minska med 63 ton fosfor och 6400 ton kväve. 
”(Sidan 81) 
 
”Även om dessa extra åtgärder genomförs för kusten kvarstår det ett litet åtgärdsbehov, 
cirka 0,1 ton, för fosfor. För kväve är det ett relativt större åtgärdsbehov som 
återstår, drygt 3800 ton.”(Sidan 89) 
 
I tabell B4 anger man en förväntad minskning för kustvattnet av 184 ton. En annan 
förväntad minskning med 3 455 ton som anges gäller inlandsvatten. 
Det är oklart hur man kommer från ursprungsbetinget 6400 ton/år till det återstående 
betinget 3800 ton/år för kustvattnet. 
 
När det gäller framtida åtgärder för det återstående betinget 3 800 ton för kustvattnet så 
skriver man i remissen: ”För kväve är det framför allt ökad rening i avloppsreningsverken 
som kan bidra till minskad tillförsel till kusten.” (Sidan 89) 
Frågan är vad en ökad rening i reningsverken kan ge. Enligt tabell 4b i SCB:s dokument 
"Utsläpp till vatten och slamproduktion 2012 Kommunala reningsverk, massa- och 
pappersindustri samt övrig industri" så var utsläppen av kväve från reningsverken till 
Kattegatt cirka 1600 ton kväve år 2013 (68 % reduktion). En ökad kväverening till 80% 
reduktion ger en minskning med cirka 600 ton. Det är en mycket liten del av det 
återstående betinget 3 800 ton och även det totala kväveutsläppet från reningsverket är 
mindre än hälften av det återstående betinget. 

 

Avloppsledningsnät 

Under ”Åtgärder mot betydande påverkan per miljöproblem - Övergödning” beskrivs 

åtgärder för i huvudsak kommunala avloppsreningsverk, enskilda avlopp och inom 

jordbruket men det saknas beskrivning av eventuella åtgärder på avloppsledningsnät. 

 
Det är bra att Naturvårdsverket pekas ut som ansvariga för att se över införandet av 
styrmedel som minskar utsläppen från avloppsledningsnät Detta är en mycket bra och 
välmotiverad åtgärd som kommer att kunna ge effekt både på övergödning och på 
minskad påverkan av patogena organismer i vattenområden. 

 

Dagvatten 

Vattenmyndigheten konstaterar att dagvatten är en klart märkbar källa när det gäller fosfor 

men att utsläppen via dagvatten är av mindre betydelse när det gäller kväve. Att 

Naturvårdverket får i uppdrag att ta fram styrmedel och riktlinjer för dagvattenhanteringen 

är positivt. Uppströmsåtgärder kan ju också innebära att man uppnår flera miljömål med 

samma åtgärd, vilket ökar kostnadseffektiviteten och minskar risken för suboptimering. 
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Enskilda avlopp 
Varför saknas enskilda avlopp i Tabell 1? Det står Övergödning (exklusive enskilda 
avlopp). Med tanke på att det finns med i andra tabeller över åtgärdsförslag så borde det 
vara med även här. 

 

 

Dagvatten 

Vi saknar åtgärder som riktas direkt mot dagvatten. Dagvatten diskuteras i samband med 

problemet med kombinerade ledningar. Omhändertagande av dagvatten har stor potential 

att bidra till förbättrad vattenmiljö i recipienten, särskilt när vattendragen runnit genom 

tätort. Vi behöver vägledning om ansvarsfördelning för att anlägga effektiva åtgärder för att 

avleda, fördröja och rena dagvatten före utsläpp till recipient. 

 
Det saknas resonemang kring vikten av att separera dagvatten från spillvatten. Det kostar 
en del men det handlar mycket om att enskilda fastighetsägare ska vidta åtgärder. Borde 
vara ett ”enkelt” sätt att minska risken för bräddning genom att få bort så mycket 
ovidkommande vatten som möjligt. Dagvatten från enskilda fastigheter bör inte ta vägen 
om reningsverket. 

 
Detta är bra att Naturvårdsverket pekas ut som ansvariga för att se över föreskrifter med 
mera beträffande dagvatten.  Men man behöver först definiera vad dagvatten är. Kungälvs 
kommun frågar sig om inte det är Boverket som skulle ”äga” åtgärdspunkten? Dessutom 
saknas Havs- och vattenmyndigheten som samrådspart i denna åtgärd. 

