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Ledamöter 
Adam Johansson (M), ordförande 
Karola Svensson (C), 1:e vice ordförande 
Ingvor Bergman (S), 2:e vice ordförande 
Fredy Neüman (S) 
Dan Hovskär (KD) 
Jonas Larsson (SD) 
Johanna Svensson (S) 
Pema Malmgren (M) 
Annika Carp (L) 
Marita Ljus (SD) 
Niclas Hillestrand (S) 
Erik Kyrkander (V) 
Vanja Wallemyr (C) 
 

Ersättare 
Susanne Berglund (S) 
Rune Lennartsson (C) 
Caroline Lundberg (M) 
Göran Gynnemo (KD) 
Arild Svensgam (SD) 
Roger Lundberg (S) 
Heléne Svensson (S) 
Sture Olsson (M) 
Eva Dahlgren (C) 
Gerhard Karlsson (SD) 
Corry Thuresson (S) 
Camilla Funke (MP) 
Debora Josefsson (KD) 
 

Tjänstepersoner 
Pia Alhäll, kommundirektör 
Linda Karelid, kanslichef 
Sara Cronholm, kommunjurist 
Kajsa Björck, kommunsekreterare 
 
Protokollsjusterare, förslag 
Ingvor Bergman (S) 
 

Kommunstyrelsen 
kallas till sammanträde onsdagen den 14 april 2021 klockan 13:00 i Falköpingssalen, Stadshuset, 
och via Teams, för att behandla följande ärenden. Observera partiernas överenskommelse från den 
25 januari 2021 om helt digitala nämndsammanträden. 

Ärende Anteckningar 

Informationsärenden  

1.  Information om granskning av registerförteckning enligt 
artikel 30 dataskyddsförordningen (GDPR) 
Dnr 2021/00092   
Tid: 13:30–13:40 (10 min) 
Föredragande:  
Karin Hallgren, verksamhetsutvecklare 
 
 

 

Beslutsärenden  

2.  Besvarande av motion från Milada Wurm (SD) om 
språkkrav i samband med anställningar inom 
äldreomsorg, funktionshinder, förskola och 
fritidsverksamhet 
Dnr 2020/00367   
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Ärende Anteckningar 

3.  Falköpings kommuns årsredovisning för år 2020 
Dnr 2021/00109   
Tid: 13:40–14:40 (45+15 min) 
Föredragande:  
Magnus Fleischer, ekonomichef 
Elin Stål Tingbratt, redovisningsansvarig 
Maria Mannvik, ekonom 
Jens Sjöstrand, ekonom 
Maria Axelsson, HR-chef  

 

Fika 14:40–15:00 (20 min)  

4.  Pensionsriktlinjer för medarbetare och förtroendevalda 
Dnr 2021/00115   
Tid: 13:10–13:30 (10+10 min) 
Föredragande:  
Maria Axelsson, HR-chef 
Anneli Johansson, personalkonsult 
Susanne Walldén, KPA Pension  
 

 

5.  Överflyttning av allmänna handlingar från socialnämnden 
till kompetens- och arbetslivsnämnden 
Dnr 2021/00056   
 
 
 
 
 

 

6.  Delrapportering om uppdrag om att se över stöd-, 
service- och stabsfunktioner i hela den kommunala 
organisationen med syfte att skapa högre kvalitet och 
effektivitet 
Dnr 2021/00104   
Tid: 15:00–15:45 (30+15 min) 
Föredragande:  
Pia Alhäll, kommundirektör  
Anette Oscarsson, konsult/utredare 

 

7.  Slutrapportering om framtidens behov av 
kollektivtrafikutbud inom Falköpings tätort 
Dnr 2019/00488  531 
Tid: 15:45–16:00 (15 min) 
Föredragande:  
Ida Elf, infrastrukturstrateg  
Thérese Broman, trafikingenjör  
 

 

8.  Efterskänkning av tillsynsavgifter för serveringstillstånd 
för år 2021 
Dnr 2021/00096   
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Ärende Anteckningar 

9.  Ändring av avgifter för Ekehagens Forntidsby 
Dnr 2021/00108   
 
 
 
 
 
 

 

10.  Ändring av verksamhetsområden för vatten, spillvatten 
och dagvatten i Broddetorp, Kättilstorp och på Marjarps 
industriområde 
Dnr 2021/00095   
 
 
 
 

 

11.  Ansökan om strategiska utvecklingsmedel från kultur- 
och fritidsnämnden, barn- och utbildningsnämnden, 
kommunstyrelsen och nämnden för samhällsskydd 
mellersta Skaraborg 
Dnr 2021/00112   
 
 
 

 

12.  Samråd inom vattenförvaltning i Västerhavets 
vattendistrikt 
Dnr 2020/00458   
 
 
 
 
 

 

13.  Erbjudande från privatperson om donation av fastighet 
med villkor att den drivs som en stiftelse med visst 
socialt ändamål 
Dnr 2021/00152    
 
 
 
 

 

14.  Kommunstyrelsens delegationsbeslut 
Dnr 2021/00005   
 
 
 
 
 
 

 

15.  Kommunstyrelsens anmälningsärenden 
Dnr 2021/00001   
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Ärende Anteckningar 

16.  Rapportering från arbetet i Skaraborgs kommunalförbund 
Dnr 2020/00494   
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Adam Johansson (M) 
Ordförande 
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Anslut till Microsoft Teams möte på iPad som
gästdeltagare

STEG 1

Tryck på möteslänken i mailet med inbjudan till mötet.

Du kan även gå via kalender appen i din iPad och trycka på länken där.

STEG 2

När du har klickat på möteslänken kommer Microsoft Teams appen att starta.
Klicka på alternativet "Anslut som gäst".
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STEG 3

Första gången du startar Microsoft Teams appen kommer du få upp en
förfrågan enligt bilden till höger. Du måste godkänna appens åtkomstbegäran
till mikrofonen. Klicka på "OK" för att gå vidare.
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STEG 4

Skriv in ditt för-och efternamn i fältet och klicka sedan på "Anslut till möte".
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STEG 5

Du kommer nu hamna i en så kallad mötes lobby. Du får vänta i mötes
lobbyn tills mötesarrangören släpper in dig till mötet.
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STEG 6

När mötesarrangören har släppt in dig till mötet så aktiverar du mikrofonen
genom att klicka på mikrofon symbolen så att stecket genom symbolen
försvinner.

 

STEG 7

Nu ska du aktivera kameran på samma sätt som du tidigare aktiverade
mikrofonen.

Första gången du aktiverar kameran måste du ge Microsoft Teams åtkomst
till iPadens kamera och det gör du genom att klicka på "OK".



Anslut till Microsoft Teams möte på iPad som gästdeltagare

http://guider.falkoping.se/smartass/2211.guide[2021-03-04 12:55:52]

STEG 8

Nu är mötet igång. Om du vill lämna mötet klickar du på den röda symbolen
som ser ut som en lur. Se bild till höger.

STEG 9

Skulle du av misstag råka lämna mötet kan du återansluta till mötet genom
att klicka på knappen "Återanslut". Du får då vänta i möteslobby tills
mötesarrangören släpper in dig igen.
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Om du ska lämna mötet klickar du på kryss symbolen i övre vänstra hörn.

STEG 10

Efter att du har klickat på krysset i övre vänstra hörn för att avsluta ditt
deltagande i mötet så bekräftar du ditt val genom att klicka på "Avsluta".



Anslut till Microsoft Teams möte på iPad som gästdeltagare

http://guider.falkoping.se/smartass/2211.guide[2021-03-04 12:55:52]

Tips och trix

En av förutsättningarna för ett lyckat deltagande i ett digitalt möte är att vara
förberedd. Kontrollera följande i god tid innan mötet börjar.

1. Kontrollera att din nätverksuppkoppling fungerar. Det kan du göra genom
att exempelvis besöka en webbsida.

 

2. Kontrollera att ljudet fungerar. Det kan göras genom appen "Röstmemon"
där du kan spela in ett kort meddelande som du sedan kan lyssna på.

 

3. Inför ditt första Microsoft Teams möte, kontrollera att appen "Teams" finns
installerad på din iPad.

Om du har kontrollerat ovanstående punkter men ändå har problem med
ljud/bild i Microsoft Teams gå till inställningsappen i din iPad och verifiera att
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inställningarna för Teams ser ut enligt bilden till höger.

Om du fortfarande har problem kontaktar du IT-Support på tele: (88) 53 00



Klicka här för att ändra formatRutin för genomförande av digitala 
sammanträden

2021-01-25



Överenskommelse om 
digitala möten
• Politiska sammanträden med nämnd och AU 

genomförs helt på distans. 
Partiöverenskommelsen gäller tillsvidare.

• Socialnämnden och socialnämndens 
arbetsutskott fortsätter dock med fysiska möten 
enligt tidigare överenskommelse. Detta p.g.a. 
hantering av sekretessärenden.

• Ordförande och nämndsekreterare deltar fysiskt 
på plats på mötet.

• Ledamöter + ersättare, förvaltningschef, övriga 
tjänstepersoner samt föredragande deltar digitalt.



Överenskommelse om 
digitala möten
• Lokalen för sammanträden där ledamöter och 

ersättare får delta på distans ska vara 
utrustad med teknik för bild- och 
ljudöverföring som både är stabil och av hög 
kvalitet.

• Falköpingssalen har under hösten 2020 fått 
uppdaterad teknik varvid denna lokal 
rekommenderas. Därutöver har även 
Gudhemsrummet och Bjurumsrummet på 
stadshuset liknande utrustning samt 
Ryttarsalen på Lärcenter.



Inledande information vid 
digitala politiska möten
Den här informationen ska ges inledningsvis vid alla 
politiska möten. Syftet är att klargöra förutsättningarna 
för mötet. 
För alla som sitter med på distans gäller följande:

• Säkerställ att du sitter ensam. 
• Din kamera ska vara på så att alla ser varandra 

under mötet.
• Din mikrofon ska vara avstängd när du inte pratar.
• Den som har ordet är den som pratar.
• Undvik onödiga ljud nära mikrofonen.
• För att begära ordet så skriver du ditt namn i chatten.
• Om du får problem med tekniken och inte upplever 

att du kan delta i mötet fullt ut så meddela 
sekreteraren via mail så ajourneras mötet tillfälligt.



Tekniska förutsättningar
• Förtroendevalda deltar i det digitala mötet via sin 

iPad genom att logga in i mötet via Skype-länken i 
mötesbokningen. Ta gärna del av Skype-guiden som 
IT-avdelningen tagit fram, före mötet.

• Om du har tillgång till ytterligare en enhet, utöver din 
iPad, är det möjligt att läsa handlingarna i 
Assistenten på webben: 
https://assistent.falkoping.se/. Handlingarna finns 
också publicerade på www.falkoping.se. 

• Använd med fördel ett headset med mikrofon, ljudet 
blir bättre både för dig när du lyssnar och för andra 
när du pratar.

• Har du frågor gällande din iPad, uppkoppling, Skype 
eller andra tekniska frågor, hör av dig till IT-
avdelningen 0515-885300. 



Innan mötet

• Välj en plats där du kan sitta ensam. Det är 
inte tillåtet att sitta i offentliga miljöer.

• Säkerställ att du har bra uppkoppling och 
laddat batteri.

• Var i god tid till mötet, logga gärna in på 
mötet minst 10 minuter innan.



Under mötet
• Alla närvarande förtroendevalda ska ha igång sin kamera under 

hela mötet. 
• Mikrofonen ska vara på när du pratar, annars ska den vara 

avstängd. När det är ett streck över mikrofonikonen hörs du 
inte.

• Det som skrivs i chatten kan läsas av alla i mötet. 
• Skriv i chatten och invänta svar om du behöver avvika från 

mötet. Gäller både ledamöter och ersättare.
Om ledamöter får tekniska problem 

• Om tjänstgörande ledamöter och tjänstgörande ersättare får 
tekniska problem ska de skicka ett mail till sekreteraren och 
meddela detta. Ordföranden får då ajournera mötet tills alla är 
närvarande igen. Vid långvarigt problem får en ersättare tas in 
att tjänstgöra. 

Icke tjänstgörande ersättare ska vid tekniska problem under mötet 
meddela sekreteraren vilka punkter på mötet som de deltog i.



Ordning under mötet

• Börja med att gå igenom ”inledande 
information vid digitala möten”.

• Vid uppropet ska ledamöter svara: ”Ja, <sitt 
namn> är med på mötet”.

• Ordföranden informerar efter uppropet om 
vilka ytterligare personer som finns med i 
rummet samt via distans (föredragande 
tjänstepersoner). 

• Ledamöter begär ordet genom att skriva sitt 
namn i chatten.



Ordning under mötet, forts

• Vid votering, ska de sätta på sin mikrofon och 
säga ”<sitt namn> ja/nej”.

• Reservationer och protokollsanteckningar 
lämnas enklast genom mail till sekreteraren. 

• Ett yrkande som inte är ett rent bifalls- eller 
avslagsyrkande ska lämnas skriftligt genom 
mail till sekreteraren och ordföranden.

• Efter en ajournering görs en ny avstämning 
för att se att alla är på plats.



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1 (1) 

Sammanträdesdatum 
2021-03-31 

 
 

  
 

 
Justerarnas signaturer 

Digital justering 
  Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 37 Dnr 2021/00092  

Information om granskning av registerförteckning 
enligt artikel 30 dataskyddsförordningen (GDPR) 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
1 Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.       

Bakgrund 
Dataskyddsombudets arbetsuppgift är bland annat att granska att 
dataskyddsförordningen efterlevs inom kommunen. Av 
dataskyddsförordningen framgår att personuppgiftsansvarig är skyldig att 
föra ett register eller en förteckning över behandlingar av personuppgifter. 
Inom kommunen är det den nämnd som hanterar personuppgifterna som är 
personuppgiftsansvarig. Mot bakgrund av detta har kommunens 
dataskyddsombud med en representant för förvaltningen gått igenom 
samtliga behandlingar i kommunstyrelsens registerförteckning.  
Granskningen har resulterat i en rapport som generellt visar på ett gott 
resultat. Dock finns det brister på vissa områden i registerförteckningen som 
behöver kompletteras eller justeras för att leva upp till skyldigheten att föra 
en fullständig registerförteckning över personuppgiftsbehandlingar. 
Dataskyddsombudet redovisar ett antal punkter som behöver ses över för att 
säkerställa att kraven i dataskyddsförordningen efterlevs.  
De flesta av dessa punkter har kompletterats med fullständiga uppgifter och 
två av punkterna är i dagsläget under arbete. Den punkt som kvarstår är 
arbetet med informationsklassning av kommunens system och information.  

Underlag 
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-02-25 
Dataskyddsombudets tillsynsrapport om granskning av registerförteckning 
enligt artikel 30 dataskyddsförordningen. 2020-11-27 
  
 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            
 



 

Kommunledningsförvaltningen   Kansliavdelningen 

 

Karin Hallgren   Verksamhetsutvecklare      karin.hallgren@falkoping.se  

Falköpings kommun   Sankt Sigfridsgatan 9   52181 Falköping   Telefon 0515-88 50 00 
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 Kommunstyrelsen 

Granskning av registerförteckning enligt artikel 30 
dataskyddsförordningen (GDPR) 

Information 
Dataskyddsombudets arbetsuppgift är bland annat att granska att 
dataskyddsförordningen efterlevs inom kommunen. Av 
dataskyddsförordningen framgår att personuppgiftsansvarig är skyldig att 
föra ett register eller en förteckning över behandlingar av personuppgifter. 
Inom kommunen är det den nämnd som hanterar personuppgifterna som är 
personuppgiftsansvarig. Mot bakgrund av detta har kommunens 
dataskyddsombud med en representant för förvaltningen gått igenom 
samtliga behandlingar i kommunstyrelsens registerförteckning.  
Granskningen har resulterat i en rapport som generellt visar på ett gott 
resultat. Dock finns det brister på vissa områden i registerförteckningen som 
behöver kompletteras eller justeras för att leva upp till skyldigheten att föra 
en fullständig registerförteckning över personuppgiftsbehandlingar. 
Dataskyddsombudet redovisar ett antal punkter som behöver ses över för att 
säkerställa att kraven i dataskyddsförordningen efterlevs.  
De flesta av dessa punkter har kompletterats med fullständiga uppgifter och 
två av punkterna är i dagsläget under arbete. Den punkt som kvarstår är 
arbetet med informationsklassning av kommunens system och information.  

Underlag 
Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2021-02-25 
Dataskyddsombudets tillsynsrapport om granskning av registerförteckning 
enligt artikel 30 dataskyddsförordningen. 2020-11-27  
 
 
Karin Hallgren 
Verksamhetsutvecklare/kommunstyrelsens representant för GDPR-frågor 
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Sammanfattande bedömning och rekommendationer 

Sammanfattningsvis kan konstateras att granskningen av registerförteckningen generellt visar 
ett gott resultat. Dock finns det brister på vissa områden i registerförteckningen som behöver 
kompletteras eller justeras för att personuppgiftsansvarig ska efterleva kraven i 
dataskyddsförordningen när det kommer till skyldigheten att föra en fullständig 
registerförteckning över personuppgiftsbehandlingar. 
 
Mot bakgrund av granskningen som skett och de iakttagelser som gjorts rekommenderar 
dataskyddsombudet att följande punkter ses över. 
 

 Fortsatt arbete med att komplettera vissa personuppgiftsbehandlingar i 
registerförteckningen så att informationen om behandlingarna blir fullständig och 
korrekt. Därutöver ska löpande arbete och uppdatering av registerförteckningen ske.  

 Komplettera registerförteckningen med kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig 
och dataskyddsombud. Eftersom artikel 30 dataskyddsförordningen ställer krav på att 
namn och kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud ska 
framgå av registerförteckningen måste förteckningen kompletteras med dessa 
uppgifter.  

 I de fall behandlingen innefattar känsliga personuppgifter bör registerförteckningen 
kompletteras med uppgift om vilket undantag som är tillämpligt för att behandlingen 
ska kunna utföras.  

 Ändamålet med vissa behandlingar behöver förtydligas. 
 Vad gäller laglig grund behöver ett stort antal av behandlingarna i 

registerförteckningen ses över. Om uppgift av allmänt intresse används som laglig 
grund för en behandling krävs en tydlig koppling till lag eller annan författning, 
kollektivavtal eller beslut som har meddelats med stöd av lag eller annan författning.  

 Uppgiften i registerförteckningen rörande vilka mottagare som kommer att ta del av 
personuppgifterna i respektive behandling bör kompletteras. 

 Avseende behandlingen ”Brandskyddspärm med anhöriglista” bör kommunstyrelsen 
överväga vilka uppgifter som samlas in för att behandlingen inte ska omfatta känsliga 
personuppgifter. Dels utifrån huvudregeln att det är förbjudet att behandla känsliga 
personuppgifter, dels utifrån principen om uppgiftsminimering. 

 Gällande behandlingen ”Tomtkölista” bör såväl gallringsrutiner som vilka 
personuppgifter som samlas in ses över utifrån dataskyddsförordningens 
grundläggande principer om lagringsminimering och uppgiftsminimering. 

 Dataskyddsförordningen ställer krav på att personuppgiftsansvarig arbetar strategiskt 
med informationssäkerhet. Utöver en övergripande informationsklassning av system 
saknar aktuell verksamhet dokumentation som påvisar hur verksamheten kommit fram 
till vilka åtgärder som krävs för att skydda personuppgifterna på ett relevant sätt. 

 
  



 
 

 

Inledning 

 

Bakgrund 

Den 25 maj 2018 trädde EU:s dataskyddsförordning (679/2016) i kraft och ersatte 
personuppgiftslagen (PuL 1998:204). Dataskyddsförordningen syftar till ett starkare skydd för 
fysiska personers grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av 
personuppgifter. Vidare syftar lagstiftningen till att ge de registrerade mer makt att kunna 
bestämma över sina personuppgifter. Både privata och offentliga verksamheter måste anpassa 
hanteringen av personuppgifter till gällande regler inom ramen för dataskyddsförordningen.  
 
Syfte och tillsynsfrågor 

Personuppgiftsansvarig är skyldig att föra ett register eller en förteckning över behandlingar 
av personuppgifter enligt artikel 30 i dataskyddsförordningen. Den översiktliga tillsynsfrågan 
är om personuppgiftsansvarig uppfyller kraven i dataskyddsförordningen genom att föra en 
fullständig registerförteckning.  
 
Avgränsningar 

Tillsynen avser den registerförteckning som förs av kommunstyrelsen. 
 
Metod 

Tillsynen har genomförts genom att dataskyddsombud och representant för 
kommunledningsförvaltningen tillsammans har gått igenom samtliga behandlingar i 
kommunstyrelsens registerförteckning den 29 oktober, 3, 4 och 24 november 2020.  
 
 
  



 
 

 

Dataskyddsförordningen 

De grundläggande principerna 

All behandling av personuppgifter måste uppfylla de grundläggande principerna som anges i 
artikel 5 dataskyddsförordningen. Principerna innebär bland annat att personuppgiftsansvarig  
 

 måste ha stöd i dataskyddsförordningen för att få behandla personuppgifter, 

 bara får samla in personuppgifter för specifika, särskilt angivna och berättigade 

ändamål, 

 inte ska behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålen, 

 ska se till att personuppgifterna är riktiga, 

 ska radera personuppgifterna när de inte längre behövs, 

 ska skydda personuppgifterna, till exempel så att inte obehöriga får tillgång till dem 

och så att de inte förloras eller förstörs, 

 ska kunna visa att och hur personuppgiftsansvarig lever upp till dataskydds-

förordningen. 

Dataskyddsförordningen slår fast att det inte är tillräckligt att följa lagen, utan den som är 
ansvarig för personuppgiftsbehandlingen måste också kunna visa att och hur 
personuppgiftsansvarig följer bestämmelserna i förordningen. Det gör personuppgiftsansvarig 
exempelvis genom att ha en fullständig registerförteckning.  
 
Artikel 30 dataskyddsförordningen 

Personuppgiftsansvarig är skyldig att föra ett register eller en förteckning över behandlingar 
av personuppgifter. Detta register ska upprättas skriftligen, vara tillgängligt i elektroniskt 
format och hållas uppdaterat. På begäran ska registret göras tillgängligt för Datainspektionen. 
Registret ska innehålla följande uppgifter. 
 

 Namn och kontaktuppgifter för den personuppgiftsansvarige, den personuppgifts-

ansvariges företrädare samt dataskyddsombudet. 

 Ändamålen med behandlingen. 

 En beskrivning av kategorierna av registrerade och kategorierna av personuppgifter. 

 De kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats eller ska lämnas 

ut. 

 I tillämpliga fall, överföringar av personuppgifter till ett tredjeland eller en 

internationell organisation. 



 
 

 

 Om möjligt, de förutsedda tidsfristerna för radering av de olika kategorierna av 

uppgifter. 

 Om möjligt, en allmän beskrivning av tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder. 

Utöver ovanstående bör registerförteckningen enligt dataskyddsombudet även innehålla 
uppgift om vilken rättslig grund som personuppgiftsbehandlingen grundar sig på och vilket 
undantag som har tillämpats om känsliga personuppgifter behandlas. Detta för att 
personuppgiftsansvarig ska kunna visa ansvarsskyldighet enligt artikel 5 p. 2 
dataskyddsförordningen.  



 
 

 

Iakttagelser och bedömning 

Inledningsvis vill dataskyddsombudet påpeka att kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig 
och därmed har det yttersta ansvaret för personuppgiftsbehandlingarna som förekommer i 
dess verksamhet. Det ställer krav på att ledamöter och ersättare är aktiva och efterfrågar 
information om förvaltningens arbete kring efterlevnaden av dataskyddsförordningen och 
säkerställer att resurser avsätts för arbetet. 
 
Generellt visar granskningen av kommunstyrelsens registerförteckning ett gott resultat och att 
innehållet i registerförteckningen är väl genomarbetat och strukturerat. Dock finns det 
anmärkningar på vissa områden i registerförteckningen som måste kompletteras för att 
personuppgiftsansvarig ska kunna visa ansvarsskyldighet enligt dataskyddsförordningen.  
 
Kommunstyrelsens registerförteckning innehåller ett stort antal behandlingar. I 
registerförteckningen finns personuppgiftsbehandlingar som förekommer i IT-system, på 
lokala lagringsytor samt manuella behandlingar av personuppgifter som återfinns i pärmar. 
Det tyder på att kommunstyrelsen har tagit ett helhetsgrepp kring identifieringen och 
registreringen av personuppgiftsbehandlingar och inte enbart fokuserat på IT-system.   
 
Vid granskningen har det framkommit att vissa av behandlingarna i registerförteckningen 
behöver ses över för att bland annat klargöra vilka kategorier av personuppgifter och 
kategorier av registrerade som behandlas och på vilket sätt personuppgifter behandlas. Dessa 
behandlingar bör färdigställas så snart som möjligt. 
 
Vad gäller registerförteckningens utformning kan konstateras att förteckningen innehåller de 
uppgifter som artikel 30 p. 1-3 dataskyddsförordningen föreskriver, förutom fullständiga 
kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig samt namn och kontaktuppgifter till 
dataskyddsombudet. Dessa uppgifter bör registerförteckningen kompletteras med genom att 
uppgifterna läggs till i systemet som används för att administrera registerförteckningen.  
 