 

 

Främmande arter 
Vad det gäller de främmande arterna som förekommer i åtgärdsområdet så finns det fler 
arter än signalkräfta som kan påverka flora och fauna negativt. Vi saknar förslag på vem 
som ska kartlägga fysisk påverkan i vattenförekomster. Det finns förslag på att 
kommunerna ska ta reda på vandringshinder, det räcker inte, rensningar och 
omgrävningar måste också komma med då det påverkar vattendragen negativt. 
Länsstyrelsens åtgärd 13 kan vara en lösning om det i undersökningen också framgår 
påverkansgrad gentemot ett referensvärde enligt HVMFS 2013:19 eller en bedömning av 
påverkan enligt kriterier i en  biotopkartering.  
 
Havs- och vattenmyndighetens åtgärd 9 anger att myndigheten behöver ta fram 
åtgärdsplaner för främmande arter. Vi anser att en kartläggning av redan introducerade 
främmande arter och deras påverkan bör ingå i denna åtgärd. Svartmunnad smörbult 
bedöms ha betydande påverkan på ekologisk status i Rivö fjord. Ingen åtgärd föreslås till 
följd av detta i vattenförekomsten.  
 
 

Vattenuttag och skydd av dricksvatten  

Vattenmyndigheterna utrycker ett stort stöd för att dricksvatten är viktigt, men 

verkningsfulla åtgärder är svåra att finna. En bra råvattenkvalitet ger också en bra 

vattenkvalitet för andra parametrar. Föreslagna åtgärder baseras till stora delar på 

vattenskyddsområden, dock är det mycket viktigt att det i det inryms ett så kallat 

verkningsfullt skydd i vattenskyddsområdet i så fall. Verkningsfulla skydd betyder att 
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åtgärden verkligen gör skillnad för att skydda vattnet ur de önskade perspektiven. Vi delar 

bedömningen att om inga verkningsfulla åtgärder vidtas för att begränsa 

smittämnespåverkan kommer tillgängligheten till ytvattentäkterna att minska och tycker att 

en tydligare vägledning för inrättande av vattenskyddsområden är önskvärd.  

 

Samtliga åtgärder som föreslås bygger dock på miljökvalitetsnormer och avsaknaden av 

en miljökvalitetsnorm för mikrobiologiska föroreningar gör att åtgärder för den viktigaste 

hälsorisken saknas. Vattenförvaltningsförordningen reglerar möjligheten till skydd av 

råvatten, där vattenskyddsområden är ett sätt, men det nämns även att det ska analyseras 

alternativa sätt att skydda dricksvatten, medan detta saknas i förslaget. Både länsstyrelser 

och kommuner får inrätta vattenskyddsområden där länsstyrelsens roll ofta är viktig och 

bör tydliggöras. Åtgärden bör riktas till både kommuner och länsstyrelser. 

 

Stora utmaningar i närtid består bland annat i att bygga ett stort antal bostäder, förändra 

trafikens infrastruktur samt att göra miljöanpassningar, inte minst inför stundande 

klimatförändringar. Vi är helt beroende av att Göta älv kan erbjuda råvatten av god kvalitet 

för att producera dricksvatten till större delen av stadens invånare. Vi saknar tydlig 

vägledning för att snabbt lösa ansvarsfrågor avseende bland annat förorenade sediment, 

utsläpp från deponier och rening av trafikdagvatten. 

 
Att inrätta skyddsområden med lokala hälsoskyddsföreskrifter beskrivs ibland felaktigt som 
en enklare metod att skydda vattentäkter än att tillämpa 7 kap. miljöbalken. Erfarenheterna 
från detta arbete visar emellertid att metoden inte är enklare, den ser bara lite annorlunda 
ut. Erfarenheterna visar bl.a. att precis samma målkonflikter kan uppstå mellan allmänna 
och enskilda intressen vid denna process som vid fastställande av ett traditionellt 
vattenskyddsområde. Det är därför viktigt att inte ha orealistiska förhoppningar på att 
möjligheten att inrätta skyddsområden med lokala hälsoskyddsföreskrifter ska lösa 
svårigheten att uppnå de av samhället mycket högt ställda målen om 
vattenskyddsområden. Mål som ofta uppfattas som mycket svåra att nå. Ibland är 
metoden emellertid alldeles utmärkt att använda. (Ur Skydd av vattentäkter med lokala 
hälsoskyddsföreskrifter En vägledning Rapport nr: 2010:61 ISSN: 1403-168X 
Rapportansvarig: Susanna Hogdin Utgivare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 
Vattenvårdsenheten.). I vissa kommuner har gjort flera försök att inrätta skyddsområden 
med hjälp av de lokala hälsoskyddsföreskrifterna gjorts men inte lyckats. Förutsättningarna 
att lyckas bedöms som låga om inte kommunerna får stöd från länsstyrelsen som 
expertmyndighet. 
 
Arbetet släpar efter vad gäller i inrättande av vattenskyddsområden och uppdatering av 
gamla föreskrifter. Oavsett detta är det verkningslöst att inrätta skyddsområden om tillsyn 
beträffande efterlevande av föreskrifterna inte utförs. Idag sker i stort ingen riktad tillsyn i 
vattenskyddsområden, varken av kommuner eller länsstyrelser. 
 
Det saknas en åtgärd beträffande vattenskyddsområden. Förslag på åtgärd: Havs- och 
Vattenmyndigheten behöver utveckla vägledning för länsstyrelsernas och kommunernas 
inrättande av vattenskyddsområden. Den första meningen i det sista stycket i motiveringen 
till åtgärd 7 skulle då passa in här: ”- Det finns runt 200 allmänna vattentäkter i distriktet 
som saknar skydd.” 
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Det saknas uppgift om kostnader för fysiska åtgärder kr/år för dricksvattenskydd och 
grundvattennivåer. Varför saknas detta i materialet? I materialet saknas förklarande text till 
varför dessa kostnadsuppgifter inte finns med. 

 

 

Grundvatten 

Vattenrådet anser det viktigt att skydda grundvattenförekomster även om de inte används 

för närvarande. 

 

Vi bedömer att det är missvisande att klassa grundvattenförekomster som god status i 

brist på underlag. De borde i likhet med ytvatten kunna få beskrivningen ”ej bedömd”. 

 
För klorid i grundvatten står det ”0” under både ”Kostnader styrmedel kr totalt” samt 
”Kostnader fysiska åtgärder kr/år”. Varför? 
 
Sveriges geologiska undersökning har bara fått en åtgärd. Det känns lite med tanke på 
deras kompetens och ansvarsområden samt deras roll i miljömålsarbetet. De finns med 
som samrådspart på flera andra ställen i åtgärdsprogrammet, men har bara en egen 
åtgärd. 

 

 
Provfiske 
Metoderna för provfiske bör utökas eller kompletteras så att man får med fler fiskarter. 

 

 
Statusklassning 
Bedömning av status när mätdata saknas 
Ett stort framsteg sedan förra omgången är att man infört en ny bedömningskategori "Ej 
klassad" till exempel när mätdata saknas. Man gör ändå en bedömning av status även om 
mätdata saknas, vilket kan vara rimligt när det gäller status sämre än "god" eller "hög". 
Däremot är det inte rimligt med en bedömning "god" eller "hög" status när väsentliga 
underparametrar inte är klassade. 
 
Ytvattenstatus i kustvatten 
Termen "kemisk ytvattenstatus" och bedömningar som "God kemisk ytvattenstatus med 
undantag för …" används för kustvattnet (fjordarna) där betydelsen blir oklar. Frågan är 
om man menar man endast ytvattnet (det översta vattenskiktet) och inte underliggande 
vatten, till exempel bottenvatten. 
 