I registerförteckningen anges att känsliga personuppgifter förekommer i en del av 
behandlingarna. Det vill säga uppgifter om etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller 
filosofisk övertygelse, medlemskap i en fackförening, hälsa, en persons sexualliv eller 
sexuella läggning, genetiska uppgifter och biometriska uppgifter som används för att entydigt 
identifiera en person. Utgångspunkten är att det är förbjudet att behandla känsliga 
personuppgifter, men det finns en rad undantag. I nuläget saknar registerförteckningen 
information om vilket undantag som kommunstyrelsen anser är tillämpligt för behandlingen. 
Registerförteckningen bör kompletteras med denna information. Observera dock att det under 
rubriken känsliga personuppgifter i registerförteckningen även anges andra integritetskänsliga 
personuppgifter, som är extra skyddsvärda personuppgifter men som inte faller in under det 
generella förbudet. Dessa uppgifter kräver inte att ett undantag är tillämpligt för att 
kommunstyrelsen ska få behandla dessa.  
 
Dataskyddsombudet vill framhålla att ändamålsbeskrivningen i registerförteckningen överlag 
är god. Avseende vissa behandlingar behöver dock syftet med varför personuppgifterna 
behandlas förtydligas så att ändamålet blir mer än exempelvis en beskrivning av ett system. 
 



 
 

 

Artikel 6 dataskyddsförordningen anger sex lagliga grunder som personuppgiftsbehandlingen 
kan grunda sig på. Myndigheter och andra inom offentlig verksamhet använder sig främst av 
grunderna rättslig förpliktelse, uppgift av allmänt intresse eller myndighetsutövning samt 
avtal. Vid granskningen har konstaterats att den lagliga grunden i vissa fall behöver justeras 
samt att den lagliga grunden för ett stort antal av kommunstyrelsens behandlingar är uppgift 
av allmänt intresse. Dataskyddsombudet vill påminna om att om uppgift av allmänt intresse 
används som laglig grund för en behandling krävs en tydlig koppling till lag eller annan 
författning, kollektivavtal eller beslut som har meddelats med stöd av lag eller annan 
författning. Det är viktigt att personuppgiftsansvarig kan motivera och argumentera kring 
vilken rättslig grund som har tillämpats. Observera att även sådana frivilliga åtaganden som 
en kommun gör inom ramen för sin allmänna befogenhet ska framgå av gällande rätt, 
nämligen av det reglemente som fullmäktige utfärdar för den ansvariga nämnden. 
 
Vad gäller uppgiften om vilka kategorier av mottagare som personuppgifterna har lämnats 
eller ska lämnas ut till bör registerförteckningen överlag ses över och kompletteras, särskilt 
avseende vilka interna mottagare som kommer att ta del av personuppgifterna i respektive 
behandling. 
 
Avseende behandlingen som benämns ”Brandskyddspärm med anhöriglista” bör 
kommunstyrelsen överväga vilka uppgifter som samlas in för att behandlingen inte ska 
omfatta känsliga personuppgifter. Dels utifrån huvudregeln att det är förbjudet att behandla 
känsliga personuppgifter, dels utifrån principen om uppgiftsminimering.  
 
Vad gäller behandlingen som benämns ”Tomtkölista” uppges ändamålet med behandlingen 
vara att ha en kö för tilldelning av tomt för småhus för privatpersoner. Antalet registrerade i 
denna behandling anges i registerförteckningen vara mellan 10 000 och 100 000 stycken. Det 
förefaller vara många registrerade för en behandling med ovanstående ändamål. 
Dataskyddsombudet vill påminna om att personuppgifter bara får sparas så länge som de 
behövs för ändamålet med personuppgiftsbehandlingen. När personuppgifterna inte längre 
behövs för ändamålet ska de raderas eller avidentifieras. I de fall handlingar med 
personuppgifter måste bevaras bör handlingarna lagras på ett sätt så att de inte längre är 
tillgängliga i den dagliga verksamheten. Avseende behandlingen ”Tomtkölista” anges vidare i 
registerförteckningen att följande typer av personuppgifter samlas in för behandlingen, namn, 
personnummer, telefonnummer, adress, e-postadress och fastighetsbeteckning. 
Dataskyddsombudet vill påpeka att personuppgifter som behandlas ska vara adekvata, 
relevanta och inte för omfattande i förhållande till ändamålet. Personuppgiftsansvarig ska 
aldrig behandla fler personuppgifter än vad som behövs, och de personuppgifter som 
behandlas ska vara tydligt kopplade till ändamålet. Det är med andra ord inte tillåtet att samla 
in personuppgifter för obestämda framtida behov, för att de kan vara "bra att ha". Vad gäller 
personnummer får denna typ av personuppgifts endast behandlas utan samtycke när det är 
klart motiverat med hänsyn till ändamålet med behandlingen, vikten av en säker identifiering 
eller något annat beaktansvärt skäl. Gällande aktuell behandling bör såväl gallringsrutiner 
som vilka personuppgifter som samlas in ses över.  

Enligt artikel 32 dataskyddsförordningen ska personuppgiftsansvarig vidta tekniska och 
organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifterna. Härigenom ställer 
dataskyddsförordningen krav på att personuppgiftsansvarig arbetar strategiskt med 



 
 

 

informationssäkerhet. Av vad som framkommit vid granskningen finns en övergripande 
informationsklassning av system som används i kommunstyrelsens verksamhet. Denna 
gjordes tillsammans med IT-avdelningen. Utöver detta saknas dokumentation som påvisar hur 
verksamheten kommit fram till vilka åtgärder som krävs för att skydda personuppgifterna på 
ett relevant sätt. 
 
Dataskyddsombudet vill påpeka att arbetet med registerförteckningen kräver ett systematiskt 
och strukturerat arbetssätt för att hålla registerförteckningen uppdaterad. Det är ett 
kontinuerligt arbete som kräver bra interna rutiner och uppföljning. 
 
 
 
 
2020-11-27 
 
Elinor Stenberg, dataskyddsombud 
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§ 38 Dnr 2020/00367  

Besvarande av motion från Milada Wurm (SD) om 
språkkrav i samband med anställningar inom 
äldreomsorg, funktionshinder, förskola och 
fritidsverksamhet 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen om 

språkkrav i samband med anställningar inom äldreomsorg, 
funktionshinder, förskola och fritidsverksamhet.      

Reservation 
Jonas Larsson (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande.      

Bakgrund 
Sverigedemokraterna har genom Milada Wurm (SD) lämnat in en motion om 
att Falköpings kommun ska genomföra språklyft och införa språkkrav i 
samband med anställningar inom äldreomsorg, funktionshinder, förskola och 
fritidsverksamhet.  
Ärendet har skickats på remiss till barn- och utbildningsnämnden, 
socialnämnden samt kompetens- och arbetslivsnämnden, som alla har 
inkommit med yttrande där samtliga nämnder har föreslagit 
kommunfullmäktige att avslå motionen.  

Förvaltningens bedömning 
Kommunledningsförvaltningen bedömer i likhet med de yttranden som 
inkommit från vidtalade remissinstanser att svenska språket är en viktig 
förutsättning för en fungerande omsorgsverksamhet. Av den anledningen är 
det också något som berörda förvaltningar arbetar aktivt med för att försäkra 
sig om att personalen kan förstå och göra sig förstådda vid kontakter med 
våra medborgare. Detta sker bland annat genom bedömning vid 
anställningsintervju samt de verksamhetsspecifika bedömningar och 
utbildningar som genomförs inom respektive förvaltning. 
Vidare menar kommunledningsförvaltningen att språkkrav kan vara ett något 
trubbigt verktyg som skulle kunna innebära att andra viktiga egenskaper 
inom omsorgsyrkena förbises. Ett språkkrav skulle också kunna anses stå 
emot andra politiska mål om integration, minskad arbetslöshet och utifrån att 
det i dagsläget är svårt att rekrytera inom vissa omsorgsyrken.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-02-02 
Barn- och utbildningsnämnden § 10/2021 
Socialnämnden § 11/2021 
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Kompetens- och arbetslivsnämnden § 2/2021 
Motionen 

Yrkanden 
Jonas Larsson (SD) yrkar bifall till motionen.      

Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag respektive Jonas 
Larssons (SD) yrkande och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med 
förvaltningens förslag.      
  
 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            
 



 

Kommunledningsförvaltningen   Kansliavdelningen 

 

Sebastian Helin   Kommunsekreterare   0515885266   sebastian.helin@falkoping.se  
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 Kommunstyrelsen 

Besvarande av motion från Milada Wurm (SD) om 
språkkrav i samband med anställningar inom 
äldreomsorg, funktionshinder, förskola och 
fritidsverksamhet 

Förslag till beslut 
1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen om 

språkkrav i samband med anställningar inom äldreomsorg, 
funktionshinder, förskola och fritidsverksamhet.        

Bakgrund 
Sverigedemokraterna har genom Milada Wurm (SD) lämnat in en motion om 
att Falköpings kommun ska genomföra språklyft och införa språkkrav i 
samband med anställningar inom äldreomsorg, funktionshinder, förskola och 
fritidsverksamhet.  
Ärendet har skickats på remiss till barn- och utbildningsnämnden, 
socialnämnden samt kompetens- och arbetslivsnämnden, som alla har 
inkommit med yttrande där samtliga nämnder har föreslagit 
kommunfullmäktige att avslå motionen.  

Förvaltningens bedömning 
Kommunledningsförvaltningen bedömer i likhet med de yttranden som 
inkommit från vidtalade remissinstanser att svenska språket är en viktig 
förutsättning för en fungerande omsorgsverksamhet. Av den anledningen är 
det också något som berörda förvaltningar arbetar aktivt med för att försäkra 
sig om att personalen kan förstå och göra sig förstådda vid kontakter med 
våra medborgare. Detta sker bland annat genom bedömning vid 
anställningsintervju samt de verksamhetsspecifika bedömningar och 
utbildningar som genomförs inom respektive förvaltning. 
Vidare menar kommunledningsförvaltningen att språkkrav kan vara ett något 
trubbigt verktyg som skulle kunna innebära att andra viktiga egenskaper 
inom omsorgsyrkena förbises. Ett språkkrav skulle också kunna anses stå 
emot andra politiska mål om integration, minskad arbetslöshet och utifrån att 
det i dagsläget är svårt att rekrytera inom vissa omsorgsyrken.  
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Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-02-02 
Barn- och utbildningsnämnden § 10/2021 
Socialnämnden § 11/2021 
Kompetens- och arbetslivsnämnden § 2/2021 
Motionen       

Beslutet ska skickas till 
Motionären 
Barn- och utbildningsnämnden 
Socialnämnden 
Kompetens- och arbetslivsnämnden 
 
 
 
Sebastian Helin 
Kommunsekreterare 
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§ 2 Dnr 2020/00090  

Motion från Milada Wurm (SD) angående språkkrav i 
samband med anställningar inom äldreomsorg, 
funktionshinder, förskola och fritidsverksamhet – 
Remisssvar 
Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut 
1 Kompetens- och arbetslivsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
 kommunfullmäktige att avslå motionen.        

Reservation 
Johanna Johansson (SD) och Christopher Münch (SD) reserverar sig till 
förmån för sina yrkanden.  

Bakgrund 
Sverigedemokraterna har genom Milada Wurm och Johanna Johansson 
inkommit med en motion om att Falköpings kommun ska genomföra 
språklyft för anställda samt ta fram och införa språktest i svenska för 
nyanställning inom äldreomsorg, funktionshinder, förskola och fritids-
verksamhet.Vidare yrkar Sverigedemokraterna att uppdraget för genom-
förande av språklyft ges till Kompetens- och arbetslivsnämnden. 

Förvaltningens bedömning 
I Skolverkets kursplan för kommunal vuxenutbildning i svenska för 
invandrare står att läsa att sfi är en kvalificerad språkutbildning som syftar 
till att ge vuxna invandrare grundläggande kunskaper i svenska språket. Elev 
med annat modersmål än svenska ska inom utbildningen få lära sig och 
utveckla ett funktionellt andraspråk. Utbildningen ska ge språkliga redskap 
för kommunikation och aktivt deltagande i vardags-, samhälls- och arbetsliv 
samt fortsatta studier. Utifrån dialog med olika branscher erbjuder Lärcenter 
idag inte någon yrkesutbildning i kombination med sfi.  
Milada Wurm och Johanna Johansson skriver i motionen att många ny-
anlända kommer med glädjebetyg från oseriösa sfi-anordnare där de hänvisar 
till en rapport från Kommunal, Svenska språket – A och O i äldreomsorgen. 
I Falköpings kommun bedrivs sfi i kommunal regi av ett arbetslag där 73 % 
av pedagogerna är behöriga sfi-lärare. Som utredningen Samverkande krafter 
– för stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med svenska 
som andraspråk påtalar finns en tydlig koppling mellan kompetens och 
kvalitet. Enligt utredningen var andelen behöriga lärare på sfi i kommunal 
regi 41,8 % på nationell nivå läsåret 2019/2020. Motsvarande andel för 
anställda hos övriga anordnare var 30,4 %. Lärares och rektorers kompetens 
är avgörande för likvärdigheten i utbildning och för bedömning av elevers 
kunskaper och färdigheter.  Gedigen och relevant utbildning och kontinuerlig 
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kompetensutveckling är av vikt för att upprätthålla och utveckla kvalitet och 
likvärdighet inom sfi och övrig vuxenutbildning.  
Vid nuvarande språkförstärkta yrkesutbildningar vid Lärcenter, Vård- och 
omsorgsutbildning, Restaurang- och CNC-utbildning, har rekommenderade 
förkunskaper varit att kunna tillgodogöra sig utbildningen motsvarande 
svenska som andraspråk, grund delkurs 2. Rekommenderade förkunskaper 
kan variera för olika yrkesutbildningar och för olika anordnare av yrkes-
utbildning. Efter avslutad utbildning inom VO-College får eleven ett diplom 
som visar att denne har läst en certifierad utbildning som är kvalitetssäkrad 
genom samverkan mellan arbetsliv och utbildning. Diplomet är en merit när 
eleven söker arbete och ett krav för att få en tillsvidareanställning som 
undersköterska i Falköpings kommun. För att få diplom krävs genomförda 
och godkända yrkeskurser samt kurserna Svenska 1 alternativt Svenska som 
andraspråk1 samt Samhällskunskap 1a1.  
Språket är något som utvecklas över tid, även efter avslutad utbildning. Inom 
ramen för VO-College finns också möjlighet till utbildning av språkombud. 
Språkombud är medarbetare med uppdrag att stödja kollegor i deras språk-
utveckling. Språkombuden arbetar med stöd av chef för att göra hela arbets-
platsen språkutvecklande och för en bättre kommunikation. Det kan både 
handla om att stödja dem som har ett annat modersmål än svenska och att 
hjälpa kollegor i frågor om vardaglig språkanvändning. Lärcenter erbjuder 
utbildning för språkombud vid förfrågan. 
Fortsatt dialog om krav gällande språk för utbildning inom Vård- och 
omsorg sker inom ramen för VO-College men också inom andra utbildningar 
och branscher som anordnar utbildning. Inom ramen för olika önskemål och 
behov kan förvaltningen utforma uppdragsutbildningar inom olika 
kompetenshöjande insatser för företag, förvaltningar och organisationer.  

Beslutsunderlag 
 Motion från Milada Wurm och Johanna Johansson 
 Beslut från kommunstyrelsen angående remittering av motion       

Yrkanden 
Johanna Johansson (SD) och Christopher Münch (SD) yrkar bifall till 
motionen.       

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar 
enligt arbetsutskottets förslag.   
  

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen   
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§ 10 Dnr 2020/01368  

Motion från Milada Wurm (SD) angående språkkrav i 
samband med anställningar inom äldreomsorg, 
funktionshinder, förskola och fritidsverksamhet. 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1 Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att avslå motionen.       

Reservation 
Albin Gilbertsson (SD) och Jonas Larsson (SD) reserverar sig mot nämndens 
beslut till förmån för yrkandet om bifall till motionen.          

Bakgrund 
Sverigedemokraterna har genom Milada Wurm motionerat om att 
Falköpings kommun ska genomföra språklyft för anställda samt ta fram och 
införa språktest i svenska för nyanställning inom äldreomsorg, 
funktionshinder, förskola och fritidsverksamhet. 
Motionären skriver att barnen i förskolan skall möta personal, som ska ta 
hand om barnens språkliga inlärning. Inte alla barn har svenska, som 
modersmål. Motionären menar att det är helt avgörande för barnens framtid 
att lära sig bra svenska redan i förskolan och att alla barn ska ha samma 
möjligheter till en bra utbildning. Detta är möjligt bara om anställda har bra 
kunskaper i svenska. Fortsättningsvis skriver motionären att låga 
språkkunskaper av anställda pedagoger riskerar att gå ut över barens 
språkutveckling med konsekvenser för hela livet, det gäller alla barn oavsett 
bakgrund. 

Förvaltningens bedömning 
När det gäller anställning inom förskola och fritidshem så tillsvidareanställs 
endast pedagoger som genomgått förskollärarexamen eller examen för lärare 
med inriktning fritidshem.  
De som arbetar inom kommunens förskolor idag är förskollärare med 
legitimation, förskollärare med lokal behörighet, barnskötare, personal med 
annan högskolebehörighet och personal utan relevant utbildning. Ansvaret 
för barnens språkutveckling ligger enligt förskolans läroplan på 
förskollärarna. Barn- och utbildningsförvaltningen anser det viktigt att både 
pedagogerna och den övriga personalen kan kommunicera med barnen och 
deras vårdnadshavare på svenska. Andelen barn med ett annat förstaspråk än 
svenska uppgår idag till drygt 30 % på våra förskolor och rektorerna ser att 
när de har personal som kan både svenska och ytterligare ett språk så stärker 
det barnens språkinlärning. En inventering bland kommunens rektorer den 
10 december 2020 visar att det inte finns någon förskollärare som inte 
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behärskar det svenska språket. Vi ser däremot att vi har väldigt få 
utrikesfödda bland våra förskollärare. I den andra gruppen med barnskötare, 
personal med annan högskolebehörighet och personal utan relevant 
utbildning fanns inte heller någon som idag inte behärskar det svenska 
språket. Inom förskolan finns ofta ett stort behov av timanställda vikarier. 
Redan i barn- och utbildningsförvaltningens annons framgår att vi lägger stor 
vikt vid att den som söker behärskar tal och skrift på svenska. Detta 
säkerställs sedan vid anställningsintervjun och följs upp av 
vikarieförmedlingen i samband med att de får arbete på kommunens 
förskolor. 
De som arbetar inom kommunens fritidshem är lärare med inriktning mot 
fritidshem, fritidspedagoger, förskollärare, fritidsledare, barnskötare, 
personal med annan högskolebehörighet och personal utan relevant 
utbildning. De första tre grupperna har alla högskoleutbildningar som grund. 
Barn- och utbildningsförvaltningen anser att det är viktigt att de som arbetar 
inom våra fritidshem kan kommunicera med eleverna och deras 
vårdnadshavare. Vid en inventering som gjordes den 10 dec 2020 så har inte 
någon av de som arbetar inom fritidshemmen inom de första sex grupperna 
behov av något språklyft. Endast två i den sista gruppen, personal utan 
relevant utbildning, ansågs behöva ett språklyft. Även inom kommunens 
fritidshem finns behovet av timanställda och även här finns språkkravet med 
i både annons, vid intervju och säkerställs i samband med att de får arbete 
inom vår verksamhet.  
I och med att vi idag redan har flera avstämningar gällande språkkrav för de 
anställda inom kommunens förskolor och fritidshem anser barn- och 
utbildningsförvaltningen att det inte finns något ytterligare behov av 
språkkrav.  
Då ansvaret för barnens och elevernas språkutveckling enligt läroplanerna 
ligger hos pedagogerna både inom förskolan och fritidshemmet enligt 
läroplanerna och att det inom denna grupp inte finns någon som inte 
behärskar det svenska språket anser barn- och utbildningsförvaltningen att 
det inte finns ett behov av ett språklyft inom våra verksamheter. 
Förvaltningen instämmer i motionärens åsikt att alla barn ska ha rätt till en 
bra utbildning! Förvaltningen bedömer däremot att det i dagsläget inte finns 
behov av att genomföra ett språklyft inom förvaltningens verksamheter, då 
det inte finns ett underlag för detta. Förvaltningen bedömer även att det inte 
finns behov av att införa fler språkkrav då det redan finns språkkrav som 
anses tillräckliga.  
 
 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag BUNAU 2021-01-19, § 10 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
3 (3) 

Sammanträdesdatum 
2021-01-26 

 
 

  
 

 
Justerarnas signaturer 
 
Digital justering 

  Protokollsutdraget bestyrks 

 

Motion från Milada Wurm (SD) 
Beslut från kommunstyrelsen angående remittering av motion             

Yrkanden 
Albin Gilbertsson (SD) yrkar bifall till motionen.    
Ed Kahrs (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut om att avslå 
motionen.    

Beslutsgång 
Ordförande Eva Dahlgren (C) frågar om nämnden vill besluta enligt 
arbetsutskottets förslag, därefter om nämnden vill bifalla Albin Gilbertssons 
(SD) yrkande om bifall till motionen.  
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag om 
avslag till motionen. 
Albin Gilbertsson (SD) och Jonas Larsson (SD) reserverar mot beslutet till 
förmån för yrkandet om bifall till motionen.       
  
 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            
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§ 11 Dnr 2020/00122  

Motion från Milada Wurm (SD) angående språkkrav i 
samband med anställningar inom äldreomsorg, 
funktionshinder, förskola och fritidsverksamhet. 
Socialnämndens beslut 
1 Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 

att avslå motionen.       

Reservation 
Marita Ljus (SD) och Jonas Larsson (SD) reserverar sig till förmån för 
Marita Ljus yrkande.       

Bakgrund 
Sverigedemokraterna har genom Milada Wurm motionerat om att 
Falköpings kommun ska genomföra språklyft för anställda samt ta fram och 
införa språktest i svenska för nyanställning inom äldreomsorg, 
funktionshinder, förskola och fritidsverksamhet. 
När det gäller anställning inom äldreomsorg och avdelning för 
funktionshinder är lägsta utbildningsnivå för att få tillsvidareanställning att 
den enskilde genomgått vård- och omsorgsutbildning och fått ett diplom från 
Vård- och omsorgscollege. För att få diplomet ska den enskilde ha godkänt 
betyg i Svenska 1 eller Svenska som andra språk 1, sva1.  
Utöver det genomförs anställningsintervjuer där förmåga att förstå och göra 
sig förstådd i svenska språket är en av de delar som anställande chef 
bedömer inför anställning.  
Den arbetssökande genomför också en delegationsutbildning med avslutande 
test, för att säkerställa att den enskilde har tillräckliga kunskaper för att 
kunna genomföra delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter. För att klara 
testet behöver den enskilde ha vissa kunskaper i svenska, framför allt i 
medicinska begrepp och termer. 
Det sker således tre avstämningar kring kunskaper i svenska inför en 
anställning inom socialförvaltningen, betyg i svenska, anställningsintervju 
och delegationsutbildning. Socialnämnden håller därför inte med om 
bedömningen att det inte ställs språkkrav för anställning i äldreomsorgen och 
avdelning för funktionshinder i Falköpings kommun.  
Socialnämnden instämmer i att en god förmåga att förstå och tala svenska är 
en förutsättning för att verksamheten ska fungera och både brukare och 
personal ska känna trygghet.  
Socialförvaltningen samarbetar med utbildningsanordnarna genom vård- och 
omsorgscollege, såväl lokalt som regionalt och för via vård och 
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omsorgscollege ständigt en dialog om hur utbildningen ska kunna förbättras 
och anpassas mot arbetsgivarens krav samtidigt som arbetsgivaren, genom 
arbetsplatsförlagt lärande, APL, ser till att eleverna får förståelse för hur 
utbildningen omsätts i praktiken. APL är en viktig del i att öva sig i svenska i 
det sammanhang som man senare kommer att arbeta, om man slutför vård- 
och omsorgsutbildningen. 
Vård- och omsorgscollege Södra Skaraborg består av arbetsgivarna och 
utbildningsanordnarna i Falköping och Tidaholm och Vård och 
omsorgscollege Skaraborg består av alla kommuner och 
utbildningsanordnare i Skaraborg, inkl Skaraborgs sjukhus, primärvården 
samt arbetsförmedlingen. De utbildningsanordnare som ingår i vård- och 
omsorgscollege ställer sig bakom de gemensamma kraven på utbildningen.  
Det förekommer att arbetssökande har genomgått utbildning som inte ingår i 
vård- och omsorgscollege och då görs en bedömning av om utbildningen 
lever upp till kraven och är likvärdig en utbildning inom vård och 
omsorgscollege. Om den enskilde har genomgått en utbildning som inte 
bedöms vara likvärdig bedöms den inte vara aktuell för en anställning hos 
socialförvaltningen. Socialförvaltningen arbetar aktivt med att säkerställa 
kvaliteten på utbildning hos den personal vi anställer inom våra 
verksamhetsområden.  
Socialförvaltningen har och har haft synpunkter på de svenskakunskaper 
som enskilda elever har efter genomgången utbildning, men gör 
bedömningen att ett separat spår med språklyft och språktest inför 
anställning inte är rätt väg att gå. 
Socialnämnden gör bedömningen att en fortsatt dialog om utbildning i 
svenska och de svenskakunskaper som kan förväntas inför anställning bör 
ske inom ramen för vård- och omsorgscollege, vilket sker redan idag. 