Skillnader i tidpunkt för God ekologisk status 
God ekologisk status för Nordre älvs fjord uppnås 2027 medan den för Nordre älv och 
utanför liggande kustvatten (Björköfjorden) uppnås 2021 (enligt bilaga 8). Frågan är vad 
som är förklaringen till denna skillnaden i tidpunkter. En tänkbar förklaring är skillnaderna i 
underlag för bedömningarna. För Nordre älv saknas biologiska data och bedömningen 
utgår från den hydrologiska regimen.  Bedömningen för Nordre älvs fjord föranleds av 
syrgasförhållanden och för Björköfjorden bygger klassningen på växtplankton, 
bottenfauna, ljusförhållanden och näringsämnen. Det går inte att jämföra vattenområdena 
eftersom det är helt olika parametrar som fäller utslaget.  
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Allmänt 
GÄVR ser positivt på att man har ändrat formuleringen ”Inte uppnår eller riskerar att inte 
uppnå god status” till ”Inte följer, eller riskerar att inte följa miljökvalitetsnormerna för 
vatten.” Det sistnämnda är bättre ur pedagogiskt synvinkel också eftersom det inte kräver 
en extra förklaring om att god status är det samma som MKN. 
 
Det är alltid den lägsta/sämsta parametern som avgör vilken sammanvägd bedömning en 
vattenförekomst får. Detta innebär att ju fler parametrar man mäter desto större blir risken 
för att en annan klassning görs. 
 
 
Finansiering 
Göta älvs vattenråd hyser betänkligheter över vem som kan och bör bära kostnads-
ansvaret för flertalet av de föreslagna åtgärderna. Den situation som redovisas i materialet 
har till mycket stor del uppkommit på grund av den styrning som samhället utövat 
historiskt, så som placering av hamnverksamhet, varvsverksamhet och övrig industriell 
verksamhet, tillkomsten av avloppsreningsverk samt rationaliseringskrav på jordbruket 
under efterkrigstiden. 
 
Det är också samhället som drivit krav på utdikningar och torrläggning av sjöar, för att 
skapa mera och billig matproduktion. 
 
Många av de kritiska parametrarna beror troligen också av diffusa källor. 
Detta gäller flera av de i materialet utpekade källorna. Ex föroreningar i bottensediment i 
Göteborgs hamninlopp härrör även från tidigare/ äldre verksamheter och verksamheter 
belägna i tillflödena. Samma gäller bottenföroreningar i älven och dess biflöden. Samt 
övergödningsproblematik, där det kan ta 20-30 år mellan insatt åtgärd och analyserbara 
resultat.  (Jämför tabell nedan, Källa är:  Fosforutsläpp till vatten år 2010 NV 5364.) 
 
Utsläpp (tonP/år) 

  1950 1970 1985-90 1995 2000 

Jordbruk 1 000 1 000 910 1 790 1 440 

Skogsbruk 50 100 60 50 70 

Tätorter – Reningsverk 7 000 6 000 1 070 540 490 

Glesbygd – Enskilda 
avlopp 

250 500 630 640 640 

Industrier 2 000 5 000 820 390 370 

Dagvatten 0 0 100 140 140 

Fiskodling 0 0 120 50 50 

Summa 10 300 12 650 3 710 3 600 3 200 

 
Enligt SMED, (Svenska MiljöEmissionsData) rapport  nr 56 år 2011, har minskning av 
Fosforutsläppen fortsatt fram tom år 2009, som är senaste uppgiftsår. 
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Den samhällsekonomiska analysen har stora brister i beskrivningen av fördelningseffekter 
för branscher och enskilda. Analysen lever inte upp till MB:s krav i 5 kap, 6 §. Dvs det finns 
ingen beskrivning av hur olika branscher och enskilda belastas av kostnader och vilka 
effekter det kan få. 
 
Där det finns en känd ansvarig för föroreningar, ska givetvis vederbörande bekosta 
sanering. Men vattenrådet anser också att det kan bli fel att belasta enbart de 
verksamheter som idag bedrivs, på eller invid vatten och vattendrag, för kostnader 
förknippade med dels historiska orsaker och dels diffusa utsläpp idag. Samhället bör 
istället solidariskt bära sådana åtgärdskostnader. Det gäller som exempel både muddring i 
hamnområdena och för åtgärder i jordbruks och skogslandskapet. För tätorterna kan vi 
konstatera att det inte är helt rimligt att finansiera åtgärderna enbart via VA-taxor. 
 