Beslutsunderlag 
Socialnämndens arbetsutskott, § 16/2021 
Tjänsteutlåtande, 2020-12-21 
Motion från Milada Wurm 
Beslut från kommunstyrelsen ang remittering av motion       

Yrkanden 
Marita Ljus (SD)  yrkar bifall till motionen.       

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att socialnämnden har 
beslutat enligt arbetsutskottets förslag till beslut.    
    
  
 

Paragrafen skickas till  
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§ 97 Dnr 2020/00367  

Motion från Milada Wurm (SD) angående språkkrav i 
samband med anställningar inom äldreomsorg, 
funktionshinder, förskola och fritidsverksamhet. 
Kommunfullmäktiges beslut 
1  Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen 

för yttrande.  

Bakgrund 
Milada Wurm (SD) och Johanna Johansson (SD) har väckt en motion om 
språkkrav i samband med anställningar inom äldreomsorg, funktionshinder, 
förskola och fritidsverksamhet.  
  
 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            



 
Motion angående språkkrav i samband med anställningar inom äldreomsorg, 

funktionshinder, förskola och fritidsverksamhet. 

I äldreomsorg, funktionshinder, förskola och fritidsverksamhet finns alla dem, som vi, i det 
allmänna, skall värna om. Att jobba i de här miljöer och inte kunna svenska språket är ett 
svek till dem, som är i samhällets omsorg.  

Sunt förnuft säger att man bara anställer människor med tillräckliga kunskaper i Svenska. 
Men tyvärr år det inte så. Om man bor och arbetar i ett land är goda språkkunskaper oerhört 
viktiga. I synnerhet inom arbete med människor. Personalen ska förstå, brukarna ska förstå, 
de anhöriga ska kunna ringa, barn skall lära sig svenska, fördjupa sina kunskaper i svenska. 
Det tycker vi Sverigedemokrater är självklart. 

….. 

Språkförbistring skapar inte bara praktiska problem - liv och död kan stå på spel när 
språkliga missförstånd uppstår i kritiska lägen. Barnens framtid, tillgång till utbildning 
står på spel likaså. 

 Äldreomsorg / Fritidsverksamhet. 

I dag finns det inga språkkrav alls för personal i äldreomsorgen. Så kan det inte fortsätta.  

Personer som inte kan svenska arbetar idag ofta på egen hand, som inom hemtjänsten. De 
saknar ofta handledning eller utbildning i svenska, enligt en nyligen publicerad statlig 
utredning om kompetensen inom vård och omsorg (SOU 2019:20). 

I Kommunals enkät till skyddsombuden uppger 73 procent att språkförbistring leder till oro 
bland brukarna, ökad stress hos personalen och att uppgifter inte blir utförda.  

Det duger inte. Arbetsgivare måste åläggas ett språkansvar, inte minst inom hemtjänsten - 
och få stöd och medel så att de kan genomföra språklyft på arbetsplatsen. Det borde inte 
vara tillåtet att anställa en person som inte klarar språket och sedan skicka ut den stackaren 
ensam till brukare. 

Situationen hade varit bättre ute i Omsorgs-Sverige om SFI fungerade överallt och fler 
nyanlända lärde sig språket under etableringsperioden. På Komvux har vårdutbildningarna 
byggts ut just för att möta personalbristen. Men många nyanlända kommer med glädjebetyg 
från oseriösa SFI-anordnare, skriver Kommunal i rapporten ”Svenska språket - A och O i 
äldreomsorgen”.1 

Dessutom håller inte vårdutbildningarna alltid måttet. Kursernas omfång och upplägg kan 
skilja sig åt rejält mellan utförare. Undersköterskeutbildningen på Komvux är, till skillnad från 

 
1 
https://www.kommunal.se/sites/default/files/attachment/svenska_spraket_a_och_o_inom_ald
reomsorgen_webb_.pdf 

 

https://www.kommunal.se/sites/default/files/attachment/svenska_spraket_a_och_o_inom_aldreomsorgen_webb_.pdf
https://www.kommunal.se/sites/default/files/attachment/svenska_spraket_a_och_o_inom_aldreomsorgen_webb_.pdf


gymnasieutbildningen, inte sammanhållna utan ges kursvis, påpekar Kommunal. Och det går 
att strunta i kurser och ändå bli behörig. 

Det är inte bara Kommunal som kritiserar kvaliteten. ”Vissa utbildare till och med bedriver 
utbildningen med material på elevens hemspråk för att få dem godkända”, står det i en statlig 
utredning om kompetens i vården. Det finns exempel på hur språkbrister kan orsaka rena 
kränkningar och även leda till livsfarliga situationer för äldre. Inspektionen för vård och 
omsorg, IVO, anser att språkbrister är en risk inom omsorgen: 2 

Föga förvånande klagar många kommuner idag över att nyanlända som har gått 
vårdutbildningar i Sverige varken klarar språket eller har tillräckliga yrkeskunskaper. 

Förskola/ Fritidsverksamhet. 

Barnen i förskola skall möta personal, som kan ta hand om deras språklig inlärning. Inte alla 
barn har svenska, som modersmål.  Det är helt avgörande för barnens framtid att lära sig bra 
svenska redan i förskolan. Alla barn skall ha samma möjligheter till en bra utbildning.  Det är 
möjligt bara om anställda ha bra kunskaper i svenska. 

Låga språkkunskaper av anställda pedagoger (speciellt viktigt för barn i ung ålder) riskerar 
att gå ut över barnens språkutveckling med konsekvenser för hela livet, det gäller alla barn 
oavsett bakgrund. 

 
Med hänvisning till ovanstående yrkar Sverigedemokraterna 

 

Att:  
1. Falköpings kommun ger i uppdrag till Kompetens- och arbetslivsnämnden att 

planera och genomföra språklyft i svenska som kompetenshöjande insats för 
identifierade anställda inom äldreomsorg, funktionshinder, förskola och 

fritidsverksamhet. Utbildningen ska vara förlagd på arbetstid och påbörjas snarast. 
2. Falköpings kommun tar fram och inför språktest i svenska för nyanställning inom 

äldreomsorg, funktionshinder, förskola och fritidsverksamhet.  

 
Sverigedemokraterna Falköping 

Milada Wurm och Johanna Johansson 

 

 

 
2 
https://www.regeringen.se/499507/contentassets/e38875e2c15f4bdc8e10e2a15b177949/sta
rkt-kompetens-i-vard-och-omsorg-sou-2019_20.pdf 

 

https://www.regeringen.se/499507/contentassets/e38875e2c15f4bdc8e10e2a15b177949/starkt-kompetens-i-vard-och-omsorg-sou-2019_20.pdf
https://www.regeringen.se/499507/contentassets/e38875e2c15f4bdc8e10e2a15b177949/starkt-kompetens-i-vard-och-omsorg-sou-2019_20.pdf


 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1 (3) 

Sammanträdesdatum 
2021-03-31 

 
 

  
 

 
Justerarnas signaturer 

Digital justering 
  Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 39 Dnr 2021/00109  

Falköpings kommuns årsredovisning för år 2020 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att resultat-

räkning, balansräkning och kassaflödesanalys för Falköpings kommun för 
år 2020 fastställs och att Falköpings kommuns årsredovisning för år 2020 
godkänns.        

2 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att av 2020 års 
ekonomiska resultat reserveras ytterligare 39,2 miljoner kronor till 
kommunens resultatutjämningsreserv.  

3 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att redovisningen 
från kommunens bolag, Falköpings Hyresbostäder AB, läggs till 
handlingarna.  

Bakgrund 
Kommunledningsförvaltningen har upprättat årsredovisning för Falköpings 
kommun år 2020.  Som bilaga till koncernredovisningen ingår 
årsredovisningen från kommunens bolag, Falköpings Hyresbostäder AB. 
Falköpings kommun uppvisar ett positivt resultat för 2020 på 102,5 miljoner 
kronor (år 2019: 42,5 miljoner kronor).  
Kommunens bolag redovisar också ett positivt resultat på 18,2 miljoner 
kronor. Koncernens resultat blev således 120,7 miljoner kronor för år 2020 
(år 2019: 64,4 miljoner kronor).  
Investeringarna uppgick under år 2020 till 298,0 miljoner kronor (år 2019: 
428,4 miljoner kronor). Av 2020 års budget på 603,5 miljoner kronor 
investerades 298,0 miljoner kronor. Självfinansieringsgraden blev 77,5 
procent för år 2020, vilket är något högre än snittet för de senaste tio åren. 

Förvaltningens bedömning 
För att Falköpings kommun ska uppnå god ekonomisk hushållning ska 
resultatet över tid uppgå till det högsta av 2 procent av skatter och generella 
statsbidrag, alternativt låneskulden delat på 35 år. Detta innebär för år 2020 
ett resultatkrav på 42,9 miljoner kronor. Årets resultat på 102,5 miljoner 
kronor är 59,6 miljoner kronor högre än resultatkravet för det enskilda året. 
Resultatet ska dock ses över en tid på 10 år. 
Genomsnittligt resultat de senaste tio åren för Falköpings kommun är 55,3 
miljoner kronor. Detta gör att det finansiella resultatkravet för god 
ekonomisk hushållning ett över tid är uppnått. 
Vid analysen av budgetavvikelser på nämndsnivå är det viktigt att notera att 
det är relativt stora avvikelserna mellan nämnderna. Barn- och 
utbildningsnämnden visar ett underskott på 10,0 miljoner kronor medan 
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socialnämnden har ett överskott på 44,6 miljoner kronor för år 2020. 
Kommunstyrelsen visar ett överskott på 4,5 miljoner kronor och tekniska 
nämnden ett överskott på 20,6 miljoner kronor. Den sammanlagda 
avvikelsen för nämnderna jämfört med budget visar en positiv avvikelse på 
59,2 miljoner kronor.  
Driftsredovisningens sammanställning av centrala poster visar en negativ 
avvikelse på 6,2 miljoner kronor. Övriga poster, skatter, statsbidrag, samt 
finansiella poster visar en positiv avvikelse jämfört med budget på 15,0 
miljoner kronor. Skatteintäkterna blev 31,4 miljoner kronor lägre än 
budgeterat medan generella statsbidrag översteg budget med 62,5 miljoner 
kronor. De finansiella intäkterna understeg budget med 2,0 miljoner kronor 
medan de finansiella kostnaderna översteg budget med 13,7 miljoner kronor. 
Den senare avvikelsen hänför sig till i huvudsak till förtida inlösen av 
ränteswapar.        
De ekonomiska effekterna i kommunens bokslut av Coronapandemin är 
naturligtvis avsevärda. Nämnderna har i årsredovisningen analyserat de olika 
effekterna. På övergripande kommunnivå kan nämnas viss 
överkompensation av staten gällande generella statsbidrag för att täcka 
minskade skatteintäkter och ersättning av sjuklönekostnader.   
Det finns i kommunallagen en möjlighet att under vissa betingelser reservera 
delar av ett positivt resultat i en resultatutjämningsreserv (RUR). Denna 
reserv kan användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel under 
förutsättning att årets resultat efter balanskravsjusteringar är negativt. RUR 
är frivilligt att tillämpa. Falköpings kommun har beslutat om följande regler 
för hanteringen av RUR.  
Reservering till RUR får ske med det belopp som kommunens 
balanskravsjusterade resultat överstiger 2 procent av skatter och bidrag. Om 
kommunens soliditet inklusive hela pensionsskulden är positiv, får istället 
reservering till RUR ske med det belopp som kommunens 
balanskravsjusterade resultat överstiger 1 procent av skatter och statsbidrag. 
Disponering av medel från RUR får ske med det belopp som ges av en 
skattekraftsutveckling som understiger 3 procent.  
Falköpings kommuns soliditet inklusive hela pensionsskulden är positiv och 
det balanskravsjusterade resultatet överstiger 1 procent av skatter och 
statsbidrag. Falköpings kommun har från tidigare år 60,8 miljoner kronor i 
RUR:en. Ytterligare 39,2 miljoner kronor föreslås reserveras i år vilket 
innebär att RUR:en uppgår till ett värde av 100 miljoner kronor per 
bokslutsdatumet. Skatteintäkterna har utvecklats mycket negativt i år vilket 
diagrammet nedan visar. Hade kommunen haft ett negativt resultat i år hade 
RUR:en kunnat tillämpas för att uppnå ett positivt balanskravsresultat. 
I Falköpings kommuns flerårsplan för åren 2020–2022 finns fyra mål för att 
nå visionen om det goda livet. De fyra målen är följande. 
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 Kommunstyrelsen 

Falköpings kommuns årsredovisning för år 2020 

Förslag till beslut 
1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att resultat-

räkning, balansräkning och kassaflödesanalys för Falköpings kommun för 
år 2020 fastställs och att Falköpings kommuns årsredovisning för år 2020 
godkänns.        

2 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att av 2020 års 
ekonomiska resultat reserveras ytterligare 39,2 miljoner kronor till 
kommunens resultatutjämningsreserv.  

3 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att redovisningen 
från kommunens bolag, Falköpings Hyresbostäder AB, läggs till 
handlingarna.              

Bakgrund 
Kommunledningsförvaltningen har upprättat årsredovisning för Falköpings 
kommun år 2020.  Som bilaga till koncernredovisningen ingår 
årsredovisningen från kommunens bolag, Falköpings Hyresbostäder AB. 
Falköpings kommun uppvisar ett positivt resultat för 2020 på 102,5 miljoner 
kronor (år 2019: 42,5 miljoner kronor).  
Kommunens bolag redovisar också ett positivt resultat på 18,2 miljoner 
kronor. Koncernens resultat blev således 120,7 miljoner kronor för år 2020 
(år 2019: 64,4 miljoner kronor).  
Investeringarna uppgick under år 2020 till 298,0 miljoner kronor (år 2019: 
428,4 miljoner kronor). Av 2020 års budget på 603,5 miljoner kronor 
investerades 298,0 miljoner kronor. Självfinansieringsgraden blev 77,5 
procent för år 2020, vilket är något högre än snittet för de senaste tio åren. 

Förvaltningens bedömning 
För att Falköpings kommun ska uppnå god ekonomisk hushållning ska 
resultatet över tid uppgå till det högsta av 2 procent av skatter och generella 
statsbidrag, alternativt låneskulden delat på 35 år. Detta innebär för år 2020 
ett resultatkrav på 42,9 miljoner kronor. Årets resultat på 102,5 miljoner 
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kronor är 59,6 miljoner kronor högre än resultatkravet för det enskilda året. 
Resultatet ska dock ses över en tid på 10 år. 
Genomsnittligt resultat de senaste tio åren för Falköpings kommun är 55,3 
miljoner kronor. Detta gör att det finansiella resultatkravet för god 
ekonomisk hushållning ett över tid är uppnått. 
Vid analysen av budgetavvikelser på nämndsnivå är det viktigt att notera att 
det är relativt stora avvikelserna mellan nämnderna. Barn- och 
utbildningsnämnden visar ett underskott på 10,0 miljoner kronor medan 
socialnämnden har ett överskott på 44,6 miljoner kronor för år 2020. 
Kommunstyrelsen visar ett överskott på 4,5 miljoner kronor och tekniska 
nämnden ett överskott på 20,6 miljoner kronor. Den sammanlagda 
avvikelsen för nämnderna jämfört med budget visar en positiv avvikelse på 
59,2 miljoner kronor.  
Driftsredovisningens sammanställning av centrala poster visar en negativ 
avvikelse på 6,2 miljoner kronor. Övriga poster, skatter, statsbidrag, samt 
finansiella poster visar en positiv avvikelse jämfört med budget på 15,0 
miljoner kronor. Skatteintäkterna blev 31,4 miljoner kronor lägre än 
budgeterat medan generella statsbidrag översteg budget med 62,5 miljoner 
kronor. De finansiella intäkterna understeg budget med 2,0 miljoner kronor 
medan de finansiella kostnaderna översteg budget med 13,7 miljoner kronor. 
Den senare avvikelsen hänför sig till i huvudsak till förtida inlösen av 
ränteswapar.        
De ekonomiska effekterna i kommunens bokslut av Coronapandemin är 
naturligtvis avsevärda. Nämnderna har i årsredovisningen analyserat de olika 
effekterna. På övergripande kommunnivå kan nämnas viss 
överkompensation av staten gällande generella statsbidrag för att täcka 
minskade skatteintäkter och ersättning av sjuklönekostnader.   
Det finns i kommunallagen en möjlighet att under vissa betingelser reservera 
delar av ett positivt resultat i en resultatutjämningsreserv (RUR). Denna 
reserv kan användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel under 
förutsättning att årets resultat efter balanskravsjusteringar är negativt. RUR 
är frivilligt att tillämpa. Falköpings kommun har beslutat om följande regler 
för hanteringen av RUR.  
Reservering till RUR får ske med det belopp som kommunens 
balanskravsjusterade resultat överstiger 2 procent av skatter och bidrag. Om 
kommunens soliditet inklusive hela pensionsskulden är positiv, får istället 
reservering till RUR ske med det belopp som kommunens 
balanskravsjusterade resultat överstiger 1 procent av skatter och statsbidrag. 
Disponering av medel från RUR får ske med det belopp som ges av en 
skattekraftsutveckling som understiger 3 procent.  
Falköpings kommuns soliditet inklusive hela pensionsskulden är positiv och 
det balanskravsjusterade resultatet överstiger 1 procent av skatter och 
statsbidrag. Falköpings kommun har från tidigare år 60,8 miljoner kronor i 
RUR:en. Ytterligare 39,2 miljoner kronor föreslås reserveras i år vilket 
innebär att RUR:en uppgår till ett värde av 100 miljoner kronor per 
bokslutsdatumet. Skatteintäkterna har utvecklats mycket negativt i år vilket 
diagrammet nedan visar. Hade kommunen haft ett negativt resultat i år hade 
RUR:en kunnat tillämpas för att uppnå ett positivt balanskravsresultat. 
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I Falköpings kommuns flerårsplan för åren 2020–2022 finns fyra mål för att 
nå visionen om det goda livet. De fyra målen är följande. 

1. Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping 
2. Skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping 
3. Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas 
4. Skapa förutsättningar för att kvalitén inom verksamheten ska öka.  

Uppföljning av målen har skett utifrån en helhetsbedömning som finns 
angivna för varje mål. Under respektive övergripande mål redovisas 
uppföljning av helheten och en samlad bedömning. Sammanfattningsvis 
bedöms måluppfyllelsen för tre av målen som god och ett mål som 
godtagbart.  
Kommunledningsförvaltningens bedömning är att kommunstyrelsen ska 
föreslå kommunfullmäktige att fastställa årsredovisningen för år 2020. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-03-14 
Falköpings kommuns årsredovisning för år 2020     

Beslutet ska skickas till 
Samtliga nämnder 
Falköpings Hyresbostäder AB 
Kommunrevisionen 
Ekonomiavdelningen 
 
 
 
 
Magnus Fleischer 
Ekonomichef 
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  INLEDNING

2020 har varit ett minst sagt omtumlande år för oss alla, ett 

år som på många sätt inte liknat något vi upplevt tidigare, 

där mycket av det som vi kanske tagit för givet blivit helt an-

norlunda samtidigt som vi har fått många nya lärdomar.

Samtidigt har året visat att det fi nns en stor förmåga till att 

kunna ta sig an svåra utmaningar, vara fl exibel och att det 

fi nns en kraft att ställa om. 

Jag är djupt imponerad och stolt över alla våra medarbetare 

som har slitit och arbetat extra hårt under denna pandemi. 

Tillsammans har vi fått samhället att fungera trots den kris 

som kommunen har befunnit och fortsatt befi nner sig i. Tack 

till er alla!

Under det här året har även politiken kunnat samlas och lösa problem väldigt snabbt. Jag vill därför ta tillfäl-

let i akt att tacka alla partier i majoriteten och oppositionen för ett konstruktivt agerande. Vi har olika politiska 

utgångspunkter – och det ska vi ha – men när krisen slår till vet våra medborgare att deras valda företrädare kan 

samlas för Falköpings kommuns bästa. 

Plus 102,5 miljoner

Falköpings kommun fi ck för 2020 ett rekordstort överskott om 102,5 miljoner kr. Detta resultat kommer sig till 

stora delar av att staten överkompenserat oss på olika sätt. Dels i form av ökade generella statsbidrag, kompen-

sation för sjuklönekostnader och kompensation för ökade kostnader kopplat till Covid-19. Resultatet innebär att 

vi når vårt överskottsmål och kan investera mer av egen kraft. Därtill reserverar vi ca 40 miljoner kr till resultat-

utjämningsreserven för att ytterligare säkra kommunens framtida ekonomi.

En kommun som satsar och växer

Året har inte bara varit pandemi och en av framgångarna är att Falköpings kommun ökar för 8:e året i rad på 

svenskt näringslivs rankning och är nu den 33:e bästa kommunen i Sverige på näringslivsklimat. Därtill har 

fl era nya verksamhetslokaler invigts, bland annat nybyggnationen på Vindängens skola, nya lokaler på Fridhem 

samt den nya förskolan i Kinnarp. 

Fortsatta utmaningar in i framtiden

Pandemin har dessvärre inte inneburit att de utmaningar vi haft sedan tidigare har försvunnit, bland annat har 

det blivit ännu svårare för dem som står långt från arbetsmarknaden att nu kunna närma sig den. I pandemins 

spår ser vi även att kunskapsresultaten i skolorna har påverkats och där stora delar av undervisningen på gym-

nasiet tvingats till att bedrivas på distans med en försämrad kvalité som följd. 

Tillsammans

Sammanfattningsvis vill jag säga att det är tillsammans vi kan lösa alla de utmaningar och problem vi har och 

tillsammans kan vi glädjas åt de framgångar vi når. Medborgare, kommun, näringsliv och civilsamhälle, tillsam-

mans med Falköpings kommuns bästa för ögonen.

Adam Johansson (M)

Kommunstyrelsens ordförande

Kommunstyrelsens ordförande har ordet
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VAR KOMMER KOMMUNENS PENGAR IFRÅN?

HUR ANVÄNDS PENGARNA?

Kommunens intäkter och kostnader



FÖRVALTNINGS-
BERÄTTELSE
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE   

Översikt över verksamhetens utveckling

Falköpings kommun redovisar ett resultat på 102,5 mnkr för räkenskapsåret 2020. Motsvarande summa för koncer-

nen är 120,7 mnkr. I tabellen nedan lämnas en översikt över verksamhetens utveckling.

KOMMUNKONCERNEN 2016 2017 2018 2019 2020

Verksamhetens intäkter (mnkr) 625,9 684,8 742,6  691,3     672,1

Verksamhetens kostnader (mnkr) -2 242,2 -2 367,7 -2 510,9 -2 514,1     -2 505,3

Skatteintäkter och statsbidrag (mnkr) 1 814,6 1 922,9 1 957,8 2 033,7 2 146,3

Årets resultat (mnkr) 72 ,2 114,0 38,8 64,4 120,7

Soliditet (%) 37,2 37,1 34,0 32,7 32,4

Soliditet inkl. totala pensionsförpliktelser (%) 10,9 14,1 14,0 15,2 17,0

Investeringar (netto) (mnkr) -276,9 -474,3 -456,8 -588,4 -412,4

Låneskuld inkl. kortfristig del (mnkr) -1 099,1 -1 224,4 -1 473,7 -1 729,7 -1 930,5

Antal anställda 3 485 3 419 3 401 3 279 3 246

KOMMUNEN 2016 2017 2018 2019 2020

Antal invånare (folkmängd) 32 806 33 077 33 155 33 246 33 238

Kommunal skattesats 21,60 21,60 21,60 21,60 21,95

Verksamhetens intäkter (mnkr) 528,5 579,5 614,3 566,9 544,0

Verksamhetens kostnader (mnkr) -2 187,6 -2 302,9 -2 443,6 -2 447,0 -2434,7

Skatteintäkter och statsbidrag (mnkr) 1 814,6 1 922,9 1 957,8 2 033,7 2 146,3

Årets resultat (mnkr) 60,0 100,4 18,2 42,5 102,5

Soliditet (%) 46,3 45,6 40,7 38,6 38,4

Soliditet inkl. totala pensionsförpliktelser (%) 10,7 14,7 14,4 15,3 17,6

Investeringar (mnkr) -200,7 -277,6 -313,7 -428,4 -298,0

Låneskuld inkl. kortfristig del (mnkr) -605,3 -604,1 -799,1 -999,1 -1 092,8

Antal anställda (tillsvidare och visstid) 3 453 3 387 3 369 3 247 3 225

NÄMNDERNA 2016 2017 2018 2019 2020

Barn- och utbildningsnämnden

Barn/heltid i Förskola 5,9 6,2 6,2 5,5 5,6

Elever/lärare i Grundskola 11,8 11,4 11,1 10,7 11,2

Elever/lärare i Gymnasieskola 9,3 9,9 10,0 9,2 10,4

Kompetens- och arbetslivsnämnden

Andel personer som går vidare till arbete/studier inom 6 
månader efter genomförda studier (Yrkeshögskoleutbildning)

67%

Andel personer som går vidare till arbete/studier inom 6 
månader efter genomförda studier (Ykesutbildning

97% 93% 75%

Andel personer som går vidare till arbete/studier inom 6 må-
nader efter genomförda insatser (Arbetsmarknadsenheten)

78% 58% 44%

Deltagare ska var i arbete/praktik studier inom 90 dagar efter 
att de kommit i kontakt med arbetsmarknadscenter.

42% 28% 23%

Nöjdhetsindex bland elever/deltagare ska öka jämfört med 
föregående år

81,4 78,5 79,5 78,1

Samhällsskyddsnämnden

Räddningstjänstuppdrag totalt (larm) 1 429 1 397 1 503 1 399

   varav i Falköping 685 682 708 558

Kultur- och fritidsnämnden

Antal besökare i baden 153 697 152 012 165 259 120 247
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NÄMNDERNA 2016 2017 2018 2019 2020

Antal utlån, biblioteket 178 185 175 270 183 427 168 074

Antal besök på Ekehagens forntidsby 27 288 25 295 26 479 16 233

Socialnämnden

Antal beställda hemtjänsttimmar 311 638 278 432 277 213  268 621 

Antal platser, särskilt boende 496 395

Tekniska nämnden

Antal portioner 2 315 949 2 371 617 2 459 465 2 408 305 2 206 140

Gator, vägar, GC-bana m2 1 453 546 1 472 266 1 477 936 1 502 391 1 526 061

Bruksarea (BRA) m3 ägda lokaler 31 dec 236 061 234 725 233 546 241 568 238 071

Förhyrda lokaler 49 761 50 377 54 228 45 871 44 935

BOLAGSFORM 2016 2017 2018 2019 2020

Falköpings Hyresbostäder AB

Belåningsgrad verkligt värde (%) 46,1 43,0 43,4 39,7 44,0

Direktavkastning verkligt värde (%) 4,29 4,03 4,12 4,01 4,03

Antal bostäder 1 912 1 937 1 915 1 964 2 002

Fastighets AB Mösseberg

Belåningsgrad verkligt värde (%) 35,3 69,4 59,7 58,2 46,4

Direktavkastning verkligt värde (%) 10,9 9,3 7,8 9,4 9,0

Yta lokaler 20 341 20 341 33 290 31 942 31 942

VERKSAMHET I ANNAN JURIDISK FORM 2016 2017 2018 2019 2020

Miljösamverkan Östra Skaraborg

Måluppfyllelse styrd tillsyn 99,0 % 98,1 % 98,9 % 99,0 % 98,5 %

Avgiftsfi nansieringsgrad 57,7 % 61,3 % 61,9 % 63,2 % 60,2 %

Uppföljande kontroller 101 120 156 172 173

Avfallshantering Östra Skaraborg

Andel insamlat matavfall av allt matavfall som uppstår 29% 37% 41% 50% 51%

Avfall per invånare i AÖS 494 kg/inv. 491 kg/inv. 480 kg/inv. 491 kg/inv. 547 kg/inv.
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Den kommunala koncernen

Falköpings Hyresbostäder AB

Hotellfastigheter i Falköping 

Falbygdens Bredband AB

Ekehagens forntidsby AB

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Kommunrevisionen

Valberedningen

Barn- och
utbildnings-

nämnden

Byggnads-
nämnden

Nämnden för 
Samhällsskydd 

Mellersta 
Skaraborg

Kompetens-
och arbetslivs-

nämnden

Social-
nämnden

Kommun-
styrelsen

Tekniska
nämnden

Valnämnden
Kultur- 

och fritids-
nämnden

Fastighets AB Mösseberg  

Överför-
myndare

100%

100%

100%

100%

49%
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KOMMUNAL VERKSAMHET I KOMMUNALFÖR-
BUND

Skaraborgs kommunalförbund

Samarbetet med Skaraborgs Kommunalförbund utgör 

plattformen för gemensamma delregionala utveck-

lingsarbeten i Skaraborgs 15 kommuner. Styrelsen för 

Kommunförbundet Skaraborg har vid sammanträde 

den 22 juni 2006 föreslagit kommunfullmäktige i 

Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, 

Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Skara, Skövde, 

Tibro, Tidaholm, Töreboda och Vara att bli medlemmar   

i Skaraborgs kommunalförbund från den 1 januari 

2007.

Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skara-

borg (AÖS)

Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skara-

borg (AÖS) ansvarar för renhållningen i Falköpings 

kommun. Sedan år 2005 har Falköpings kommun och 

Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) bedrivit för-

djupad samverkan inom avfallsområdet. 

Kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skara-

borg (MÖS)

Samarbete med kommunerna Falköping, Hjo, Karls-

borg, Skövde och Tibro som medlemmar. MÖS är 

en kommunal myndighet för tillsyn, kontroll och 

prövning inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt 

livsmedelskontroll.

Kommunalförbundet Skaraborgsvatten

Tillsammans med Skövde och Skara.

KOMMUNAL VERKSAMHET VIA AVTALSSAM-
VERKAN

Överförmyndare i Samverkan (ÖiS) 

Samarbete mellan Skövde kommun (värdkommun), 

Falköpings kommun (samverkanskommun) och ytter-

ligare 10 samverkanskommuner avseende gemensam 

organisation för utförande av lagstadgad överförmyn-

darverksamhet.

Socialnämnden

Det fi nns ett samverkansavtal med Västtrafi k som 

gäller anropsstyrd trafi k. Avtalet är en upphandling av 

transporter och en beställningscentral för färdtjänst, 

dagverksamhet- och omsorgstransporter samt skol-

skjuts med taxifordon.

En avtalssamverkan gällande socialjouren fi nns 

tillsammans med Skaraborgs kommuner, där Skövde 

kommun är värdkommun för avtalet. Syftet med den 

gemensamma socialjouren i Skaraborg är att invånarna 

ska erhålla det stöd de behöver inom ramen för indi-

vid- och familjeomsorgens (IFO) verksamhetsområde 

på tider då socialnämndernas förvaltningskontor inte 

har öppet. Barnahus Skaraborg är en avtalssamverkan 

mellan Skaraborgs kommuner, Åklagarmyndigheten, 

Polismyndigheten och Skaraborgs sjukhus. Barnahus 

erbjuder barn under 18 år medicinsk, psykologisk och 

juridisk hjälp.

Avtalssamverkan kring Utväg gäller mellan Skaraborgs 

kommuner och östra hälso- och sjukvårdsnämnden, 

Åklagarmyndigheten, Polismyndigheten och Krimi-

nalvården. Syftet med samverkan är att förstärka och 

utveckla det myndighetsgemensamma arbetet mot våld 

i nära relationer i Skaraborg.

Falköpings kommun ingår i avtalssamverkan kring 

tillstånds- och tillsynshandläggning. Avtalet regle-

rar samverkan avseende gemensam organisation för 

tillstånds- och tillsynshandläggning i fråga om alkohol, 

tobak och liknande produkter samt kontroll av recept-

fria läkemedel.

KOMMUNAL VERKSAMHET VIA PRIVATA UTFÖ-
RARE

Utbildningsnämnden

Falköpings kommun har avtalat med Kinnarps AB 

att de ska bedriva del av träteknikprogrammet i deras 

lokaler med deras personal.

Falköpings kommun har upphandlat skolskjuts med tre 

leverantörer: Vartofta Buss AB, Nettbuss AB (numera 

Bus4you) och Buss i Väst AB.

Socialnämnden

Avtal enligt godkännande genom Lag om valfrihets-

system (LOV) avser företag som utför hemtjänst 

inklusive delegerad hälso- och sjukvård. Detta kräver 



10   |   FALKÖPINGS KOMMUN   |   ÅRSREDOVISNING 2020

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE   

att utförarna har tillstånd av Inspektionen för vård och 

omsorg (IVO). Avtal fi nns i Falköpings kommun med 

Systrarna Odhs Hemtjänst AB, Falans Hemtjänster AB 

och Tanaad Kooperative Multi Tjänster Ekonomisk 

förening.

Tekniska nämnden

Inom park/gata avdelningen fi nns det avtal om att 

utföra kommunal verksamhet inom områdena:

• Vinterväghållning i Falköpings ytterområden, avtal 

fi nns med Carlgrens Entreprenad och transport 

AB, Josefssons gräv i Åsarp AB, Danielssons lant-

bruk i Odensberg AB samt några mindre fi rmor. 

• Skötsel av djurparken på helger och röda dagar, 

avtal fi nns om avbytartjänst med Växa Sverige Ek 

förening.

• Driftsavtal för skötsel av fl ygplatsen med Marcbro 

AB. 

• Avtal med Falbygdens energi AB om drift av of-

fentlig belysning.

Kompetens- och arbetslivsnämnden

Inom området vuxenutbildningen fi nns avtal med 

Jensen Education school AB och Centrala Trafi kskolan 

i Tidaholm AB

Samhällsskydd mellersta Skaraborg

Enligt LSO (2003:778) 3 kap 4§ ska en kommun i 

brandförebyggande syfte ansvara för att rengöring (sot-

ning) sker av fasta förbränningsanordningar, som inte 

är inrättade för eldning uteslutande med gas, och därtill 

hörande rökkanaler. Detsamma skall gälla imkanaler 

i restauranger, storkök och därmed jämförbara utrym-

men samt i brandförebyggande syfte även ansvara för 

att det som skall rengöras enligt första stycket samt 

skorstenar, tak och anslutande byggnadsdelar kontrol-

leras från brandskydds-synpunkt (brandskyddskon-

troll). Detsamma skall gälla fasta förbränningsanord-

ningar inrättade för eldning uteslutande med gas och 

därtill hörande avgaskanaler. 

Kommunerna har valt att lägga ut dessa uppdrag på 

entreprenad, åtta avtal för dessa verksamheter fi nns 

med två entreprenörer Tidaholms sotningsdistrikt och 

Falköpings sotningsdistrikt som även ansvarar för 

Götene och Skara kommuner.
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Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

DAGENS KOMPLEXA SAMHÄLLE

Att möta de komplexa frågorna kring hållbar utveck-

ling kräver helhetssyn. Det vill säga att inse att det är 

fl era olika, och inte alltid tydligt sammankopplade, 

kunskapsområden som berörs och att det därför behövs 

samverkan och samspel för att kunna hantera frågorna. 

Det är ur mångfalden och dialogen som de gemen-

samma visionerna om morgondagen och framtiden kan 

formas. Denna nödvändiga helhetssyn är avgörande 

för att kunna beskriva och analysera mönster lokalt i 

Falköping, regionalt i Skaraborg och Västsverige samt 

globalt för att uppnå balans mellan människa, samhälle 

och natur. En högre grad av tvärfunktionellt samarbete 

gynnar medborgaren samt stärker den tillitsbaserade 

styrkedjan. Tillitsbaserad styrning är nödvändig praktik 

för att hantera en komplex verklighet. 

Covid-19 pandemin innebär en ökad polarisering i 

samhället, lokalt som globalt. Det fi nns risk att ung-

domar från socioekonomiskt svaga miljöer drabbas 

hårt när elever själva förväntas ta ett större ansvar för 

lärandet när gymnasieskolor hålls stängda och under-

visning sker på distans. De branscher som drabbas 

först med varsel och permitteringar av den ekonomiska 

lågkonjunkturen främst handel och besöksnäring. Det 

innebär arbetslöshet och minskade inkomster, vilket i 

sin tur leder till psykisk ohälsa. Spridning av Covid-19 

innebär också ökad otrygghet och oro i samhället, och 

eff ekterna av isolering bland både yngre och äldre 

kommer att märkas framöver. 

OMVÄRLDSFÖRÄNDRINGAR

Omvärldsanalysen ska ge ett helhetsperspektiv och 

långsiktighet i hur trender och förändringar påverkar 

möjligheterna att skapa Det goda livet i Falköping, och 

att förverkliga de mål som formulerats för kommunens 

framtida utveckling. I fl erårsplanen tar omvärldsanaly-

sen sin utgångspunkt i de sex övergripande trenderna 

som alla har en påverkan, på kort eller lång sikt, för 

Falköpings kommun: globalisering, demografi ska för-

ändringar, ökad individualisering, urbanisering, klimat-

förändring och teknikutveckling. Utifrån dessa trender 

har utmaningar identifi erats som har stor påverkan i det 

arbete som utförs i verksamheterna. 

• Digitalisering för en smartare välfärd                                               

• Stärka och behålla kompetens

• Stärka uppföljning utifrån helheten

• Möta och minska klimatförändringen

• Attraktiv stadskärna och levande landsbygd

• Förebyggande arbete och se mångfald som en 

tillgång                              

• Glokal samverkan och medskapande 

Under större delen av 2020 har coronaviruset tagit över 

agendan globalt. Det blir tydligt hur det globala påver-

kar det lokala.  Förutsättningar för hela samhället har 

utmanats och omställningar har tvingats fram kopplade 

till situationer som inte gick att föreställa sig. 

Fjärr – och distansundervisning har bedrivits inom 

olika skolformer. Fysiska möten har ersatts av digi-

tala forum. De digitala verktyg som tidigare upplevts 

främmande blir nu en del av vardagen.  Nästa digitala 

steg blir att utveckla den digitala strukturen samt 

möta invånarens behov gemensamt över myndighets 

och förvaltningsgränser. Det fi nns behov av ett större 

helhetsgrepp nationellt avseende digitaliseringen av 

off entlig förvaltning. För att uppnå eff ektivisering och 

skapa nytta krävs investering i teknik, men det är även 

en fråga om personella resurser. 

Alla verksamheter inom kommunen har tvingats till 

omställningar i olika omfattning. Till en början hand-

lade det om  att ställa om för ett krisläge, men seder-

mera om att anpassa sig till nytt nuläge och en omvärld 

som inte kommer att återgå till vad det varit. Konse-

kvenserna av pandemin är allvarliga både på individ, 

- organisation, - och samhällsnivå. 

Lågkonjunkturen som tidigare befarades bli dramatisk 

har visat sig vara något mildare. Vissa branscher har en 

orolig framtid att vänta, medan andra blomstrar trots 

pandemin. Arbetslösheten är dock hög och arbetsmark-

naden står inför en strukturomvandling. Samverkans-

former kommer bli viktiga på kort och lång sikt för att 

lösa de komplexa samhällsfrågorna. 

Komplexa frågor och utmaningar kräver samarbete 

mellan kommunens förvaltningar vilket gör kraven på 

uppföljning utifrån helhet än viktigare. 
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MAKROEKONOMISK UTVECKLING

Avsnittet nedan är sammanfattat från SKR´s Makro 
Nytt 2021-02-18 samt SKR´s ekonomicirkulär 21:12.

Samhällsekonomisk utveckling

Blek återhämtning i slutet av 2020. Starkare ljus i tun-

neln. Ännu är prognososäkerheten hög

I likhet med föregående prognos från SKR bedöms 

konjunkturen stärkas i Sverige 2021. En endast svag 

återhämtning beräknas ske i början av året, likt den 

svaga utveckling som präglade avslutningen av 2020. 

Såväl BNP som sysselsättning antas dock få bättre fart 

under andra halvan av 2021. Avgörande för utveck-

lingen blir naturligtvis pandemin, hur smittsprid-

ning, vaccinationsprogram och restriktioner fortlöper 

världen över. Prognososäkerheten bedöms ännu vara 

högre än normalt, även om det värsta av pandemin 

torde ligga bakom oss. Skatteunderlagsprognosen vilar 

på ett scenario med en utdragen återhämtning av den 

svenska samhällsekonomin, där ett balanserat konjunk-

turläge inte nås förrän 2024. Det låga resursutnyttjan-

det i nuläget innebär en potential för hög BNP-tillväxt, 

när återhämtningen väl tar fart igen. Därför beräknas 

BNP-tillväxten ligga klart högre än den trendmässiga 

vid en sådan uppgångsfas, vilket medför en åtföljande 

förstärkning av sysselsättningen och det kommunala 

skatteunderlaget. Sammantaget beräknas dock åter-

hämtningen för antalet sysselsatta bli utdragen. Ande-

len arbetslösa bedöms uppgå till dryga 8 procent, som 

genomsnitt de kommande tre åren.

NYCKELTAL FÖR DEN SVENSKA EKONOMI, PROCENTUELL FÖRÄNDRING OM 

INTE ANNAT ANGES (KÄLLA: SKR)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

BNP 1,4 -3,1 2,7 3,6 2,1 2,1

Sysselsättning, 
timmar

-0,3 -3,9 1,4 2,3 1,2 0,9

Relativ arbetslös-
het, %

6,8 8,3 8,4 8,1 7,9 7,5

Timlön, nationalrä-
kenskaperna

3,8 5,0 1,7 2,2 2,3 2,4

Timlön, konjunktur-
lönestatistiken

2,6 2,1 2,5 2,2 2,3 2,4

Infl ation, KPIF 1,7 0,5 1,3 1,4 1,8 2,0

Infl ation, KPI 1,8 0,5 1,2 1,5 1,9 2,3

Befolkning, 15-74 år 0,7 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5

 

En återgång mot normalitet för ekonomi och samhälls-

liv i år och nästa år kommer i hög grad att bero på den 

ekonomiska politiken; frågor om hur och när hittills 

vidtagna krisåtgärder ska förlängas/avvecklas kommer 

få stor betydelse. I grund och botten är det oklart när 

konjunkturen kommer att vara tillräckligt stark för att 

företag och hushåll ska kunna klara sig utan understöd. 

Det enda man kan säga säkert är att såväl konjunk-

turutsikterna som krispolitiken fortsatt kommer att 

präglas av pandemin. Hur fort och framgångsrikt 

som programmen av massvaccinering kommer att gå/

lyckas, för enskilda länder eller globalt, får väldigt stor 

betydelse. För den svenska utvecklingen antar vi att 

den aviserade tidplanen ungefär kommer att kunna hål-

las, det vill säga att merparten av befolkningen erbjuds 

vaccinering till halvårsskiftet.

Men den senaste tidens rapportering om bakslag (inte 

bara i Sverige), inte minst gällande leveranser, påmin-

ner oss om komplexiteten för det pågående projektet 

av global massvaccinering – det torde vara kanske 

det största logistiska utmaning som världens länder 

någonsin tagit sig an. Försenade leveranser/vaccinatio-

ner utgör därför en uppenbar risk i prognosen. Län-

ders inhemska ekonomi, inte minst de värst drabbade 

tjänstesektorerna kommer onekligen att gynnas av den 

”inhemska vaccineringen”, dämpad smittspridning och 

mildrade restriktioner. Företrädesvis kommer sådana 

snabba steg att tas hos rika länder, tillika tongivande 

för världsekonomin. Ljuset i tunneln kommer därför 

bli allt starkare för världsekonomin i år. 

För fattigare länder väntar dock en betydligt mer 

utdragen vaccinnationsprocess. Utvecklingen hittills 

visar på tämligen olikartade framsteg; dels har vac-

cinationerna påbörjats vid olika tillfällen och dels 

skiljer sig tilldelning av vaccin (”vaccinationstakten”) 

åt markant. Givet en rad frågetecken och utmaningar, 

inte minst när man betraktar den globala bilden, gör 

att vi antar att ”det globala vaccinationsprogrammet” 

kommer löpa också 2022, möjligen också över års-

skiftet 2022/23. Det framstår därför inte som troligt att 

samtliga typer av restriktioner kommer att dras tillbaka 

i samtliga länder under loppet av 2021. Utveckling mot 

åter eskalerande smittspridning kan heller inte ute-

slutas. Risken är ju att individers fysiska distansering 

minskar och efterlevnaden av restriktioner avtar, dels 
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utifrån ”pandemitrötthet”, men också om den inledda 

vaccinationsprocessen feltolkas och en normalisering 

inleds för tidigt. Vid sådana scenarier väntar förmod-

ligen än hårdare restriktioner. Sammanfattningsvis 

kommer prognoserna att vara mer osäkra än normalt 

ännu en tid.

BEFOLKNINGSUTVECKLING

I den av kommunfullmäktige antagna strategin för 

bostadsutveckling från år 2017, framgår att befolk-

ningstillväxten i Falköpings kommun beräknas till 360 

personer per år fram till år 2025, med en total beräknad 

befolkning på 36 000 personer år 2025. De senaste 

åren har befolkningsutveckling dock varit lägre och 

hamnat på en ökning av strax under 100 personer per 

år. Per den 31 december 2020 var Falköpings kom-

muns befolkning 33 238 personer, varav 16 516 perso-

ner var kvinnor och 16 722 personer var män. Jämfört 

med föregående år har befolkningen i Falköpings 

kommun minskat med 8 personer, vilket motsvarar en 

procentuell minskning med 0,02 %.

Efter att befolkningsutvecklingen har avtagit i styrka 

jämfört med åren innan under 2019 har den nu alltså 

avstannat vilket diagrammet nedan visar. 

BEFOLKNINGSUTVECKLING 1970–2020

År
INFLYT-

TADE
UTFLYT-

TADE
FÖDDA DÖDA

FOLK-
MÄNGD

FOLK-
ÖKNING

2020 1 560 1 616 366 330 33 238 -8

2019 1 603 1 542 397 374 33 246 91

2018 1 596 1 541 397 375 33 155 78

2017 1 711 1 486 385 345 33 077 271

2016 1 658 1 441 406 331 32 806 295

2015 1 662 1 332 384 389 32 511 326

2014 1 628 1 476 398 356 32 185 197

2013 1 672 1 395 371 352 31 988 299

2012 1 317 1 334 372 355 31 689 0

2011 1 334 1 177 367 350 31 689 176

2010 1 301 1 164 358 398 31 513 94

Det totala infl yttningsunderskottet uppgick till -56 per-

soner och födelseöverskottet uppgick till 36 personer. 

Detta betyder att det föddes fl er personer i Falköpings 

kommun än som avled under år 2020. Dock fl yttade 

det ut fl er personer än som fl yttade in.

INRIKES FLYTTNINGAR 2011-2020 

UTRIKES FLYTTNINGAR 2011-2020
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Åldersfördelning

19,8 % av kommunens totala folkmängd återfanns i 

åldersgruppen 0-15 år. Sett till andel av folkmängd 

uppvisade denna åldersgrupp en ökning med 16,6 % 

för den senaste tioårsperioden. Motsvarande jämförel-

sesiff ra för åldersgruppen 65 år eller äldre uppvisade 

en ökning  på 8,8 %. 

ARBETSMARKNAD

Den totala arbetslösheten i åldersgruppen 16-64 var i 

Falköpings kommun i december 9,9%. Detta är en ök-

ning med 1,2% jämfört med december 2019. I riket var 

motsvarande siff ror 8,8% och 7,4% (2019). Ungdoms-

arbetslösheten var i Falköpings Kommun i december 

16,3%, vilket är en ökning med 4,4% jämfört med 

december 2019. Motsvarande siff ror för riket är 11,8% 

och 9,2% (2019). 

Arbetslösheten ökade kraftigt under sommaren och 

Arbetsförmedlingen prognosticerar att återhämtningen 

för arbetsmarknaden kommer att vara utdragen men 

läget ser vid årsskiftet 2020/2021 ut att vara mer sta-

bilt än vad som tidigare befarats. Det som är oroande 

är att andelen långtidsarbetslösa ökar och grupper som 

redan innan pandemin stod långt ifrån arbetsmarkna-

den nu kommer se avståndet öka allt mer. Den sociala 

och ekonomiska kris som pandemin innebär visar på 

klyftor i samhället. 

Arbetsmarknaden står inför en snabb strukturom-

vandling där en del yrken försvinner medan andra 

branscher växer och behöver rekrytera. I kombination 

med arbetslösheten kommer utbildning bli ett viktigt 

verktyg för att täta kompetensglapp mellan arbetsgiva-

re och individ. Ovissheten kring framtida kompetens-

behov utmanar både arbetsmarknad, utbildningssektor 

och den enskilde individen. 

BOSTADSMARKNAD

I Falköpings kommun har under år 2020 bostads-

marknaden utökats med nybyggnation av ytterligare 

bostadsrätter på Prästgårdsgärde samt villatomter i 

centrum och Fåraberget.

Bygglov har beviljats för 31 lägenheter på Fåraberget 

där Götenehus planerar bygga bostadsrätter i två etap-

per. Under året beviljades bygglov för 12 nya småhus. 

Utfallet visar på att byggande av både småhus och 

lägenheter i fl erbostadshus har minskat i förhållande 

till föregående år och anledningen till det kan vara 

brist på lediga tomter. Fortsatt högt tryck på bostads-

marknaden gör att fastighetspriserna blir höga. Enligt 

SCB, har fastighetspriserna i Falköpings kommun ökat 

med 32%.

UTBILDNING

Falköpings kommun satsar stort på utbildning och en 

ny skolorganisation är under uppbyggnad. Kommunal 

förskola och grundskola/grundsärskola bedrivs i dags-

läget på 18 förskolor med ca 1 400 barn  och 15 grund-

skolor med ca 4 000 elever. Gymnasieskolan erbjuder 

12 nationella program samt introduktionsprogram och 

gymnasiesärskola för ca 1 050 elever. Den kommunala 

verksamheten kompletteras av 12 fristående förskolor 

(varav en räknas som pedagogisk omsorg) för drygt 

400 barn samt en friskola för årskurs F-9 som omfattar 

ca 100 elever. Ytterligare en grundskola, Åsle skola, 

planeras under 2021 att övergå i enskild regi.

Den kommunala vuxenutbildningen är organiserad 

under kompetens- och arbetslivsnämnden tillsammans 

med arbetsmarknadsenheten. Inom denna organisation 

ryms också uppdragsutbildning samt eftergymnasiala 

utbildningar. 

PANDEMI - COVID19

2020 har genomsyrats av den globala pandemin som 

fi ck fäste i Sverige i början av året. Hela samhället och 

kommunens alla verksamheter har påverkats och om-

ställningar av verksamheter har varit nödvändig så väl 

som i vården och omsorgen som i skolan, inom kultur- 

och fritidsområdet och administrationen mfl  områden.