Sammantaget vill vi ställa fråga om PPP (Polluters Pay Princip) är adekvat i detta 
sammanhang. Noterar att EU framfört kritik mot svensk prispolitik vad gäller 
vattenanvändning. Analogt med ovanstående så är det rimligt att åtgärder i jord- o 
skogsbrukslandskapet finansieras med andra pengar än ur EU’s Landsbygdsprogram. 
 
Det är viktigt att trycka på det som också skrivs i texten om samhällsekonomiska 
konsekvenser, nämligen; -”Att nå god status i våra vatten kommer att kosta initialt men 
leder till välfärdsvinster i ett längre perspektiv.” Viktigt att tydligt kunna påvisa värdet i 
vattenförekomsterna och därmed kostnaderna om inget görs. 
 
Vissa kostnader i programmet hamnar på jordbrukssektorn. Självklart skall jordbrukets 
påverkan på vattenmiljöer minimeras. Det är dock viktigt att den totala jordbrukspolitiken 
samordnas så att vi värnar om goda förutsättningar för det svenska jordbruket att bedrivas 
och utvecklas i än mer hållbar riktning. Ett fungerande svenskt jordbruk är en mycket viktig 
hörnsten i Sveriges förutsättningar att utvecklas till ett hållbart samhälle. 
 
Det blir svårt att få balans i den samhällsekonomiska konsekvensanalysen när bara 
kostnaderna redovisas i kr, men inte vinsterna. Kan man ge exempel på ekosystemtjänster 
där man räknat ut vad de är värda, så skulle det bli mer pedagogiskt bl.a. 
 
 

Miljökvalitetsnormer 
Miljökvalitetsnormerna är bindande och gäller omedelbart för berörda verksamheter med 
utsläpp i exempelvis Rivöfjorden. Vid miljöprövningar av utsläpp måste man försäkra sig 
om att ingen försämring sker av statusen och om en miljökvalitetsnorm inte uppfylls ska 
åtgärder vidtas som minskar utsläppen och därmed bidrar till att normen kan följas. Den 
nuvarande situationen för Rivöfjorden är att inga miljökvalitetsnormer uppfylls. Tillförseln 
av gödande ämnen fosfor och kväve behöver minska och även tillförseln av prioriterade 
och särskilt farliga ämnen behöver minska. De ämnen som pekas ut inför 
förvaltningscykeln 2015-2021 är kvicksilver, PBDE och TBT. 
 
 

Åtgärdsprogram 
De två åtgärdsförslag som kan få störst betydelse för Göteborgsregionens avloppsrening 
är dels att Sverige ska införa ett generellt krav på rening av fosfor ner till nivån 0,1 mg/l 
och dels att de större avloppsreningsverken ska införa reningsprocesser som behandlar 
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de rester av miljöfarliga ämnen och läkemedel som finns i det avloppsvatten som släpps ut 
i recipienterna. 
Kravet att införa begränsningsvärdet 0,1 mg/l för fosfor i utgående vatten skulle medföra 
mycket stora konsekvenser för Gryaabs del. Ny mark behöver införskaffas och nya 
reningsanläggningar uppföras. Detta kan ske i anslutning till befintlig anläggning vid 
Ryaverket eller som ett nytt separat reningsverk. Oavsett kommer kostnaderna att bli 
avsevärda. Även om sådana åtgärder skulle genomföras är det ingen garanti för att 
gränsvärdet kan uppnås. Det har att göra med förutsättningarna i Göteborgsregionen med 
insamling av avloppsvatten från ett stort geografiskt område, relativt stor nederbörd och en 
stor andel kombinerade avloppsledningar. Det medför att mängden tillskottsvatten 
periodvis är så stor att en utbyggnad för att klara ett gränsvärde för fosfor på 0,1 mg/l 
kräver mycket stora nya volymer i förhållande till den extra mängd fosfor som avskiljs. 
Även vid sådana investeringar skulle det vara svårt att garantera begränsningsvärden på 
nivån 0,1 på grund av att försämrad rening vid höga flöden får ett stort genomslag. 
 