Många medarbetare har jobbat under en längre tids 

stress och distansarbete. Det har ställt högre krav på 

kommunens arbetsledare och chefer då fl era situatio-

ner har varit nya och pågått under en längre tid för 

medarbetarna.
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Utvärdering av kommunens pandemiarbete

Utvärderingen av Falköpings kommuns arbete och 

hantering av Covid-19 inriktar sig på kommunledning-

ens beredskapsgrupp. Gruppen innefattar kommun-

direktör, förvaltningschefer och kommunledningens 

olika funktioner.

Utvärderingen har varit en övergripande process av 

kommunlednings arbete för att få en bild hur kommu-

nen agerat i olika nationella, regionala beslut samt hur 

förberedelserna varit lokalt. 

Metoden som har använts i utvärderingen är Myndig-

heten för Samhällsskydd och Beredskaps trappstegs-

modell för utvärderingar av hantering av inträff ade 

händelser.

De olika områdena som har varit aktuella i utvärde-

ringen är information, kommunikation, beslut, digitala 

frågor, personal, resurser, beredskapsgruppen, lägesbil-

der, förbättringar, utmaningar och kommunens arbete 

enligt handlingsplanen.

I pandemin har kommunen har jobbat och utgått från 

handlingsplanen för extra ordinära händelser som har 

en bra struktur för kommunledningens arbete i en 

kris. För att kommunledningen ska få en övergripande 

lägesbild av förvaltningarnas påverkan och utmaningar 

skickades deras lägesbilder minst 1ggr/vecka till säker-

hetssamordnarna som sammanställde och presenterade 

materialet på kommande ledningsmöte. Den kom-

munövergripande lägesbilden utgjorde till stora delar 

den rapport och lägesbild till Länsstyrelsen som kom-

munen är skyldiga att göra när en kris inträff ar.

Information och kommunikation har varit en av de 

största utmaningarna i pandemin. Kommunen har job-

bat i många aktörsnätverk på delregional (Skaraborg), 

regional och nationell nivå. Inom kommunen har det 

bildats nya kontaktvägar och möjligheter mellan olika 

funktioner. En stor utmaning för kommunens förvalt-

ningar och olika funktioner har varit att sammanfatta 

och anpassa den nationella och regionala informatio-

nen till kommunal nivå.

Kommunen har jobbat proaktivt med pandemin och 

främst inom den medicinska delen för att vara för-

beredd på de utmaningar som har varit många för 

Covid-19. Flertalet förvaltningar och funktioner fi ck 

i början av pandemin jobba utifrån de råd och rekom-

mendationer som kom nationellt, här har varit den 

stora utmaningen varit att anpassa och ställa om sina 

verksamheter efter snabba beslut från nationell och 

regional nivå. Några 

exempel på förvaltning-

ars större utmaningar har 

varit besöksförbud på 

SÄBO, distansundervis-

ning för gymnasieele-

ver och begränsat antal 

personer vid allmänna 

sammankomster och of-

fentliga tillställningar.

Kommunens arbete med 

medarbetarna har varit 

mycket viktigt när det 

gäller att ställa om sitt 

arbete. Vissa funktioner 

och avdelningar har fått 

prioritera om sitt arbete 

kraftigt under stora delar 

av pandemin. Flera verk-

samheter har blivit mycket påverkade medan andra 

haft liten påverkan. Kommunledningen var tydliga i 

början av pandemin att vi jobbar tillsammans i pande-
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min. Det var ett viktigt budskap som ökade samverkan 

och samsynen på de utmaningar som kommunens 

förvaltningar har ställts inför i pandemin.

Utifrån den metod och modell som utvärderingen är 

gjord enligt så har Falköpings kommun klarat utma-

ningarna av Covid-19 bra hittills eftersom pandemin 

fortsätter än idag. Områden som lyfts fram som har 

fungerat bra är intern och extern samverkan med olika 

funktioner och aktörer. Verksamheternas fl exibilitet 

vid snabba omställningar och engagemanget som har 

funnits och som fi nns bland kommunens medarbetare 

att lösa utmaningarna är två av fl era viktiga faktorer att 

klara en händelse.

Det fi nns alltid områden som behöver förbättras. Det 

är viktigt att ta till vara på brister och utmaningar som 

Covid-19 har medfört så kommunen kan stärkas syste-

matiskt och kontinuerligt på fl era områden inför nästa 

händelse.

I januari 2021 har vaccineringen mot covid-19 påbör-

jats. I den första fasen ansvarar kommunen för att vac-

cinera personer som bor på särskilda boenden för äldre 

och patienter med kommunal hälso- och sjukvård, samt 

andra vuxna personer som bor i samma hushåll.

Västra Götalandsregionen ansvarar för att vaccinera 

personer som har hemtjänst enligt socialtjänstlagen och 

andra vuxna personer i samma hushåll. Medarbetare 

inom vård och omsorg ingår också i den första fasen 

och här har Västra Götalandsregionen upphandlat ett 

externt företag, Avonova, som ansvarar för att ha hand 

om vaccineringen.

HÅLLBARHET

Under år 2020 har Falköpings kommun fortsatt arbetet 

med att implementera Agenda 2030 genom att inte-

grera de globala hållbarhetsmålen i kommunens egna 

övergripande mål. Agenda 2030 hänger tätt samman 

med kommunens styrmodell för hållbar utveckling 

som fi nns defi nierad i underlaget till kommunens 

vision – Det goda livet, där social hållbarhet är målet, 

ekonomisk hållbarhet är ett medel för att nå dit och 

villkoren bestäms utifrån ekologisk hållbarhet. För 

att öka kommunens förmåga att hantera komplexa 

problem stärks kopplingen mellan de olika målen 

i Agenda 2030 och de odelbara dimensionerna av 

hållbar utveckling. Kommunen har deltagit i Glokala 

Sveriges digitala möten där ökad kompetensutveckling 

och kommunikation om Agenda 2030 har planerats.

VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTO-
RER

Samhället och Falköping som kommun står inför stora 

utmaningar för att klara välfärden. Falköpings kom-

mun har en åldrande befolkning och samtidigt växer 

antalet barn i skolan. Kommunen har också utmaningar 

kring integration och  sysselsättningsfrågor, inte minst 

sedan reformen kring arbetsförmedlingen. Falköpings 

kommun har även utmaningar i kompetensförsörjning 

för vissa yrkeskategorier. Sammantaget innebär detta 

utmaningar och kommunen behöver bli eff ektivare i 

sina verksamheter och ställa om till ny teknik.

De demografi ska förändringarna i kombination av 

gamla slitna lokaler gör trycket hårt på investeringar. 

För Falköpings kommun är investeringstakten så hög 

att kommunen under ett antal år inte klarar genomföra 

investeringar utan att låna pengar. Detta medför na-

turligtvis att Falköpings kommun blir mer känslig för 

räntehöjningar, vilket är en stor risk. För att klara den 

höga investeringstakten med en rimlig ökad belåning 

behöver Falköpings kommun högre resultat de kom-

mande åren. Detta innebär att kommunen måste bli 

eff ektivare om inte fl er skattehöjningar ska bli nödvän-

diga. Krav på bra resultat kommer Falköpings kom-

mun behöva under många år för att sedan även kunna 

börja amortera på låneskulden.

PENSIONER

Pensionsförpliktelser

(MNKR)
KOMMUN-
KONCERN

KOMMUNEN

PENSIONSFÖRPLIKTELSER

Total pensionsförpliktelse i balans-
räkningen

   a. Avsättning inkl. särskild löne-
skatt

153,4 153,4

   b. Ansvarsförbindelse inkl. särskild 
löneskatt

640,9 640,9

Pensionsförpliktelse som tryggats 
genom pensionsförsäkring

-

Pensionsförpliktelse som tryggats 
genom pensionsstiftelse

-
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Summa pensionsförpliktelser 
(inkl. försäkring och stiftelse)

794,3 794,3

FÖRVALTADE PENSIONSMEDEL - MARKNADSVÄRDE

Totalt pensionsförsäkringskapital

   a. Varav överskottsmedel

Totalt kapital i pensionsstiftelse

Finansiella placeringar avseende 
pensionsmedel (egna förvaltade 
pensionsmedel)

87,7 87,7

Summa förvaltade pensionsmedel 87,7 87,7

FINANSIERING

Återlånade medel (skillnaden mellan 
pensionsförpliktelser och förvaltade 
pensionsmedel)

706,6 706,6

Konsolideringsgrad (andel av 
pensionsförpliktelser som täcks av 
medel i stiftelse, försäkring eller 
egna förvaltade pensionsmedel)

11,0 % 11,0 %

Kommunens pensionsförpliktelser är stora. För att 

möta pensionutbetalningar har Falköpings kommun 

avsatta medel placerade fonder motsvarande ett mark-

nadsvärde på 87,7 mnkr. Orealiserade vinster uppgår 

till 1,8 mnkr.

Pensionsförpliktelser redovisas enligt blandmodellen 

vilket innebär att pensioner intjänade innan 1998 åter-

fi nns utanför balansräkningen som en ansvarsförbin-

delse. Ansvarsförbindelsen uppgår enligt tabellen ovan 

till 640,9 mnkr inklusive särskild löneskatt.

Pensionskostnader

Kommunens pensionskostnader inklusive särskild lö-

neskatt uppgår till 127,8 mnkr. De största delposterna 

är avgiftsbestämd ålderspension som uppgår till 70,1 

mnkr inklusive särskild löneskatt.

Kostnad för pensionsutbetalningar härrör sig främst 

från ansvarsförbindelsen och uppgår till 43,9 mnkr 

inklusive särskild löneskatt.

Förändring av avsättning avser bl.a. förmånsbestämd 

ålderspension och pensioner för förtroendevalda. Kost-

naden uppgår till 7,8 mnkr inklusive särskild löneskatt.



18   |   FALKÖPINGS KOMMUN   |   ÅRSREDOVISNING 2020

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE   

Händelser av väsentlig betydelse

FÖRVALTNINGSFORM

Barn- och utbildningsnämnden

Inom nämndens ansvarsområde fortskrider arbetet med 

att realisera skolorganisationsbeslutet, vilket innebär 

infl yttning och invigning av nya lokaler löpande.

För att minska segregationen har upptagningsområden 

för grundskolan i tätorten omorganiserats från och med 

förskoleklass.

Pandemin har påverkat verksamheten inom samtliga 

skolformer, både avseende närvaro och undervisning-

ens utformning. Distansundervisning har i omgångar 

genomförts, främst i gymnasieskolan men periodvis 

även i grundskolans senare år.

Pandemin har påskyndat digitaliseringen och utveck-

ling av nya mötesforum, för både personal och elever. 

Anpassning till den rådande situationen har varit snabb 

och fl exibel, både hos användare och digitala verktyg. 

Det kritiska förhållningssättet har inte anpassat till den 

snabba utvecklingen.

De riktade statsbidrag som kommunen ansöker om för 

barn- och utbildningsområdet har minskat, anpassats 

och förändrats.

Byggnadsnämnden

Året har präglats av pandemi covid-19 vilket medförde 

omställningar och omprioriteringar i verksamheten för 

att minska smittspridning och följa Folkhälsomyndig-

heternas rekommendationer.

Verksamheten har haft fortsatt hög takt i detaljplane-

ringen. Bygglovstrycket har varit något större än under 

de senaste åren.

Den 22 januari 2020 beslutade byggnadsnämnden att 

allmänna handlingar i pappersform får gallras efter att 

de scannats in och diarieförts. Dubbelarbetet med att 

hantera digitala och analoga versioner av samma doku-

ment är ineff ektivt. Med digital ärendehantering frigörs 

arbetstid för medarbetare och kostnader för förbruk-

ning av papper, aktomslag och toner minskar.

Under 2020 genomfördes byte av kartsystem vilket var 

ett mycket resurskrävande projekt. Detta var en av di-

rekt nödvändiga åtgärder för att möta framtidens krav 

på en digital samhällsbyggnadsprocess.

Mät- och kartverksamheten har börjat med användan-

det av drönarteknik i mätningsarbete. Insamling av 

data med drönarteknik möjliggör att ta fram produkter 

och utföra tjänster av hög kvalitet på ett snabbt, säkert 

och kostnadseff ektivt sätt. Drönartekniken möjliggör 

även en säkrare arbetsmiljö särskilt vid inmätning av 

hårt trafi kerade vägar och där terrängen är otillgänglig.

Kommunstyrelsen

Uppstådda vakanser har under året inte återbesatts utan 

prövas i enlighet med kommunstyrelsens beslut till 

följd av förvaltningens besparingskrav.  Omsättning 

av personal under 2020 har varit 11 stycken. 4 stycken 

har gått i pension, 7 stycken efter egen uppsägning. 

Ny kommundirektör tillträde 4 maj och 1 juli tillträde 

ny HR-chef. Vid samma tid byter Personalavdelningen 

namn till HR-avdelningen. Undantag av rekrytering 

har varit IT-chef, där rekrytering påbörjades under 

augusti månad.

 

Under året har kommunens televäxel ersatts med en 

helt serverbaserad växel. Även brandväggen har upp-

graderats med en ny lösning. 

På ekonomiavdelningen har projektet påbörjats om 

nytt ekonomisystem. Projektet bedrivs under 2-3 år 

och görs tillsammans med 8 andra Skaraborgskom-

muner. Vidare jobbar avdelningen med utveckling av 

rutiner och processer, så som ny rutin för kravhante-

ring. Kring kommunens fi nans- och hållbarhetsarbete 

har ekonomiavdelningen tillsammans med samhälls-

byggnadsförvaltningen ansökt och fått beviljat fi nan-

sieringen Gröna lån av ett antal av kommunens nya 

fastigheter. 

Det avtal som tidigare inneburit att matavfall från 

Falköping kommun har använts för biogasanläggning 

i egen regi med AÖS, koncessionsavtalet, löpte ut från 

och med 1 september 2020. Avtalet är uppsagt och 

AÖS valde att handla upp behandlingen av både det 

organiska och det brännbara avfallet. Matavfallet från 

AÖS område kommer att behandlas i Jönköping. 

Ett förlikningsavtal mellan Falköpings Alpin och 

Falköpings kommun genomfördes under november 
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för verksamheten placeras under kommunstyrelsen på 

näringslivsavdelningen.

Under december godkändes ansökan om medel ur so-

cial investeringsreservern till utredning av Falköpings 

kommuns framtida former för bidrag och stöd till ci-

vilsamhället. Forskare Kennert Orlenius kommer vara 

den externa part som utreder hur kommunens bidrag, 

stöd och samverkan med civilsamhällets aktiviteter 

skulle kunna se ut i framtiden.

Kompetens- och arbetslivsnämnden

Pandemin har förändrat hela världen och samhällseko-

nomin har drabbats hårt både globalt, nationellt och 

lokalt. Förvaltningen bedriver fortsatt fjärr- och dis-

tansundervisning men med möjlighet att ta emot elever 

fysiskt under smittsäkra former. Undervisningsformen 

utmanar såväl teknikbeståndet som medarbetarnas 

arbetssituation. Rådande fjärr- och distansundervisning 

kan också påverka eleverna i form av förlängd stu-

dietid eller avbrott från studier. Arbetslöshetssiff rorna 

bromsades upp i slutet av året men ligger ändå på höga 

nivåer, speciellt gällande antalet långtidsarbetslösa. 

Vilka långsiktiga eff ekter nuvarande arbetsmarknad 

kommer att få på förvaltningen är i nuläget svårt att 

säga.

 

Samverkan med Arbetsförmedlingen(AF)  är av stor 

vikt för förvaltningen och en förutsättning för fl era 

processer. Kommunens roll som extern aktör har under 

2020 förtydligats och kommuner kan delta i upphand-

lingar från AF. Formerna för detta är dock ännu oklara. 

Under hösten 2020 har politiken i Falköpings kommun 

tagit ett inriktningsbeslut om att förnya arbetsmark-

nadspolitiken genom att revidera nuvarande arbets-

marknadsstrategi samt göra en verksamhetsövergång 

av socialförvaltningens stöd- och försörjningsenhet till 

Arbetsmarknadsenheten (AME) inom kompetens- och 

arbetslivförvaltningen. Verksamhetsövergången är 

planerad till 1 maj 2021.  Under senare delen av 2020 

har arbete påbörjats med planering och samverkan 

inom kommunen för att skapa förutsättningarna för en 

lyckad övergång.

Samhällsskydd mellersta Skaraborg

Vid årsskiftet inträdde förändringar i lagen (2003:778) 

om skydd mot olyckor (LSO). Förändringarna innebär 

månad. Kommunledningsförvaltningen har tillsam-

mans med kultur- och fritidsförvaltningen fört en 

dialog med Falköpings Alpin. Tillsammans arbetades 

det fram ett förlikningsavtal. Avtalet innebär i korthet 

att det hyresavtal som funnits mellan parterna, upphör 

den 31 mars år 2022.

En helt ny webbplats byggdes för Falköpings kommun 

och för de verksamheter som har egna underwebbar. 

Webbdirektivet som är ett EU-direktiv är en lag med 

syftet att öka digital tillgänglighet för alla. Implemen-

tering av Falköpings kommun reviderade grafi ska pro-

fi l inledes under året med information och utbildning.

Försäljning av del av terminal 1 på Brogärdet till Fast-

ighetsaktiebolaget Mösseberg. Falköpings kommun 

har sålt ett område om ca 11 700 kvm till Fastighetsak-

tiebolaget Mösseberg. Det handlar om en tågterminal 

som var första steg i projektet Dryport Skaraborg.  

Kultur- och fritidsnämnden

Barnkonventionen blev lag. För att säkerställa att sär-

skild hänsyn tas till barn och unga i beslut som fattas 

har ett stort grundläggande arbete genomförts i förvalt-

ningen. I februari genomfördes en utbildningsdag med 

fokus på barnkonventionen där alla medarbetare och 

några av nämndens ledamöter deltog. Barns perspek-

tiv involveras allt mer i processer och beslut. Rutiner 

som är framtagna för barns och ungas perspektiv med 

grund i Barnkonventionen ska säkerställas i samband 

med beslut i nämnd. Kommunrevisionen har granskat 

nämndens implementering av barnkonventionen och 

rekommenderat ytterligare åtgärder som beslutades att 

införas.

När det gäller avdelning bad och fritid har det under 

2020 arbetats och planerats för en förändring inom 

kultur- och fritidsförvaltningen. Förändringen innefat-

tar att de två separata avdelningarna Bad och Fritid går 

samman och blir en gemensam avdelning från och med 

1 januari 2021. Organisationsförändringen grundar sig 

i att fritidsavdelningen tillgivits ett utökat arbetsom-

råde genom att ansvara för städet fullt ut i idrottsan-

läggningarna på Odenområdet och övertagande av drift 

på Mösseberg och Ålleberg med undantag för camping 

och skidbacke. Driften för enhet Platåberg placeras 

inom ramen för kultur- och fritidsnämndens ansvar 

under avdelningen fritid och det strategiska ansvaret 
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bland annat en förtydligad styrning av kommunernas 

verksamhet. MSB får utökade befogenheter att under 

vissa förutsättningar prioritera och fördela resurser. En 

direkt eff ekt av lagändringen är ökade krav på informa-

tionssäkerheten gällande robusta system. Förvaltning-

en arbetar i samverkan med andra räddningstjänster för 

att möjliggöra ett gemensamt ledningssystem och på så 

sätt skapa robusthet i systemet.

 

Kravet på säkra kommunikationer för samhällsvik-

tig verksamhet ökar. För att kommunerna ska kunna 

utbyta information mellan myndigheter och dela 

lägesbilder mellan aktörer på ett informationssäkert 

sätt medverkar förvaltningen i ett nationellt pilotpro-

jekt som leds av MSB. Pilotprojektet syftar till att via 

Swedish Government Secure Intranet, SGSI, bygga 

ett redundant nätverk för kommunal samhällsviktig 

verksamhet för säkra kommunikationer. Detta säker-

ställer att kommunen även kan kommunicera säkert 

vid samhällsstörningar, kris och höjd beredskap för att 

stödja den kommunala krisledningen. 

Efter 33 års chefskap har Stefan Swenson lämnat 

förvaltningen genom pensionsavgång. Pontus Düring 

tillträdde under mitten av året som ny förvaltningschef.

Socialnämnden

Under 2020 har, av förklarliga skäl, planerade aktivi-

teter och verksamhetsutveckling antingen skjutits på 

framtiden eller inte alls kunnat genomföras på grund 

av covid-19. Fokus har främst legat på styrning och 

ledning utifrån grunduppdraget och de nya restrik-

tioner, riktlinjer och 

förhållningssätt som 

löpande kommit under 

året från regeringen 

och Folkhälsomyndig-

heten (FHM). 

En central tvärfunktio-

nell beredningsgrupp 

på förvaltningen har 

arbetat med att följa 

utvecklingen gällande 

covid-19 och tillsam-

mans, så snart behov funnits, tagit fram och reviderat 

rutiner och informationsmaterial till såväl personal 

som brukare/klienter. Detta sammanhållna arbete har 

möjliggjort för förvaltningen att arbeta snabbt och 

fl exibelt. Då fl ödet av ändringar under vissa perioder 

varit högt vad gäller nya förhållningssätt har det varit 

en utmaning för förvaltningens chefer att nå ut med 

information och säkerställa att personalen tagit till sig 

denna.

I slutet av år 2019 tecknade socialförvaltningen, efter 

en lång upphandlingsprocess, avtal med företaget 

Cambio gällande nytt verksamhetssystem för doku-

mentation och handläggning.

I januari påbörjades projektet med att införa verksam-

hetssystemet VIVA. Syftet är att införandet ska bidra 

till mer eff ektiva arbetsprocesser och en enhetlig samt 

rättssäker socialtjänst med individen i centrum. 

Tekniska nämnden

Fastighetsavdelningen och städavdelningen har från 

och med 2020 återgått till interndebitering av sina 

hyror och tjänster efter att under några år varit anslags-

fi nansierade. 

Fastighetsavdelningen kan redan nu se, som en eff ekt 

av de nyligen återinförda internhyrorna, ett större fo-

kus på yteff ektivitet (innebärande lägre kostnader) ute 

bland de övriga förvaltningarna.

Detaljplanen för Platåskolan har överklagats, detta 

medför förseningar och merkostnader vars omfattning 

är oklar. 

Städavdelningen har påverkas av ett förslag från Kul-

tur- och fritidsförvalt-

ningen där de avsäger 

sig städavdelningens 

tjänster för att i stället 

städa själva. Detta 

överensstämmer inte 

med tekniska nämn-

dens reglementen och 

beslut saknas men leder 

fram till följande, en-

ligt Tekniska nämndens 

verksamhetsplan för år 

2021-2023: ”Utredning 

ska genomföras gemensamt med Kultur- och fritidsför-

valtningen, avseende möjligheten att justera städansva-
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ret av idrottshallar. Riskbedömning och handlingsplan 

vid ändring av verksamheten samt risk- och sårbarhets-

analys skall göras, därefter kommer information och 

samtal med personal och fack att genomföras. Inven-

tering av uppdrag, maskiner, utrustning m.m. kommer 

också att genomföras. Detta görs som ett ”pilot” under 

2021 och skall utvärderas.” 

Året med pandemi har framför allt påverkat kost- och 

städavdelningen med stängda enheter, i viss mån 

ändrade arbetsuppgifter samt personalomfl yttningar 

mellan enheter.

Kommunrevisionen

Utöver de lagstadgade granskningarna av kommu-

nens årsbokslut och delårsredovisning har under året 

genomförts två fördjupade granskningar enligt den 

fastställda granskningsplanen, nämligen: 

• Granskning av implementering av barnkonventio-

nen

• Granskning av verkställigheten av kommunfull-

mäktiges beslut

Därutöver har två omfattande granskningar påbörjats 

med anledning av den uppkomna situationen avseende 

Avfallshantering Östra Skaraborgs (AÖS) upphandling 

av matavfall:

 

• Granskning av investeringen avseende biogasan-

läggningen

• Granskning av rutinerna, ansvarsfördelning samt 

kommunikation avseende upphandlingen av mat-

avfall

Dessa två granskningar kommer att slutföras under 

våren 2021.

Valnämnden

Valnämnden genomförde ingen verksamhet under 

2020. Valnämndens ordförande, valsamordnare och 

kommunjurist skulle ha deltagit på en utbildning ar-

rangerad av Valmyndigheten i december 2020. Ut-

bildningen är framfl yttad till hösten 2021 på grund av 

pandemin.

Överförmyndarnämnden

Överförmyndare i Samverkan (ÖiS) grundades den 1 

januari 2007. Kommuner som deltar i samarbetet är 

Falköping, Hjo, Karlsborg. Skövde, Tibro. Tidaholm, 

Gullspång, Bollebygd, Herrljunga, Svenljunga, Vår-

gårda och Tranemo.

 

Verksamheten bedrivs i ett gemensamt överförmyndar-

kontor i Skövde. ÖiS uppgift är att utöva tillsyn över 

förmyndare, gode män och förvaltare. Denna tillsyn 

skyddar personer som inte själva kan ta vara på sina 

rättigheter eller hantera sin ekonomi.