Även krav på reningsprocesser som avlägsnar rester av prioriterade ämnen, särskilt 
förorenande ämnen och läkemedelsrester får stora konsekvenser för Gryaab. Nya 
reningssteg behöver införas vilket kräver tillgång på ny mark för att uppföra 
anläggningarna. Både investeringskostnader och driftkostnader kommer att bli betydande. 
I nuläget pågår mycket forskning för att utveckla lämpliga reningstekniker. Gryaab deltar i 
och följer utvecklingen av nya tekniker och Gryaab anser att mycket skulle vara vunnet på 
att invänta dessa resultat innan man tar ställning till eventuella åtgärder. 
 
Vattenmyndigheten anser att Naturvårdsverket ska föreskriva eller ge vägledning till 
prövningsmyndigheterna att avloppsledningsnät och avloppsreningsverk ska vara grund 
för en sammanhållen tillståndsprövning. I Gryaabs fall skulle det kunna medföra en 
sammanhållen miljöprövning av Ryaverket, avloppstunnlarna samt ledningsnäten i alla sju 
delägarkommunerna. Detta är möjligt att genomföra, men skulle ställa ökade krav på 
samordning mellan ägarkommunerna. Lagstiftning behöver i så fall göras om avseende 
huvudmannaskapet för ledningsnät och reningsverk. Med nuvarande lagstiftning finns det 
8 huvudmän som var och en ansvarar inom sitt område.  
 
Vi bedömer att konsekvenserna av åtgärderna riktade mot enskilda avlopp leder till 
ojämlikt fördelade kostnader i vissa fall. De krav som kan ställas på enskilda avlopp är 
mycket specificerade tack vare de hälsomässiga aspekterna och miljöbalkens utformning. 
I våra områden leder det till relativt små miljömässiga förbättringar men får stora 
ekonomiska konsekvenser för enskilda. Det är idag svårare att ställa tydliga krav på till 
exempel bräddningspunkter i avloppsledningsnätet men skulle i våra områden kunna bidra 
till större miljömässiga förbättringar. Vi anser att analyser av kostnad per renat kg fosfor är 
relevant men att kostnads- och nyttoanalyser behöver utvecklas då kostnaderna verkar ha 
underskattats. 
 
Det nämns i ÅP att styrmedel som bygger på frivillighet såsom information inte bedöms 
kunna ge avsedd effekt eftersom de privatekonomiska incitamenten är låga. 
Kommunernas arbete med tillsyn på enskilda avlopp är ett tydligt exempel på detta. Denna 
brist på incitament påverkar främst åtgärdstakten i hög utsträckning. 
 
Åtgärden beträffande muddring borde också finnas hos Naturvårdsverket med koppling till 
dumpningen av de muddermassor som uppkommer. Naturvårdsverket har nationellt 
ansvar för avfallsfrågor enligt 15 kap miljöbalken och därmed dumpning av 
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muddermassor. Vid dumpning riskerar i hög utsträckning miljöfarliga ämnen att spridas i 
vattenmiljön. 
 
Sidan 88 
Tabell B3. Kostnader för olika åtgärder för sjöar och vattendrag redovisas. 
Synpunkt: Tittar man på kostnadseffektivitet (kr per kilo och år) så sticker enskilda 
avloppen ut med att ligga mycket högre än andra åtgärder. Självklart ska dåliga avlopp 
åtgärdas men frågan är om det ska få kosta vad som helst. Framförallt när det gäller att gå 
från normal till hög skyddsnivå, den begränsade mereffekt man får för fosfor blir väldigt 
dyr. Är det samhällsekonomiskt försvarbart? Ser man dessutom till konsekvenserna med 
minireningsverk för enskilda och kostnaderna för att kontrollera att dessa fungerar och 
sköts så kan man undra ännu mer över om det är skäligt eller det vi ska lägga så mycket 
tid på? Det går också att ifrågasätta om minireningsverk som är en tekniskt komplex 
lösning ska användas för enstaka enskilda fastigheter. Se även Tabell B4, som avser 
åtgärder för kustvatten. 
 
Sidan 175 ff 
Samhällsekonomisk konsekvensanalys per miljöproblem. Överlag blir denna 
konsekvensanalys i många fall mycket hypotetisk och fladdrig. 
 
Samordning med övriga svenska miljöåtgärder 
De tre svenska styrinstrumenten Miljömålen, Vattendirektivet och Baltic Sea Action Plan 
behöver samordnas mycket bättre. Syftet, att skapa förutsättningar för en god vattenmiljö, 
är identiskt för alla tre. Att som nu sker, bygga upp tre parallella administrationer för att 
arbeta med samma frågor, förefaller från vår, Vattenrådets horisont, som resursslöseri. 
Det kan också medföra att styrningen av åtgärder för en god vattenmiljö blir otydlig. En 
uppgift om vilka miljömål som berörs saknas i samrådsmaterialet. 
 
 

VISS 
Hänvisningar på webbsidorna till VISS och underlagsmaterial som inte ingår i remissen 
förvirrar om vad som ska besvaras. Beroende på hur länkserierna är upplagda och vilken 
ingång till hemsidorna som väljs blir ibland utfallet annorlunda jämfört med de utskickade 
tryckta åtgärdsprogrammen. Det förekommer att det felaktig framstår som att VISS-data 
utgör en del av det remitterade formella åtgärdsprogrammet. Vattenmyndigheterna har 
angett att data i VISS kan komma att ändras under samrådsperioden vilket då omöjliggör 
möjligheten till att bedöma remissmaterialet. 
 

Det kan därför framstå som något oklart vad som ingår i åtgärdsprogrammet och 
remissen. Göta älvs vattenråd anser att det tydligt ska framgå att VISS endast är ett 
underlagsmaterial och att det som tas upp där endast ingår i Åtgärdsprogrammet om det 
återfinns i Åtgärdsprogrammet. 
 

I avsnittet genomförda åtgärder Rivöfjorden redovisas enbart ett fåtal projekt, är 
redovisningen enbart med avseende på åtgärder där länsstyrelsen har varit involverad så 
bör det förtydligas, i annat fall fattas det många åtgärder.  
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Vi noterar att det är svårt att tolka VISS:s statusklassning kontra åtgärdsplan i vissa fall. 
Exempel Sköldsån. Konstaterat övergödd. Bland annat pga läckage från jordbruksmark. 
Och under Åtgärder/ Möjliga står angivet både vanliga och anpassade skyddszoner. Dvs 
gräsbevuxen mark. 
 
I verkligheten har all jordbruksmark längs Sköldsån varit gräsbevuxen de senaste 15 åren. 
Har då inte växtligheten  
1. Haft förväntad effekt på näringsläckaget?  
2. Är tidsförskjutnigen till mätbar effekt så lång somm decennier?  
3. Är storleken på läckaget från gräsbevuxen mark annan än det som kalkyleras i  VISS?  
4. Är det så att även om jordbruksproduktionen läggs ned helt, så läcker marktypen näring 
ändå, pga ekologiska kretsloppet? 
 
 
Samordning – samverkan 
Det är viktigt att Vattenmyndigheten redogör för hur man tar hänsyn till vattenrådens 
synpunkter. 
 
 
Samhällsplanering 
Det är viktigt att MKN m.m. finns med i kommunernas ÖP och i andra planeringsdokument 
samt att kommunerna och länsstyrelserna ser till att detta efterlevs i såväl detaljplanering 
som bygglovsgivning. 
 
Boverket har det nationella övergripande ansvaret för vägledning inom området fysisk 
planering. De borde då utveckla sin roll inom vägledning beträffande VA-planering. Idag 
har Havs- och vattenmyndigheten med hjälp av Naturvårdsverket tagit på sig denna roll, 
utan att egentligen ha fått det formella ansvaret. Det är viktigt att inte ”fel” myndighet 
vägleder i ”fel” frågor. 
Det är viktigt att se till så att tillämpningen av PBL fungerar vilket är grunden för 
åtgärdsarbetet för att följa miljökvalitetsnormerna för vatten. Kunskap om vattenförvaltning 
behöver spridas mer även bland planerare och byggförvaltningar. Av kommunernas 
återrapportering till vattenmyndigheterna framkommer det att det inte tas tillräcklig hänsyn 
till miljökvalitetsnormerna för vatten i den fysiska planeringen. Här kommer också frågan 
om länsstyrelsernas granskande roll in. Hittills har länsstyrelserna varit försiktiga och inte 
ifrågasatt översiktsplaner eller detaljplaner ens när det är uppenbart att planen i fråga 
motverkar målet att uppnå miljökvalitetsnormerna. 
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