Var och en av de samverkande kommunerna har 

fortfarande en egen överförmyndare (Gullspång och 

Tranemo kommuner har överförmyndarnämnd). Över-

förmyndarna har delegerat sina beslutsbefogenheter 

(med undantag av vissa beslut) till tjänstemännen på 

det gemensamma kontoret. Tjänstemännen är anställda 

av Skövde kommun och det är tjänstemännen som 

besvarar alla verksamhetsfrågor.

 

Falköpings kommun svarar för arvoden och kost-

nadsersättningar till gode män och förvaltare som har 

huvudmän folkbokförda i Falköpings kommun.

Avgiften till ÖiS grundas på kommunens invånarantal. 

Som beräkningsgrund för Falköpings kommun har 

använts 33 296 invånare, vilket motsvarar 18 % av det 

totala invånarantalet i hela samverkansområdet. Vår 

andel har ökat i och mat att Skara kommun har lämnat 

ÖiS. Vår totala avgift till ÖiS uppgick under 2020 till 

1 588 395 kr, vilket är en minskning med 44 994 kr 

jämfört med 2019.

BOLAGSFORM

Falköpings Hyresbostäder AB

I januari 2019 antog styrelsen i Falköpings Hyresbos-

täder AB en aff ärsplan som innehåller mål vad gäller 

nyproduktion, kundnöjdhet, hållbarhet, ekonomi och 

personal. Målen vad gäller miljömässig hållbarhet är 

också en del i uppropet ”Klimatinitiativet” där bolaget 

satt mål att minska energianvändningen och bli fos-

silfria.
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Bolaget har färdigställt nyproduktion av bostäder 

fastigheten Diamanten 1, infl yttning i 38 nya lägen-

heter i första etappen har skett i december 2020 och 

infl yttning i andra etappen, med 35 lägenheter och en 

lokal, kommer att ske under maj/juni 2021. Det är stor 

efterfrågan på lägenheterna. Statligt investeringsstöd 

har beviljats för projektet. 

Förutom nyproduktion av bostäder har stora satsningar 

på renoveringar gjorts.

Corona-pandemin har inneburit stora omställningar av 

vilka arbeten som utförts i bostäder, i våra uthyrnings-

rutiner och också att receptionen varit stängd förutom 

för bokade besök.

Fastighets AB Mösseberg

Under 2020 har mark vid Terminal 1 på Brogärdet 

förvärvats. Bolaget har tidigare förvärvat byggnaden 

som fi nns på marken.

Hyresrabatter enligt regeringens stödpaket till vissa 

branscher under Corona-pandemin har lämnats.

VERKSAMHET I ANNAN JURIDISK FORM

Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skara-
borg (AÖS)

Coronapandemin har gjort år 2020 till ett annorlunda 

år. Det har inneburit en måttlig och lägre än befarad 

personalpåverkan med ett fåtal konstaterade fall bland 

personal i egen regi och hos entreprenörer. Inga stör-

ningar i insamlingsverksamheterna har rapporterats. 

Projektet ”sortera säcken” har pågått på Falevi ÅVC 

och Stenstorps ÅVC i Falköpings kommun sedan 

den 3 februari i år. Sortera säcken innebär helt enkelt 

att inga säckar får slängas i containern för 

brännbart restavfall. Allt innehåll i säckarna 

måste sorteras och läggas i rätt container. 

Om avfallet är rätt sorterat påverkas inte bara 

återvinningsgraden positivt utan även miljö 

och ekonomi.

 

Så här långt visar sig projektet vara en succé. 

Under perioden februari till maj har mängden 

brännbart restavfall minskat med 30 procent 

på Falevi ÅVC och 34 procent i Stenstorp. Det 

motsvarar ungefär 400 ton och sammanlagt 

innebär det ca 350 tkr i minskade kostnader 

för behandling, skatt och transporter. Resulta-

tet är över förväntat tack vare bra jobb av såväl kunder 

som medarbetare. Projektet kommer nu att utvidgas till 

fl er ÅVC inom AÖS.

Kommunalförbundet Miljösamverkan Östra Skara-
borg (MÖS)

För 2020 har nämnden utfört totalt 3 059 kontroll- och 

tillsynsinsatser. Tillsynen är i ett helhetsperspektiv 

genomförd på ett eff ektivt och ändamålsenligt sätt. 

Nämnden har med anledning av pandemin även bedri-

vit tillsyn av trängsel på serveringsställen. Miljönämn-

den har under året utfört 149 planerade kontroller, 

91 uppföljande kontroller hanterat 84 klagomål, 390 

riktade informationsinsatser om vilka regler om gäller 

och hur de kan minimera riskerna.

Förutom nya tillsynsområden har pandemin innebu-

rit att verksamheten har fått ställa om verksamheten. 

Nämnden har undvikit att vara ute i verksamheter med 

riskgrupper eller känsliga verksamheter. Vidare har en 

omställning till alternativa tillsynsmetoder genomförts 

där det har varit möjligt, såsom video- och telefonmö-

ten och i en högre utsträckning dokumentationsgransk-

ning på distans.
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Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

INLEDNING

Kommunen ansvarar för att bedriva en eff ektiv verk-

samhet med god kvalitet utifrån nationella lagar och 

kommunala politiska mål, styrdokument och ekono-

misk tilldelning genom budget. En framgångsfaktor är 

att skapa en fungerande styrkedja som binder ihop de 

olika nivåerna i organisationen från kommunfullmäk-

tiges vision till verksamheternas genomförande. Detta 

kräver ett systematiskt arbete genom uppföljning och 

analys av resultat utifrån helhetssyn. Falköpings kom-

mun har ansvar för viktiga samhällsfunktioner som en 

del av den service som samhället ger till sina medbor-

gare. Kommunens verksamheter styrs till stor del av 

kommunallagens bestämmelser där det framkommer 

att den ansvarar för barnomsorg, utbildning, social-

tjänst och äldrevård liksom ansvaret för byggande av 

bostäder, hälsoskydd, miljöskydd och räddningstjänst. 

Centralt i kommunallagen är att kommunen genom sitt 

självstyre får bestämma vad den ska arbeta med och i 

vilken omfattning, men allt måste ta sin utgångspunkt 

i att kommunen är till för medborgaren. Syftet är att 

omsätta och nå nationella krav, statliga och kommu-

nala mål. Kommunen som huvudman fördelar olika 

ansvarområden tillsammans med budget ut till nämn-

derna.

Förutsättningar som styrmedel

Under året har kommunen fortsatt sitt fokus på vilka 

förutsättningar som behöver skapas för att utveckla 

verksamheterna mot målen och det nationella uppdra-

get och kommunen håller i föregående års förutsätt-

ningar. Utgångspunkten i arbetet har varit att alla delar 

bildar en helhet inom den egna organisationen.
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Kompetens

Rekryteringssituationen är fortsatt ansträngd och det 

är svårt att anställa behörig personal. Utifrån kom-

petensförsörjning och rekryteringen ser kommunen 

behov av fortsatta satsningar för att behålla och stärka 

medarbetare men eftersom bristyrken är gemensamma 

på nationell nivå behöver organisationen även ställa 

om både vad gäller arbetssätt och eff ektivt nyttjande 

av personella resurser. Kännedomen om varandras 

uppdrag har ökat på övergripande nivå men utmaning-

en att nå ut i hela organisationen är större i de stora 

nämnderna. Under året har helhetsperspektivet stärkts 

och kompetenser används horisontellt tydligare mot 

en nätverksstruktur samtidigt som basen är kvar i en 

organisation som präglas av fokus på den egna nämn-

den. Under året har kommunen stärkt sin kompetens 

genom lärande mellan medarbetare. Utifrån pande-

min har personal arbetat i andra verksamheter än sin 

ordinarie. Det skapar en förståelse och inblick i andra 

delar av kommunen som organisation. Kommunen har 

fortsatt sitt uppdrag att samordna utifrån att nämnderna 

tillsammans bättre kan hantera dagens komplexa utma-

ningar. Det är en stor skillnad mellan att vilja förändra 

och att vara beredd att förändra. Viljan att förändra till 

det bättre är stor i organisationen så nästa steg är att i 

större utsträckning ta stegen som krävs för att skapa 

förändring på riktigt. Idag fi nns en högre medvetenhet 

om detta men framåt behöver viljeriktningen tydligare 

omsättas i handling. Att kunna följa processer från 

plan till vad eff ekten blev.

Resurser

De stora investeringar som ligger i planen kräver 

långsiktig planering och påverkar driftbudgeten på 

sikt. Samtidigt är lokalbristen påtaglig i fl era nämnder. 

Många investeringar är på gång – vilket på sikt kom-

mer att belasta driftsbudgeten. Samtidigt fi nns farhågor 

att ett budgetunderskott kan få konsekvensen att just 

tidiga insatser och det som inte är lagstyrt blir det som 

besparas på.

Styrning och ledning

De senaste åren har kritik riktats mot styrning och led-

ning i off entlig sektor från bland annat organisations-

forskningen.

Regeringen har tagit fram en tillitsreform där fors-

kare och verksamheter rekommenderar ett nytt sätt att 

styra och leda off entlig sektor. Denna nya styrmodell 

stämmer väl överens med den förändringsresa som 

Falköpings kommun gjort de senaste åren. Kommunen 

har ställt om sin styrning och ledning mot fl er gemen-

samma uppdrag och stärkt samsyn. Denna omställning 

mot tillitsstyrning sker både politiskt och på tjänsteper-

sonsnivå. Ett utvecklat analysarbete utifrån ett helhets-

perspektiv ligger till grund för beslut om åtgärder för 

utveckling. Under året har kommunen stärkt uppfölj-

ningen i styrkedjan men det behövs en fortsatt utveck-

ling av en gemensam styrmodell. Kommunen behöver 

fortsätta arbeta med en styrning som bygger på goda 

relationer, ett samspel mellan politiker, tjänstepersoner, 

organisationer, civilsamhälle och företag som bygger 

på förtroende. Kommunens styrning ska skapa utrym-

me för och öppna upp för dialog – både inom organisa-

tionen och med de kommunen är till för.

Samverkan

Kommunen har under året fortsatt att utveckla nät-

verksorganisationer för att bättre kunna samordna och 
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Organisation

Kommunen har under året skapat bättre organisato-

riska förutsättningar för ett komplext angreppssätt och 

samarbetet mellan off entliga sektorn, näringsliv och 

forskning, civilsamhället och medborgarna har ökat. 

Kommunen har utvecklat en struktur för att skapa en 

fungerande och fl exibel form för samarbete. Kom-

munens uppdrag kan delas in i tre delar; service och 

tjänster, samhällsutveckling samt demokratiutveckling. 

Kommunen har en ökad medvetenhet om demokrati-

uppdraget.

Lokaliteter

Under året har moduler använts för att minska lo-

kalbristen och skapa bättre förutsättningar för fl era 

basverksamheter som äldreboende, förskola och skola. 

Långsiktigt satsar kommunen stort på nya lokaler, 

verksamhetsanpassade miljöer för att skapa bättre för-

utsättningar för att bedriva verksamhet och lärande.

arbeta eff ektivt med kommunövergripande projekt. 

Tvärsektoriella grupper, med tydligt uppdrag och man-

dat, har skapats och används under året. Nya nätverks-

strukturer har skapats i syfte att få mer samordnade 

processer men också för att angripa komplexa frågor 

utifrån helhetsbilder och utifrån vetskapen att utma-

ningar kräver en palett av insatser. Kommunen har 

utvecklat sin samverkan internt men även ut mot andra 

aktörer och myndigheter. Befolkning har ökat under 

fl era år men för år 2020 syns ett trendbrott då antalet 

invånare har minskat med 8 personer. Andelen barn, 

unga och äldre kommer öka vilket ställer högre krav på 

den off entliga servicen. Utifrån nationella författnings-

krav och demografi sk utveckling ökar omfattningen av 

kommunens uppdrag, samtidigt som de ekonomiska 

resurserna under fl era år varit relativt oförändrade. 

Hur dessa behov ska mötas är problematiskt och stäl-

ler krav på omställningsförmåga. Omställningen vad 

gäller resurser och kompetens, samt utvecklingen inom 

till exempel digitaliseringen.
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I Falköpings kommun skapas det goda livet tillsammans 

genom tron på att framtiden går att utveckla och förbättra.

DET ÄR MÄNNISKORNA SOM SKAPAR ETT 
HÅLLBART SAMHÄLLE

För att arbeta med målet ett socialt hållbart Falkö-

ping och förverkliga visionen om ”Det Goda Livet” 

behöver kommuninvånarna vara delaktiga. Arbetet 

med medborgardialog fortsätter och en utbildning i 

dialogskapande metoder har under året genomförts där 

tjänstepersoner från fl era förvaltningar har deltagit. Ett 

dialogteam kommer under 2021 att startas upp med 

deltagare som gått utbildningen. De sociala restriktio-

ner som covid-19 fört med sig har ställt ökade krav på 

att erbjuda möjligheter till delaktighet digitalt. Exem-

pel på några digitala nyheter är bland annat digitala 

politiska sammanträden, ”Karantänkultur”, museets 

utställning och Språkvän online, digitala kulturaktivi-

teter i skolan och streaming av författarbesök. Digitala 

kanaler har tillgängliggjort verksamhet för många 

medborgare under pandemin. Samtidigt är det tydligt 

att en del av medborgarna inte är digitala och inte har 

möjlighet att använda dessa utbud och tjänster.

Kommunstyrelsen har antagit ett inriktningsbeslut som 

syftar till att kommunen ska arbeta med en samordnad 

volontärverksamhet, vilket möjliggör nya metoder i 

att inkludera Falköpings invånare i att vara aktörer 

för förändring i det egna samhället. Ett exempel är 

rekrytering och utbildning av frivilliga brandmän som 

har påbörjats under året. Dessa syftar bland annat 

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR 
FÖR ETT SOCIALT 
HÅLLBART FALKÖPING
MÅLREDOVISNING UPPFÖLJNING OCH ANALYS AV MÅL 1

till att stötta upp verksamheten vid personalkrävande 

insatser såsom skogsbrand och sökning efter försvunna 

personer.

 

Statiska Centralbyråns Medborgarenkät genomfördes 

i Falköpings kommun 2020 där resultatet visade att 

invånare i kommunen upplevde sig mindre trygga än 

tidigare år. Falköpings kommuns invånare svarade sig 

vara mindre trygga än andra kommuner i genomsnitt. 

Av enkäten framkommer det att invånare tenderar att 

känna sig mindre trygga i centralorten än utanför och 

mindre trygg ju fl er år man bott i kommunen. 

En utredning kring kommunens övergripande trygg-

hetsarbete startades upp under året. Utredningen 

handlar om att defi niera det främjande och förebyg-

gande trygghetsskapande arbetet och ta fram förslag 

på prioriteringar och organisering inom arbetet. Det 

handlar om allt från upplevd trygghet, trygghet i den 

yttre miljön, trygghet i nära relationer, narkotikarelate-

rade trygghetsfrågor och psykisk hälsa.

 

I denna organisation kommer arbetet med Eff ektiv 

samordning för trygghet att ingå. Detta arbete pågår 

och orsaksanalyser har genomförts på olika händelser. 

Genom detta har tidiga insatser kunnat genomföras. 

Planering och uppstartsträff  har också genomförts för 

kunna påbörja arbete med civilinsatsperson i Åsarp, 

vilket förväntas kunna bidra till kommunens förebyg-

gande arbete och bland annat minska responstiden vid 

akuta larm såsom brandalarm. 
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Det brottsförebyggande arbetet som genomförs av 

kommunen ger goda resultat. Utvärdering av aktivite-

ter, optimering av resurser, kollegialt lärande, samver-

kan med andra verksamheter och civila aktörer är av 

yttersta vikt för att i möjligaste mån möta efterfrågan. 

Arbete mot våldsbejakande extremism fortgår enligt 

framtaget handlingsprogram.

FÖREBYGGANDE INSATSER BARN OCH UNGA

De förändringar som sker i omvärlden på grund av 

Covid-19, kan ge ökad risk för otrygghet och psykisk 

ohälsa. Kommunens verksamheter har lyckats göra 

snabba omställningar för att upprätthålla delar av det 

förebyggande arbetet och att skapa trygga mötesplatser 

för barn och unga. Samtidigt har Covid-19 inneburit 

färre mötesplatser totalt och att delar av det förebyg-

gande arbetet halkat efter. Bland annat har arrang-

emang såsom barnteater, föreläsningar, nationaldags-

fi rande och valborgsmässofi rande fått ställas in. Att 

skolorna delvis har ställt om till fjärr- och distansun-

dervisning innebär att elever får ett utökat eget ansvar 

och att många upplevt sig ensamma i skolarbetet. Skol-

klasser har inte heller kunnat gör studiebesök, träff a 

varandra över skolgränserna eller besöka kommunens 

verksamheter såsom museum, bad eller bibliotek. 

Arbete har skett för att i så stor utsträckning som 

möjligt hålla mötesplatser öppna. Alternativ till fysiska 

träff ar har erbjudits i form av språkvän online och 

mötesplats online för unga. En positiv eff ekt av den 

digitala omställningen har varit tekniska lösningar som 

även på sikt kan leda till utveckling och ökad tillgäng-

lighet för dem som har svårt att ses på en särskild tid 

och plats. Att deltagare inte är vana digitala användare, 

eller inte tilltalas av det digitala sättet att mötas, kan 

dock vara en utmaning. 

Eff ekten av inställda arrangemang och aktiviteter kan 

bli att barn och unga går miste om lärande insatser. 

Barn och unga som förlorar en meningsfull fritid riske-

rar ett sämre psykiskt mående. I en tid av isolering, oro 

och minskat utbud är kommunens roll när det gäller att 

möta behovet av social samvaro och meningsfull fritid 

av vikt. En insats som startats upp under året är ”Do-

torp – meningsfull fritid”. Insatsen syftar till att arbeta 

med barn och deras familjer kring en meningsfull fritid 

och att sänka tröskeln till föreningslivet. 

Som en av vägarna till arbete erbjuds varje år Falkö-

pings ungdomar på år 1 och 2 på gymnasiet att söka 

feriepraktik. Under våren försvårade Covid-19 situatio-

nen kring feriepraktiken och drygt hälften av platserna 

inom bland annat äldre- och barnomsorg försvann. Ett 

omfattande arbete och god samarbetsvilja mellan kom-

munens förvaltningar och det kommunala bostadsbo-

laget gjorde dock att alla ungdomar som ansökt kunde 

erbjudas plats.

Arbetet med att stärka barn- och elevhälsoarbetet har 

gett goda resultat. Arbetet med extra anpassningar, sär-

skilt stöd samt barn- och elevhälsans förebyggande ar-

bete har utvecklats och individualiserats. Bra exempel 

är barnhälsoarbetet i förskolan och samarbetet mellan 

skolan och Ällagatans förebyggande team. Specialpe-

dagogiskt centrum arbetar i högre grad tvärprofessio-

nellt och olika professioner samarbetar i högre grad. 

Generellt visar uppföljningar att de fl esta barn/elever 

är trygga och trivs i förskola och skola. Förskolorna 

har fl er inskrivna barn än tidigare och skolorna är 

trångbodda men under pandemin, särskilt inlednings-

vis, har barn och elevers frånvaro varit högre. Mycket 

verksamhet har också förfl yttats utomhus. 

Förskole- och skolpersonal arbetar med att alla elever 

ska förstå och omfatta/omfamna samhällets demo-

kratiska värderingar. Förebyggande arbete avseende 

kränkande behandling och diskriminering prioriteras.  

Falköpings förskolor och grundskolor är idag segrege-

rade och nya vägar behövs för att bryta och vända nu-

varande mönster. I Skolverkets Lägesrapport från 2020 

framgår att skolsegregationen påverkar likvärdigheten 

negativt för eleverna och allra mest utsatta är de elever 

med mindre gynnsam bakgrund. Genom segregatio-

nen försämras skolväsendets förmåga att kompensera 

för elevernas skilda förutsättningar och för elever att 

tillgodogöra sig utbildningen. På grund av detta är det 

prioriterat att arbeta med en än mer kompensatorisk 

utbildning. 

En arbetsmodell har tagits fram där samverkan mellan 

polis, handläggare och behandlare syftar till att bättre 
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möta  barn som blivit utsatta för våld. Framför allt bi-

drar den till att insatser kan startas upp tidigare i famil-

jer och att barn ges en möjlighet att komma till tals och 

berätta hur de upplever sin familjesituation. Arbetsmo-

dellen har även prövats i ärenden där en misstanke om 

våld fi nns och även där visat sig vara eff ektiv. 

Familjevåldsteamet har fortsatt sitt arbete med att 

utveckla ett konkret och eff ektivt internt samarbete, 

vilket underlättat informationsutbyte och samsyn i 

ärenden, underlättat en helhetsbild samt gett en trygg-

het i yrkesutövningen. Under 2021 kommer arbetssät-

tet att utvärderas. 

Ett samverkansarbete riktat mot unga vuxna med be-

gynnande kriminalitet och missbruk (målgrupp 16-29 

år) som varken arbetar eller studerar har startats upp 

där fl era förvaltningar samarbetar. Syftet är att bryta 

negativa banor och lotsa vidare till mer konstruktiva 

alternativ i livet. Under året har arbetet med medling 

för ungdomar/unga vuxna därtill utökats genom att 

barnsekreterare medverkat vid medlingssituationer 

tillsammans med fältsekreterare. 

FULLFÖLJDA STUDIER OCH ETABLERING PÅ 
ARBETSMARKNADEN

Den tidigare positiva trenden avseende måluppfyl-

lelse och behörighet till nationellt program har brutits. 

Vid tiden för slutbetyg i juni 2020 var resultatet något 

sämre än föregående läsår. Anmärkningsvärt var att 

andelen elever med svensk bakgrund inom denna 

grupp ökat. Gymnasieungdomar har under året haft 

en förändrad studiesituation i sin vardag då de under 

långa perioder studerat helt eller delvis via fjärr- och 

distansundervisning.

 

Arbetslösheten är hög i hela landet och i Falköpings 

kommun stod den 31 december 1 310 individer till 

arbetsmarknadens förfogande. Det är drygt 200 perso-

ner fl er än samma tid 2019, men jämfört med augusti 

då antalet arbetslösa i Falköping var 1 732 personer 

är ändå positiv.  På Arbetsmarknadscenter (AMC) har 

det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) som stöt-

tar ungdomar att gå tillbaka/vidare till studier eller 

andra aktiviteter såsom praktik samlokaliserats. Både 

Connect och KAA fi nns nu på AMC, vilket på många 

sätt bidrar till att visa olika vägar ut i samhället, vägen 

till arbete eller studier. Syftet är att förebygga socialt 

utanförskap och minska risken för ökad ohälsa i dessa 

målgrupper. Trycket på KAA har inte bedömts öka, 

trots tidigare farhågor. KAA har framgångsrikt arbetat 

förebyggande genom att planera elevers övergång mel-

lan högstadieskola och gymnasium för att eliminera 

gapet som annars kan uppstå.   

Kostnaderna för försörjningsstöd har ökat under året. 

Under hösten 2020 har politiken i Falköpings kommun 

tagit ett inriktningsbeslut om att förnya arbetsmark-

nadspolitiken genom att revidera nuvarande arbets-

marknadsstrategi samt göra en verksamhetsövergång 

av Socialförvaltningens stöd- och försörjningsenhet 

till arbetsmarknadsenheten inom Kompetens- och 

arbetslivsförvaltningen. Med ett nytt angreppssätt på 

försörjningsstödsfrågan är förhoppningen att minska 

behovet av försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd 

samt minska utanförskap och den ohälsa som arbets-

löshet kan leda till. Verksamhetsövergången är plane-

rad till 1 maj 2021 men dessa förvaltningars verksam-

heter och processer har redan under senare delen av 

2020 påverkats i hög grad av planering och samverkan 

inom kommunen för att skapa förutsättningarna för 

en lyckad övergång. En förutsättning för framgång är 

att näringslivet och kommunens övriga förvaltningar 

bidrar med möjligheter till praktik och arbetstillfällen.

Kommunens arbete med att stärka individens position 

på arbetsmarknaden har under året utmanats av de sto-

ra omställningar som pandemin tvingat fram. Många 

av de som står utanför den reguljära arbetsmarknaden 

behöver mer stöd och tid på sig för att genomföra sina 

lärprocesser med fullgjort resultat. Genomströmnings-

takten har saktats ner, fl er avbrott har skett inom de 

pedagogiska verksamheterna och inom svenska för 

invandrare har färre betyg satts. Fjärr- och distansun-

dervisning skapar möjligheter för en mer individanpas-

sad studiesituation och ger många fl exibla verktyg för 

handledning och kunskapsprövning, men studieformen 

utmanar både elever och pedagoger. 

Andelen avbrott från studier inom de pedagogiska 

verksamheterna som rör vuxenstudier har ökat i 

jämförelse med 2019 och fl est avbrott har skett under 

mitten av hösten vilket kan härledas till regeringens 
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fortsatta pandemirestriktioner. Ett fortsatt arbete kring 

detta kommer att ske under 2021. Det är ett proaktivt 

arbete som framförallt syftar till att stärka individens 

förutsättningar på arbetsmarknaden i ett långsiktigt 

perspektiv. Kompetenskapitalet kommer vara av stor 

betydelse när arbetsmarknaden mattas av och fl er ska 

konkurrera om färre arbetstillfällen. 

BRA BOSTÄDER OCH GODA BOENDEMILJÖER

Bra bostäder och goda boendemiljöer är grundläg-

gande kvaliteter som påverkar välfärden i Falköpings 

kommun. Det handlar om fokus på sociala perspektiv 

inom ramen för den fysiska samhällsplaneringen och 

boenderelaterade åtgärder som verkar för inkludering. 

Samhällsplaneringen ska utformas så att socialt utan-

förskap motverkas och naturliga mötesplatser skapas. 

Människan ska vara utgångspunkt i samhällsbyggan-

det och medborgarnas kvalitativa värden sätts i fokus i 

skapandet av stads- och landsbygd. Att ha en bostad i 

en väl fungerande boendemiljö ökar möjligheterna att 

klara andra delar såsom utbildning, arbete och fritid.

SAMMANFATTNING

Falköpings kommun arbetar med social hållbarhet 

utifrån dess komplexitet. Utmaningen är att på bästa 

möjliga sätt skapa förutsättningar för en bred, stabil 

och långsiktigt social hållbarhet genom att arbeta 

förebyggande och främjande. Kommunen har utveck-

lat nya arbetssätt i samverkan mellan enheter och för-

valtningar samt förankring av medskapande processer. 

Kommunen har på fl era områden stärkt förutsättning-

arna för social hållbarhet och därmed också för att han-

tera den psykiska ohälsa som kan följa av pandemin. 

KOMMUNIKATIVA INDIKATORER 2017 2018 2019 2020 Trend

Ohälsotal (Försäkringskassan) 31,3 29,7 28,3 27,8 

Socioekonomiska riskgrupper (SCB)  5      5     i.u. i.u. 

Allmänt hälsotillstånd (Folkhälsoenkät) i.u. 0,7 i.u. 0,7 

Valdeltagande (SCB) i.u. 87,39% *53,07% i.u. 

Andel arbetslösa ungdomar (Arbetsförmedlingens statistik) 14 11 12 16 

Uppföljning av medborgardialog –upplevd kvalitet- och deltagande (Kommunens statistik) i.u. i.u. i.u. i.u. 

Andel elever som är behöriga till gymnasieskolans nationella program (siris, skolverket.se) 70,6 77,0 78,4 77,8 

Andel elever med examensbevis nationellt program gymnasieskolan (siris, skolverket.se) 81 81 81 86 

*ska jämföras med deltagandet i EU-valet 2014 som var 50,93%

Positiv trend= vi är på väg åt rätt håll

Negativ trend= vi är på väg åt fel håll

Oförändrad trend= utvecklingen är densamma eller oklar
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ÅTGÄRDER FÖR FRAMTIDEN

• Fördelningen av resurser och prioriteringar behöver 

ses över för att på allvar möta utmaningarna med 

utanförskap och goda livsvillkor. 

• Relationsskapande och samverkan inom och mellan 

nämnder behöver stärkas och öka för att hitta syner-

gieff ekter i mellanrummen och nya arbetssätt. Detta 

är nödvändigt för att möta en förändrad omvärld. 

• Arbetet för samverkan inom arbetsmarknadsområdet 

behöver prioriteras. Under kommande år sker stora 

förändringar inom AME då socialförvaltningens 

enhet för stöd och försörjning ska fl yttas till KAF. 

Med ett helhetsansvar för målgruppen som behö-

ver ekonomiskt stöd och hjälp att närma sig egen 

försörjning skapas nya möjligheter för den enskilde 

individen och bättre förutsättningar för ett socialt 

hållbart Falköping.

• Fokus på sociala perspektiv inom ramen för den 

fysiska samhällsplaneringen behöver stärkas och 

boenderelaterade åtgärder som främjar inkludering 

i samhället behöver skapas. Samverkan mellan 

kommun och bostadsbolag behöver stärkas för att 

utveckla inkluderande boenden. 

• Kompetens och struktur för att använda medskapande 

och dialog som verktyg tidigt i beslutsprocessen 

behöver utvecklas.

• Uppföljningen av de arbetsprocesser som pågår inom 

målområdet behöver utvecklas för att progressionen 

och utvecklingen ska bli mer synlig.

• Åtgärdsplan för vilka insatser som behöver prioriteras 

efter pandemin.  

KORTFATTAD SAMLAD BEDÖMNING AV KOM-
MUNENS ÖVERGRIPANDE MÅL

Eff ekterna av Covid-19 kommer sannolikt att 

påverka kommunens arbete med social hållbarhet 

framgent. Pandemin har till viss del också bromsat 

arbetet. Trots rådande restriktioner under året har 

fl era verksamheter periodvis haft öppet eller ställt 

om sin verksamhet till att antingen ske i mindre skala 

eller digitalt.

Arbetet med social hållbarhet spänner över lång tid. 

Även om förutsättningarna under året försämrats på 

grund av pandemin ska det här poängteras att kom-

munens verksamheter fortsätter verka för ökad tillit 

och stärkta relationer i samhället. En positiv progres-

sion kan skönjas i majoriteten av det arbete som sker 

inom ramen för målet, även om en god måluppfyl-

lelse inte kunnat nås.

Samlad bedömning av 
måluppfyllelse

MYCKET GOD

GOD

GODTAGBAR

MINDRE GOD
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FALKÖPINGS KOMMUN SKA VARA EN BRA 
PLATS ATT BO, VERKA OCH LEVA PÅ - EN PLATS 
DÄR MEDBORGARNA KÄNNER STOLTHET

 Det pågår ett fortsatt strategiskt arbete med genomför-

ande av översiktsplanen genom förtätning och förvärv av 

mark. Vidare fi nns fl era detaljplaner som skapar möjlig-

heter för förtätning i centrala delar av Falköping. Bland 

dessa planer är Veterinären, Skytten, Snickaren 3 och 

Körsbäret. 

Projektet Fåraberget fortgår. Etapp 1, Tåstorp demenscen-

trum, blev helt klart i årsskiftet 2019/2020. Etapp 2A del 

1 villaområde, för ca 15 bostäder är färdigställt och 

byggnationer pågår. Etapp 2A del 2 rad- och kedjehusom-

råde, 5 villor och 30-talet bostäder i radhus är även det 

färdigställt och försäljning av bostäder pågår. I denna del 

inryms även Fårabergsparken. Etapp 2B bostadsområde 

med 30-talet villor och 4 områden för fl erbostadshus med 

totalt 220-300 bostäder är påbörjad med utbyggnad av 

gator, gång- och cykelvägar, park- och naturmark samt 

VA-anläggningar. Etapp 3 och 4 är i planeringsfas. 

Markarbeten vid bostadsområdet Prästgårdsgärde har 

startat för att tillskapa 16 nya centrumnära bostäder med 

beräknad infl yttning december 2020. 

I juni beslutade byggnadsnämnden om bygglov för Pla-

tåskolan, ett bygglov som överklagats upp till mark- och 

miljööverdomstolen. Dom i ärendet kommer under 2021 

och förhoppningsvis kommer skolan att kunna färdig-

ställas ett år senare än första planeringen, dvs till hösten 

2023. De ekonomiska konsekvenserna är svåröverblick-

bara. 

Den pågående förändringen av skolorganisationen, med 

syftet att barn och unga ska få förutsättningar till en så 

bra och likvärdig skola som möjligt och samtidigt skapa 

attraktiva arbetsplatser för barn- och utbildningsförvalt-

ningens pedagoger har fått justerats och planerats om 

då många lokalförändringar är avhängiga Platåskolans 

färdigställande. 

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR 
FÖR ETT ATTRAKTIVARE
FALKÖPING
MÅLREDOVISNING UPPFÖLJNING OCH ANALYS AV MÅL 2
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Sammantaget har antalet bygglov under 2020 för både 

fl erbostadshus och småhus minskat markant i förhållande 

till förra året. Däremot har antalet bygglovsärenden (där 

även exempelvis ändrings- och tillbyggnadsärenden in-

går) ökat med 8 %. Detta kan vara en direkt följd av den 

coronapandemi som pågår, med en ekonomisk osäkerhet, 

vilket påverkar valet att bygga nytt. 

Fastighetspriserna i Falköpings kommun har enligt Sta-

tistiska centralbyrån (SCB), ökat med 32 % jämfört med 

föregående år. I siff rorna från SCB går det inte att urskilja 

skillnader mellan stad och landsbygd. 

För att kunna göra grundade prioriteringar vid fysisk pla-

nering behöver planerings- och budgetprocess samordnas 

med kommunens målarbete. Ett strategiskt långsiktigt 

fokus är essentiellt, med väldefi nierade delmål på vägen.

VÄRDESKAPANDE STADS- OCH LANDSBYGDS-
MILJÖER

Projektet med ombyggnation av Plantisparken har åter-

upptagits efter 1,5 års uppehåll på grund av överklagandet 

av upphandlingen. Under sommaren 2020 har stora delar 

av parken kunnat färdigställas. Parken ska kunna fungera 

som en stadspark och innefattar därför ny lekplats, ny 

scenplats med gradänger, nya grillar och iordningställda 

ytor. Kvar att skapa är parkeringsplatser i anslutning till 

parken för att öka tillgängligheten.

I syfte att öka attraktiviteten på Mösseberg har ett långt-

gående utredningsarbete genomförts med resultatet att en 

Platåbergsenhet ska bildas som inkluderar de kommunala 

verksamheter som fi nns på Mösseberg. Verksamheten ska 

också ansvara för utvecklingen av platåbergen i kommu-

nen samt spår och leder. Arbete pågår kring hur detta ska 

utformas.

 

Falköpings förutsättningar för friluftsliv, tillgången till 

grönområden och platser för rörelse har visat sig mycket 

viktig i denna tid då människor uppmanas till social 

distansering. När människor till följd av pandemin inte 

haft möjlighet att samlas i större grupper eller att ta del av 

vissa besöksmål och evenemang märks det att andra delar 

fått ett uppsving. Invånare använder i stor utsträckning 

området kring Mösseberg och andra frilufts- och grönom-

råden.

 

Pandemin har också haft till följd att de utländska turis-

terna varit mycket färre i år. I genlängd har de turistande 

svenskarna ökat. Pandemin till trots har besökssiff rorna 

för Ekehagens forntidsby ökat markant under året.

Kulturarvet som fi nns i Falköping är unikt och ger en god 

möjlighet till en stärkt attraktion. Kulturens, kulturmil-

jöns och de kreativa näringarnas betydelse för lokal och 

regional utveckling ökar då de genererar tillväxt samt 

bidrar till en attraktiv miljö att leva och verka i. Under 

2020 har Ekehagens Forntidsby graderats till ”världenni-

vån” enligt Turistrådet Västsveriges klassifi ceringsverk-

tyg, Sverige-Norden-Världen. Nivån visar att besöksmå-

let uppnått en viss mognad i betydelsen professionellt 

bemötande, skötsel och presentation.

Förvaltningarna har under året varit kreativa och skapat 

nya sätt och vägar för information, kunskap och kultur 

att nå fram till enskilda människor och olika grupper i 

samhället. Detta har bland annat inneburit att kulturen 

kommit närmare människor i människors vardag, fl er har 

nåtts med fl er kulturformer och attraktivare vardagsmil-

jöer har skapats. 

I största möjligaste mån har aktiviteter och utbud erbju-

dits utomhus för att ge möjlighet att konsumera kultur 

och fritidsaktiviteter under pandemin. Emellertid syns 

också tydliga negativa eff ekter, såsom exempelvis samar-

betet med föreningslivet kring att inkludera fl er männ-

iskor. Framför allt ses barn och unga samt nyanlända som 

en särskilt utsatt grupp. Samtliga föreningar har erbjudits 

stöd för att fortsätta bedriva verksamhet. 

Projektet Utveckling av stadskärnan har fortgått. Syftet 

med uppdraget är att ta fram ett förslag för gestaltning 

av stadskärnan med hög kvalitet, hållbarhet och estetik. 

Visionen är att alla invånare ska vilja vara i stadskärnan 

och känna sig inkluderade. Under 2019 och även 2020 

anordnades ”Sommargatan” som underlag till en kom-

mande arkitekttävling.  Kulturfi lial med namnet ”Kul-

turkvadraten” öppnades i centrum. Kulturinslag förutspås 

bli en allt viktigare pusselbit för att levandegöra centrum. 

Dessa aktiviteter tillsammans med den dialogprocess 

som genomfördes under hösten 2019 resulterade i att det 

under slutet av året utannonserades en utlyst arkitekt-

tävling. En vinnare i denna beräknas kunna utses i juni 

månad 2021.
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Centralt för Falköpings kommun är att fortsätta utveckla 

balansen av utbud och kommunal service mellan tätort 

och landsbygd. Vad och vem som prioriteras behöver 

ständigt vara aktuellt vid planering, analys och beslut. 

Uppföljning av budget och mål behöver förbättras för att 

stärka analysen.

 

Arbete pågår för att möjliggöra ytor för fysisk aktivitet 

och sociala mötesplatser i hela kommunen. För att öka 

delaktighet och infl ytande från barn och unga har elevrå-

den på skolorna involverats för inhämtning av synpunkter 

och idéer angående utformandet av samt förbättring och 

utveckling av skol- och näridrottsplatser. Detta är ytor 

som kan användas både på skol- och fritid. De senaste 

åren har medlen som fi nns för skol- och näridrottsplatser 

använts till orter på landsbygden. De relativt små medlen 

har gett positiva resultat och är viktiga för att skapa att-

raktivitet för Falköping som helhet. 

KLIMATSMART KOMMUN MED GODA OCH 
HÅLLBARA KOMMUNIKATIONER SAMT UT-
BYGGD INFRASTRUKTUR

Inom stadsbyggnadsavdelningen har kunskapsinhämt-

ning skett inom området minskad klimatpåverkan i fysisk 

planering. Detta har genererat goda eff ekter i arbetet med 

detaljplanen.

 

Falköpings kommun har som mål att vara Fossilfri 2030, 

vilket är ett övergripande mål som ska inkluderas och 

konkretiseras i revideringen av energi- och klimatstra-

tegin. Målet gäller både Falköpings kommun som både 

geografi sk yta och organisation. Under 2020 har arbetet 

med att revidera strategin påbörjats och en analys av 

kommunens verksamheters klimatutsläpp har initierats. 

Ett första utkast av Falköpings klimatstrategi 2021-2030 

presenterades för kommunstyrelsen i augusti 2020. 

Strategin har tagits fram i linje med Västra Götalands 

kraftsamling ”Klimat 2030” och innehåller följande 

fyra fokusområden: hållbara transporter, förnybara och 

resurseff ektiva produkter och tjänster, klimatsmart och 

hälsosam mat, samt sunda och klimatsmarta bostäder 

och lokaler. Fyra arbetssätt ska genomsyra alla delar av 

strategin: kommunen som föregångare, klimatplanering 

och anpassning, satsning på innovationer samt attraktiva 

samhällen. Under våren 2021 är det planerat att kommun-

fullmäktige ska anta strategin. 

Det kan konstateras att växthusgasutsläppen drastiskt 

behöver minska för att Falköpings kommun ska kunna nå 

klimatmålen. En hel del görs redan, men det kommer att 

behövas fl er åtgärder. För att genomföra många av dessa 

åtgärder behövs ekonomiska medel. Exempelvis behöver 

ett antal värmeanläggningar bytas ut för att bli fossilfria. 

Kommunens leasingfordon ska enligt resepolicyn vara 

biogasdrivna miljöbilar i första hand och i andra hand-

miljöklassade bilar. Det kan konstateras att bilmarknaden 

erbjuder väldigt få biogasdrivna bilar, då efterfrågan på 

dem är låg. Marknaden för biogasdrivna tyngre fordon 

verkar dock öka.

ANTAL FORDON I KOMMUNEN

ANDEL MILJÖFORDON I KOMMUNEN

Ett alternativ till biogasdrivna fordon är laddhybrider 

då dessa laddar sig själva under färd. Rena elbilar har 

hitintills inte varit något reellt alternativ för kommunens 

verksamheter, då det i dagsläget saknas tillräckliga ladd-

ningsmöjligheter. 

Under 2020 har en utredning vad gäller kommunens 

stadsbusstrafi k startats. Trafi ken bedrivs idag med tre 
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linjer. Dessa togs fram utifrån en utredning som genom-

fördes för cirka 10 år sedan. Antalet resenärer har under 

denna tid ökat kraftigt, samtidigt som staden också växt 

ytmässigt. En ny utredning krävs således vad gäller fram-

tidens stadsbusstrafi k i Falköping, vilket ligger i linje med 

omställningen till en fossilbränslefri kommun.

Vid all nybyggnation kräver fastighetsavdelningen ett 

energikrav som är 25 % bättre än gällande myndighets-

krav. Fastighetsavdelningen strävar även efter att klara 

detta energikrav vid ombyggnationer. Detta innebär att 

kommunen får energieff ektiva byggnader och möjlighe-

ten att ansöka om gröna lån. Idag har kommunen cirka 23 

% gröna lån.

Redan idag har Tekniska förvaltningen olika krav i sina 

upphandlingar med tanke på miljön. Som exempel kan 

nämnas att det krävs av entreprenörer att de använder 

miljöklassade fordon när de utför uppdrag åt kommunen. 

Visst byggmateriel ska vara giftfritt för att exempelvis 

säkerställa bra inomhusmiljöer. Kommunen har också 

skapat möjlighet i sin sista upphandling av asfalt att det 

KOMMUNIKATIVA INDIKATORER 2017 2018 2019 2020 Trend

Resande med stadstrafi ken (Västtrafi k) 368033 392481 348146 196 260 

Inpendling (SCB) 2860 2942 3046 i.u. 

Utpendling (SCB) 4678 4747 4703 i.u. 

Näringslivets nöjdhet med bredbandstillgång (Sv näringslivs mätning av näringsklimatet) 4,07 4,36 i.u. i.u. 

Befolkningsutveckling (SCB) 0,8 0,2 0,3 i.u. 

Antal nya lägenheter i fl erbostadshus (Kommunens statistik) 44 214 79 40 

Antal nya småhus (Kommunens statistik) 20 29 26  12     

Fastighetspriser (SCB) 1513 1453 1548 2049 

Positiv trend= vi är på väg åt rätt håll

Negativ trend= vi är på väg åt fel håll

Oförändrad trend= utvecklingen är densamma eller oklar

till absolut största del ska avropas ekoasfalt, vilket inne-

bär att den är framställd med koldioxidneutral bioolja, 

vilket ger mycket lägre klimatavtryck. Klimatavtrycket 

ligger cirka 30 % lägre än för vanlig asfalt.

SAMMANFATTNING

Arbetet för ett attraktivare Falköping präglas av lång-

siktiga processer. Det strategiska arbetet behöver också 

kompletteras av insatser med kortare perspektiv. Den nya 

skolorganisationen fortsätter att utvecklas och förtätning 

samt förvärv av mark fortsätter enligt översiktsplanen. 

För att kunna göra rätta prioriteringar behöver plane-

rings- och budgetprocess samordnas med målarbetet. Ett 

strategiskt långsiktigt fokus med väldefi nierade delmål 

på vägen skapar uthållighet och synlighet. Prioriteringar 

behöver ständigt göras vid planering, analys och beslut. 

Uppföljning av budget och mål behöver förbättras för att 

stärka analysen.
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ÅTGÄRDER FÖR FRAMTIDEN 

• För att kommunen ska stärka sitt arbete inom 

hållbarhet i allmänhet och klimatet i synnerhet 

behöver kommunen utveckla sin roll som motor 

för hållbar utveckling. 

• Arbeta för att bibehålla och utveckla goda kommu-

nikationer. 

• En god planberedskap behövs för bostadsbebyg-

gelse tillsammans med ett aktivt arbete för ökad 

integration och klimatanpassning. 

• Centralt för Falköpings kommun är att fortsätta 

utveckla balansen mellan tätort och landsbygd gäl-

lande utbud och kommunal service. 

• För att kunna göra rätta prioriteringar vid fysisk 

planering behöver planerings- och budgetprocess 

samordnas samt ett strategiskt långsiktigt arbete 

med samverkan i fokus. 

• Medborgare behöver få stöd i att göra hållbara val 

i vardagen. 

KORTFATTAD SAMLAD BEDÖMNING AV KOM-
MUNENS ÖVERGRIPANDE MÅL

Många insatser genomförs och mötesplatser skapas 

idag runt om i kommunen. Som en till ytan stor 

landsbygdskommun är det viktigt att ha en hög grad 

av service och prioritering av resurser.

 

Falköpings kommun har fortsatt det strategiska 

arbetet med utveckling av infrastruktur, kommu-

nikationsmöjligheter och attraktiva boendemiljöer.  

Utvecklingen av Platåbergen fortsätter. Arbete pågår 

också för att möjliggöra ytor för fysisk aktivitet och 

sociala mötesplatser i hela kommunen. 

Förvaltningarna har under året varit mycket kreativa 

och skapat helt nya sätt och nya vägar för informa-

tion, kunskap och kultur att nå fram till enskilda 

människor och olika grupper i samhället.

Kommunen är på rätt väg och arbetet som pågår 

bidrar till att stärka måluppfyllelsen, men arbetet 

med klimatet och klimatanpassning behöver stärkas. 

Måluppfyllelsen bedöms som god.

Samlad bedömning av 
måluppfyllelse

MYCKET GOD

GOD

GODTAGBAR

MINDRE GOD
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UTVECKLA KOMMUNENS BEMÖTANDE OCH 
SERVICEKVALITET

Kommunen är en aktiv part i branschråd och närings-

livsträff ar. Möjligheten till nätverk och externa möten 

har fysiskt begränsats som en följd av Covid-19 och dess 

restriktioner. Det fi nns en ambition och förhoppning om 

att kommunen under 2021 ska kunna öppna mötesplatser 

för näringslivet igen.

Pandemin slog hårt mot vårens turistsäsong men återhäm-

tade sig och blev mer stabil under sommarmånaderna. 

Den lokala handeln likaså men vid summering av året 

så har besöksnäringen och handeln allvarligt skadats av 

pandemins riktlinjer. Under kommande år befaras att 

konkurser och nedläggningar kommer ske som fortsatt 

följd. Det fi nansiella läget för fl ertalet besöksnärings- och 

handelsföretag är väldigt ansträngt trots regeringens insat-

ser och stödpaket. Näringslivsavdelningen har under året 

ställt om i sin verksamhet för att stötta och skapa insatser 

för att bemöta pandemins konsekvenser. I samarbete med 

Nyföretagarcentrum utvecklades rådgivning och stöttande 

aktiviteter enligt regeringens krispaket. Turismutveckling 

har under året arbetat intensivt med omställningsarbetet 

under och efter Covid-19. Ett större omvärldsprojekt har 

genomförts med besöksnäringen tillsammans med ett 

internationellt forskningsföretag och en rapport och hand-

lingsplan för området runt Hornborgasjön har tagits fram. 

Den tillverkande sektorn har med krispaketens försorg, 

klarat krisen i det korta perspektivet. Möjligheten till 

korttidspermitteringar har motverkat varsel och uppsäg-

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR 
FÖR ETT NÄRINGSLIV SOM 
UTVECKLAS
MÅLREDOVISNING UPPFÖLJNING OCH ANALYS AV MÅL 3

ningar. Under våren genomfördes två större varsel på 

några av de större industrierna i Falköpings kommun men 

läget har stabiliserats och har vid årets slut en mer normal 

produktion.

Svenskt Näringsliv gör årligen en mätning av företags-

klimatet i Sveriges 290 kommuner, en mätning som 

gjorts varje år sedan 2001. Falköping gjorde 2020 sitt 

bästa resultat sedan mätningen startade. Plats 33 är ett 

gott bevis på att det engagemang och insatser kommunen 

stöttat, uppskattats av lokala företag och bidrar till deras 

utveckling.

INFRASTRUKTUR SOM MÖJLIGGÖR ETABLE-
RINGAR

Kommunen arbetar ständigt med att attrahera nya företag 

för etablering. Etablering kräver en god infrastruktur där 

expansion möjliggörs genom en god markreserv. Fal-

köpings kommun är engagerad i kommunalförbundets 

arbete med infrastrukturfrågor. Pågående kommersiella 

investeringsprojekt följer planering och kommer att 

slutföras som beräknat. En inbromsning har dock skett 

gällande nya förfrågningar om olika projekt, vilket till 

stor sannolikhet kan härledas till pandemin.

Området vid Marjarp utvecklas enligt beslutat planpro-

gram. Falköpings godstransport-strategi (2016-2020) 

anger färdriktningen för utvecklingen av Skaraborg 

Logistic Center till ett starkt, delregionalt logistikcentra. 

Strategin syftar bland annat till att sysselsätta fl er inom 

logistikbranschen, utveckla containertrafi ken samt utök-
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ning av antal varuägare som nyttjar tågtrafi ken. Verksam-

heten utvecklas mycket positivt, helt i enlighet med den 

fastställda godstransportstrategin. Falköping har posi-

tionerats sig som ett logistikcentrum och har bidragit till 

minskade transportrelaterade koldioxidutsläpp. Ett av de 

största kommande exploateringsprojekten inom kommu-

nen är överlämningsbangården på Marjarp. Den innebär 

ökad kapacitet för godstransporter in och ut från Marjarp. 

Beslut gällande projektet förväntas tas i början av 2021.

UTVECKLA FÖRETAGANDET OCH MATCHA 
KOMPETENS

Ett aktivt samarbete och god kommunikation präglar 

kommunens näringslivsarbete. Kommunledningsförvalt-

ningens näringslivsenhet och kompetens- och arbets-

livsnämnden har under 2020 förstärkt sina gemensamma 

strukturer för att gynna såväl Falköpings näringsliv 

som de individer som behöver hjälp med matchning. 

Med jobbskuggning, gemensamma företagsbesök och 

en gemensam aktivitetsplan bidrar strukturen till ökade 

förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas. Tre 

arbetsgrupper fortsätter under 2021 sitt arbete där stort 

fokus läggs på att främja företagens delaktighet med att 

stärka ett socialt hållbart Falköping. Omvärldsbevakning 

och en planerad behovskartläggning ska visa på närings-

livets kompetensbehov och önskemål. Detta kommer att 

gynna Falköpings arbetsgivare både gällande yrkesutbild-

ningar, företagsanpassad utbildning och service genom 

utbildningssamordnare. Dagens konjunkturläge kommer 

att utmana näringslivet och kommunens arbetsmarknads-

politiska åtgärder samt framtida utbildningsutbud. Det 

kommer vara av stor vikt att aktivt delta i branschråd och 

nätverk för att utveckla utbud och aktiviteter som ska 

matcha arbetsmarknadens kompetensbehov på ett hållbart 

och konkurrenskraftigt sätt. Skaraborgs vuxenutbild-

ningsavtal breddar utbudet för Falköpingsmedborgare på 

ett resurseff ektivt sätt.  

En av de största konsekvenserna av pandemin är den på-

skyndade strukturomvandlingen som sker på arbetsmark-

naden. En del yrken försvinner medan andra branscher 

växer och behöver rekrytera. Utbud och efterfrågan på 

olika kompetenser varierar över tid och kräver förmåga 

till matchning och omställning av verksamhet, både inom 

näringslivet och inom den off entliga sektorn. Många 

människor har varit arbetslösa trots att arbetstillfällen har 

funnits vilket visar på en strukturell matchningsproble-

matik.

Falköping sticker ut i Skaraborg med anmärkningsvärt 

många som har låg eller helt saknar utbildning. Den 

faktorn utmanar ytterligare kommunens arbete med att 

minska på försörjningsstödet och få fl er att närma sig 

arbete eller studier. Framöver kommer det vara av stor 

vikt att motivera arbetsgivare att stärka sitt sociala en-

gagemang och ansvar för att jämna ut siff rorna gällande 

arbetslöshet och det utanförskap som det kan medföra.

FALKÖPING, ANDEL TOTALT ARBETSLÖSA 16-64 ÅR

Nationellt var, i genomsnitt under 2020, totalt 437 000 

personer inskrivna som arbetslösa, det är den högsta 

siff ran sedan 1997 enligt Arbetsförmedlingen. Statistiken 

för arbetslöshet i Falköping per december 2020 visar en 

minskning under hösten men ökar under december och är 

vid årets slut 9,9 %. Motsvarande siff ra för riket är 8.8 %.

FALKÖPING – EN AKTIV AKTÖR

Falköpings kommun är aktiv i två större delregionala 

tillväxtprojekt, Utveckling av Infl yttarservice och Stärkt 

Företagsklimat i Skaraborg. Sommargatan och kulturkva-

draten, som är en pop up-verksamhet, har under som-

maren varit tillgänglig i centrum för att öka attraktions-

kraften. 

Inom besöksnäringsområdet minskade andelen gästnätter 

med 40 % under vår och sommar jämfört med samma 

period föregående år, vilket är en följd av pandemin. Sett 

över hela regionen var motsvarande siff ra nästan 80 %. 

Falköping har generellt sett klarat sig bättre än övriga 

regionen vilket kan bero på engagemanget för småskalig-

het och lokalproduktion. Kommunens besöksverksamhe-
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ter har fått ställa om för att på bästa sätt ta emot besökare. 

Påverkansgraden har varit olika och för en del har antalet 

besökare till och med ökat. Regeringens uppmaning 

att semestra i sin närmiljö syns i de uppföljningar som 

näringslivsenheten utförde efter sommaren. Flertalet av 

besökare runt om i kommunen har kommit från närom-

rådet. Det pågår en analys av gästnatts- och kapacitetsut-

vecklingen kopplat till besöksnäringen och resultatet ska 

vara vägledande när kommunen ställer om från destina-

tionsutvecklande till destinationshanterande. 

Näringslivsenheten har tillsammans med kultur- och 

fritidsförvaltningen samt samhällsbyggnadsförvaltningen 

redovisat en fördjupad utredning med förslag om framtida 

organisation och drift för verksamheterna på platåber-

gen. Arbetet med Platåbergens Geopark intensifi eras då 

processen går in i nästa steg. Geoparken ska användas 

som verktyg för att främja den natur- och kulturinriktade 

besöksnäringen.

Det fi nns goda möjligheter att utveckla kultur och kul-

turturism i Falköping. När stöd ges till kreativa näringar 

genom att bland annat skapa och annonsera ut arbetstill-

fällen, kommer detta i sista änden ge en upplevelse till 

medborgaren. Ett samarbete har påbörjats i Skaraborg 

genom kommunalförbundet där kommunerna gemensamt 

ska ta fram hur kreativa näringars behov kan mötas på ett 

bättre sätt. 

I spåren av pandemin, som slagit hårt mot kultursektorn, 

har kultur- och fritidsförvaltningen under året arbetat med 

att hitta uppdrag att erbjuda kulturaktörer och samtidigt 

tillgängliggöra kultur till invånaren i en tid då många 

kulturupplevelser ställs in.. Genom en mångfald av 

arbetsuppdrag och stöd till arrangerande aktörer kan kom-

munen stödja de kulturella näringarna. 

SAMMANFATTNING

Det är av stor vikt att kommunen är en aktiv part i nä-

ringslivets utveckling i återhämtningen efter pandemins 

konsekvenser. Det lokala näringslivet, besöksnäringen 

och kultursektorn har påverkats olika mycket. En del 

verksamheter kommer återhämta sig snabbare än andra. 

Arbetet med att utveckla infrastruktur för att möjliggöra 

etablering fortlöper enligt planer och strategier med fokus 

på området kring Marjarp.

Dagens konjunkturläge kommer att utmana näringslivet 

och kommunens arbetsmarknadspolitiska åtgärder samt 

framtida utbildningsutbud. Samverkan i olika former, 

KOMMUNIKATIVA INDIKATORER 2017 2018 2019 2020 Trend

Antal nya företag per 1000 invånare (Nyföretagarbarometern) 3,9 4 3,6 4,4 

Antal företag i Falköpings kommun (SCB)  4 249      4 288      4 308      4 368     

Antal arbetstillfällen (SCB) 13755 13837 i.u  13 837     

Näringslivsklimat (SKLs undersökning insikt) 76 73 77 73 

Antal gästnätter i kommunen (Handelns utredningsinstitut)  68 611      68 853      73 510      58 848     

Positiv trend= vi är på väg åt rätt håll

Negativ trend= vi är på väg åt fel håll

Oförändrad trend= utvecklingen är densamma eller oklar
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KORTFATTAD SAMLAD BEDÖMNING AV 
KOMMUNENS ÖVERGRIPANDE MÅL 

Antal besöksnätter i kommunen har kraftigt brom-

sats in även om Falköpings kommun klarat sig 

bättre i förhållande till Västra götalandsregionen. 

Nuvarande siff ror tangerar statistik så långt tillbaka 

som 2011. Både inom handeln och den tillverkande 

sektorn har en stor mängd permitteringar pågått un-

der året. Det fi nns en oro att konkurser och uppsäg-

ningar kommer att ske under 2021 som en fortsatt 

följd av det svåra samhällsekonomiska läget.

Kompetensförsörjning och matchning är alltid en 

viktig förutsättning för en utvecklande arbetsmark-

nad. Den ekonomiska samhällskrisen bromsar upp 

matchningen då pandemin skyndar på strukturom-

vandlingen på arbetsmarknaden vilket kan medföra 

att en del yrken kommer förändras för evigt. Yttre 

faktorer har spelat stor roll för näringslivets utveck-

ling vilket kommunen inte kunnat påverka eller 

stoppa. Kommunen har under årets första halvår 

samlat och stärkt samarbetet mellan de instanser 

som möter näringslivet för att på bästa sätt stötta 

och på så sätt utveckla näringslivet både under och 

efter pandemin. Pandemin och dess restriktioner 

har drabbat många branscher och företag hårt, både 

globalt och lokalt. Nätverksarbete och möjliggö-

rande för mötesplatser framöver kommer vara av 

stor vikt för att vidareutveckla relationer och skapa 

nya möjligheter.

Samlad bedömning
av måluppfyllelse

ÅTGÄRDER FÖR FRAMTIDEN 

• Fortsätta stärka och utveckla den förvaltningsövergri-

pande samverkan mellan kompetens- och arbetslivs-

förvaltningen och kommunens näringslivsavdelning. 

Samverkan ska syfta till att gemensamt bidra till 

näringslivets utveckling och kompetensbehov samt 

öka förståelsen för den målgrupp som idag står utan-

för arbetsmarknaden. 

• Markberedskap för att kunna erbjuda alternativ mark 

som inte kan fi nnas i bostadsnära miljöer 

• Resultatet från den pågående analysen av gästnatts- 

och kapacitetsutvecklingen kopplat till besöksnä-

ringen ska vara vägledande när kommunen ställer 

om från destinationsutvecklande till destinationshan-

terande. 

• Skapa strukturer för att stödja kreativa och kulturella 

näringar. 

• Förmedla möjligheterna med klimat-/miljödriven till-

växt till lokala företag samt stimulera lokala projekt 

och aktiviteter som ska minska klimat- och miljöpå-

verkan. Bidra till att skapa förutsättningar för hållbar 

företagsutveckling genom cirkulär ekonomi. 

MYCKET GOD

GOD

GODTAGBAR

MINDRE GOD
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UTVECKLA RELATIONER SOM KÄNNETECKNAS 
AV ÖPPENHET, RESPEKT OCH ETT GOTT BEMÖ-
TANDE

Omvärldens förändringar i samband med pandemin har 

utmanat kommunens verksamheter ur fl era perspektiv 

med faktorer som legat utanför den egna kontrollen. 

Flexibiliteten och omställningsförmågan har testats 

hårt. Arbetsbelastningen har på grund av bland annat 

sjukfrånvaro dock under perioder varit mycket hög på 

kommunens personal, speciellt inom äldreomsorgen. 

Verksamheterna har tagit stora steg i delar av den digitala 

och processinriktade utvecklingen. Det är tydligt att en 

lösningsfokuserad utveckling med utökad användning av 

digitala verktyg och nya mötesarenor har fått företräde 

framför behovet av kritiskt tänkande i användningen. När 

utvecklingen går snabbt hinner användarna inte alltid re-

fl ektera över konsekvenserna. Många människor påverkas 

negativt av den sociala distansering som pandemin burit 

med sig, vilket framöver kan få efterverkningar på kom-

munens verksamheter. Behov av samverkan inom kom-

munen har tydliggjorts och samverkan mellan nämnderna 

har påskyndats i syfte att klara de stora utmaningar som 

pandemin har medfört.

Kommunen som organisation fi nns till för falköpings-

borna och behöver hela tiden sträva efter att dels behålla, 

men också öka, kvalitén på det breda utbud av service 

och tjänster som erbjuds. Kommunens relationer ska kän-

netecknas av öppenhet, respekt och ett gott bemötande. 

Det är av vikt att den enskilde får komma till tals och 

lämna sina åsikter. Synpunktshanteringen, arbetet med 

medborgardialog samt enkäter och brukarundersökningar 

är verktyg för detta. Även om verktygen fi nns behöver 

arbetsorganisationen runt kommunikationskanalerna fort-

satt stärkas. Synpunktshanteringen behöver lyftas fram 

och bli mer tillgänglig för medborgarna, men ska inte 

ersätta den vardagliga kommunikationen.

Olika digitala kanaler används för att kommunicera 

arbetet i kommunens verksamheter externt, såsom 

Instagramveckan, vilken ger medborgarna möjlighet att 

under en vecka följa vardagen i den verksamhet som har 

hand om kontot. Under första halvåret har också mycket 

fokus legat på uppdaterad och lättillgänglig information 

på intranät och hemsida kring kommunens hantering av 

situationen med covid-19. Stor vikt har också lagts vid att 

informera och utbilda medarbetare i förhållningssätt kring 

det dagliga arbetet i samband med pandemin.

God samverkan inom och mellan nämnderna utgör en 

viktig förutsättning för kvalitet och gott bemötande gent-

emot invånare och brukare. Ett exempel är stärkt samver-

kan mellan fastighetsavdelningen och de nämnder som 

har verksamhet i lokalerna.

KVALITÉN INOM
VERKSAMHETEN SKA ÖKA

MÅLREDOVISNING UPPFÖLJNING OCH ANALYS AV MÅL 4
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 I och med Covid-19 har kommunens medarbetare visat 

på en god omställningsförmåga. De som kan arbetar på 

distans, för att minska smittorisken. Den tillitsbaserade 

styrningen har därmed stärkts, utifrån regeringens direk-

tiv att låta dem som har möjlighet att arbeta hemifrån. 

Fler möten har genomförts digitalt och nya lösningar har 

prövats, vilket bland annat bidragit till stärkt kollegialt 

lärande. Ett exempel är att lärare arbetat tillsammans för 

att skapa lösningar, så att olika individers behov kunnat 

tillgodoses utifrån fjärr- och distansundervisningen. Vida-

re har lärare hjälpts åt att bedöma studieresultat och mer 

arbete har skett tvärfunktionellt. Medarbetare har därmed 

utvecklat en större fl exibilitet i arbetet vilket gjorts med 

en öppenhet och respekt inför varandras kunskaper. Att 

vidga kompetensområden och jobba mer processorien-

terat, trots att viss verksamhet stängts eller pausats, har 

skapat förutsättningar för att utveckla relationer både 

internt och externt. 

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR ETT 
HÅLLBART FALKÖPING

Den analys som gjordes i samband med årsredovisningen 

2019 visar att det fi nns behov av fortsatt utveckling av 

gemensam struktur för det systematiska kvalitetsarbetet. 

På grund av rådande läge med Covid-19 har en del av 

detta utvecklingsarbete fått stå tillbaka, men det fi nns 

även exempel där arbetet har fortsatt och utvecklats. Ett 

sådant är det arbete som gjorts inom socialförvaltningen 

där biståndshandläggare arbetat för att öka rättssäkerhe-

ten genom att göra mer likvärdiga bedömningar vid olika 

typer av utredningar. Exempelvis har boendehandläggare 

skapats, som endast utreder ansökningar om särskilt bo-

ende. Inom kultur- och fritidsförvaltningen och SMS pro-

vas en ny dialogbaserad metod för analys och uppföljning 

av mål. Metoden ska öka tyngdpunkten på analysen av 

genomförda insatser, vilket ska leda till bättre träff säker-

het och högre kvalitet. Detta gagnar också det kollegiala 

lärandet och kan skapa samsyn i strävan mot målen. 

På sikt behöver kommunens systematiska kvalitetsarbete 

stärkas för att samband mellan förutsättningar, proces-

ser och resultat ska kunna analyseras och följas över tid. 

Här ses tydlighet av mål och delmål som en avgörande 

faktor. Genom att beskriva ovanstående och synliggöra 

skillnader mellan det faktiska nuläget och ett framtida 

önskvärt läge skapas en grund för beslut om prioriteringar 

och systematiskt förbättringsarbete. En större samsyn och 

gemensam styrning av kvalitetsarbetet skulle vara av stor 

betydelse i det gemensamma utvecklingsarbetet mellan 

nämnderna och förvaltningarna. 

ATTRAHERA, REKRYTERA, UTVECKLA OCH BE-
HÅLLA KOMPETENS

Det är ännu för tidigt att utläsa vilka eff ekter corona-

pandemin får för framtida kompetensförsörjning. Flera åt-

gärder fortgår trots den rådande situationen för att kunna 

säkra kompetens i framtiden.

 

Ändå verkar den nationella prognosen vara att det blir 

svårare att rekrytera till kommunala bristyrken i fram-

tiden. Enligt Skolverkets lägesbedömning (Rapport 

2020:1) beräknas en brist på ca 45 000 nyutexaminerade 

behöriga lärare och förskollärare om 15 år. Inom social-

förvaltningen har rekryteringsläget stabiliserats under de 

senaste åren. Så har även fallet varit i år. Samtidigt råder 

en relativt stor osäkerhet om framtiden. SKR beräknar 

att antalet barn och antalet äldre i befolkningen ökar de 

kommande tio åren. Antalet personer i arbetsför ålder 

ökar inte lika mycket, och i vissa delar av landet minskar 

antalet. Detta samtidigt som allt fl er invånare kommer i 

kontakt med socialtjänsten och den kommunala hälso- 

och sjukvården. Behoven från socialtjänsten beräknas 

växa de kommande tio åren. Detta sker samtidigt som 

stora kommunala yrkesgrupper kommer att gå i pension, 

vilket kan skapa utmaningar med kompetensförsörjning i 

framtiden.

Med anledning av den demografi ska utvecklingen natio-

nellt sett, har SKR drivit projektet Fler vägar in - breddad 

rekrytering.  De kommuner som deltagit har inventerat 

vilka arbetsuppgifter som förekommer för exempelvis 

en lärare eller sjuksköterska. En del arbetsuppgifter har 

bedömts vara av sådan karaktär att de kräver en viss 

utbildning, medan andra kan utföras av någon annan. 

Detta är ett exempel på en modell som kan användas 

för att hantera kommande utmaningar gällande kompe-

tensförsörjning. Det kan också vara ett sätt att möjlig-

göra arbetslivsetablering för individer som står utanför 

arbetsmarknaden.

Tekniska nämnden har ett samarbete med Högskolan i 

Borås, framför allt genom att erbjuda praktikplatser för 
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och kompetens- och arbetslivsförvaltningen har som 

representanter för Falköpings kommun under våren blivit 

utvalda att delta i utvecklingsprogrammet KliMATval, 

ett innovationsstöd för off entlig sektor från Sveriges 

Kommuner och Regioner (SKR). Programmets syfte är 

att få klarhet i vad invånare behöver från kommunen för 

att kunna agera för ett mer hållbart samhälle. Falköpings 

kommuns utmaning är att få kommuninvånarna att äta 

klimatsmart (livsmedelsval), och hur lokal matproduktion 

kan utvecklas som leder till lokal försörjning.

DIGITALISERINGENS MÖJLIGHETER

Digitaliseringen beskrivs som den enskilt starkaste 

förändringsfaktorn i samhället och är en ständig pågå-

ende process som påverkar samhällets alla områden. 

Restriktionerna med anledning av Covid-19 har inneburit 

att många av kommunens verksamheter behövt hitta 

alternativ till de arbetssätt och metoder som vanligtvis 

används. Kriser har historiskt sett ofta medfört utveck-

ling och pandemin har drivit på den digitala riktningen 

då medarbetare varit tvungna att utforska nya digitala 

arbetssätt. Visning av lägenheter och även möten mellan 

brukare och anhöriga på äldreboende har genomförts 

digitalt. Kontakt har också kunnat erbjudas för brukare 

och deras anhöriga via digitala medier under tiden för 

besöksförbudet på kommunens äldreboenden. Detsamma 

gäller för en betydande del av många kommunanställdas 

möten, såväl internt som externt.

 

Det låter självklart att kommunen ska kunna kommu-

nicera digitalt och enkelt kunna dela uppgifter på ett 

lättillgängligt sätt. Emellertid kräver exempelvis sekretes-

slagstiftning att det inom vissa verksamheter fi nns platt-

formar för säker digital informationsöverföring. Detta 

gör att verksamheter, såsom exempelvis socialtjänst, 

behöver pendla mellan digital och analog hantering. 

Vidare behövs en infrastruktur för både e-legitimering 

och e-underskrifter, så att den personliga integriteten 

skyddas. Genom att följa med i den digitala utvecklingen 

fi nns förutsättningar för medarbetare att kunna fokusera 

sin tid på arbetsuppgifter som kräver bedömningar och 

mänsklig kontakt, istället för administrativa arbetsuppgif-

ter som skulle kunna automatiseras. Därmed kan digitala 

lösningar leda till eff ektivare arbete med mer likvärdiga 

bedömningar och där insatser följs upp bättre. 

En digitaliserad socialtjänst är ett utvecklingsområde som 

driftstekniker, vilket förhoppningsvis kan öka antalet 

sökande framöver då det i dagsläget är utmanande att re-

krytera dessa till tekniska nämnden. Ett samarbete pågår 

även med vuxenutbildningens kockutbildning i Falköping 

med syfte att få en god framtida kompetensförsörjning. 

Barn- och utbildningsnämndens samarbete med Skol-

verket och Karlstads Universitet har fortsatt under hela 

2020. Alla utbildningsinsatser och föreläsningar har skett 

digitalt vilket medfört att utbildningsinsatsen kunnat 

genomföras och att arbetet inte avstannat.

Över förvaltningsgränserna sker samarbete i den kom-

petenssamordning (KOKOS) som pågår. KOKOS är en 

betydande del i den uppdaterade utbildningskalendern på 

kommunens intranät Falnet. Samverkan med näringslivet 

förväntas kunna bredda utbildningskalenderns utbud.

Odenbadets medarbetare planerar studiebesök på andra 

badhus, för att kunna dela sina erfarenheter med kollegor 

och kunna utveckla verksamheten. På grund av pande-

min är det i nuläget dock svårt att få till studiebesök. På 

biblioteket har utrymme gjorts i medarbetarnas schema 

för att alla medarbetare ska kunna lägga tid på omvärlds-

bevakning. Även här delas lärande och erfarenheter i 

arbetsgruppen under verksamhetsmöten. Att skapa ett 

tillåtande klimat där medarbetaren vågar ta upp nya idéer 

och arbetssätt, samt få möjligheten att diskutera den med 

andra, är två nyckelfaktorer som har identifi erats för att 

arbeta med medarbetardriven innovation.

INTERNT MILJÖANSVAR

De globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 handlar 

bland annat om en hållbar energiförsörjning. Falköpings 

kommun har arbetat med att sprida kunskap om Agenda 

2030 i verksamheterna, men det fi nns fortfarande mycket 

arbete kvar att göra.

Hos nämnderna fi nns fl era exempel på aktiviteter för att 

bidra till att göra verksamheten mer hållbar. Bland annat 

har tävlingar mellan skolklasser ordnats för att minska 

matsvinnet i skolmatsalarna. Även inom äldreboenden 

pågår ett projekt för att se över inköp och matsvinn. En 

handlingsplan har tagits fram men med anledning av 

covid-19 har projektet till viss del pausats.

Kostavdelningen, avdelningen för hållbar utveckling 



ÅRSREDOVISNING 2020   |   FALKÖPINGS KOMMUN  |  43

 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

påbörjats och som har potential att leda till både förbätt-

rad kvalitet, ökad rättssäkerhet och förenklat förfarande 

för invånare. En förhoppning fi nns att invånare exem-

pelvis ska kunna göra e-ansökningar och boka tid med 

handläggare på webben. Digital ärendehantering används 

emellertid inom byggnadsnämnden, vilket har frigjort 

arbetstid för medarbetare. Kostnader för förbrukning av 

material för utskrift och kopiering har också minskat, 

vilket är positivt ur miljösynpunkt. Fortfarande fi nns det 

vissa delar i processen som hanteras i pappersform, så-

som grannehöranden och meddelande om slutliga beslut, 

men arbete pågår för att även digitalisera dessa delar. 

Övergången till fjärr- och distansundervisning inom 

gymnasie- och vuxenutbildningen, som skedde under en 

natt, har ställt stora krav på elever och lärare att kunna 

hantera digitala verktyg. Eleverna på gymnasieskolan 

har i omgångar haft delar av eller hela sin utbildning på 

distans. Elever på några av kommunens grundskolor har 

också fått prova distansundervisning när smittspridningen 

ökat lokalt. Detta är en för ändamålet hållbar lösning 

för att undvika att stänga skolor till följd av pandemin. 

Emellertid påverkar den dock elevers förutsättningar att 

tillgodogöra sig undervisningen.

Karantänkultur har blivit ett nytt begrepp som innebär 

att nya delar av kultur- och fritidsförvaltningens utbud 

tillgängliggörs via webb och digital länk. 

Även sedan tidigare planerat utvecklingsarbete för en 

digitaliserad kommun har i samband med pandemin tagit 

form. Ett arbete med att ta fram en digitaliseringsstrategi 

utifrån uppdrag i fl erårsplanen har gjorts i samverkan 

mellan samtliga förvaltningar. Digitaliseringsstrategin ska 

stärka den inre eff ektiviteten i kommunen samt förbättra 

arbetsmiljön och minska rekryteringsbehovet av bristyr-

ken.

 

Det är sannolikt att fl era av dessa nya arbetssätt som berör 

digitalisering kommer att användas parallellt med fysiska 

möten och traditionella arbetssätt även efter krisen. 

I enlighet med digitaliseringsstrategin ser SMS stora 

möjligheter till eff ektivisering och utökning av trygghet 

och säkerhet med hjälp av digitala verktyg. Ett sam-

verkansprojekt ELISA har startats i syfte att skapa en 

nationell modell för att hantera samhällsstörningar vid 

kris. Utgångpunkten för arbetet är den av SMS framtagna 

modellen för  Eff ektiv Samordning för Trygghet. I projek-

tet samverkar Skövde Högskola, Polisen, Embrace safety 

AB, Länsstyrelsen och SMS. Arbetet följs också av två 

forskare. Kostnader för digitala investeringar bör ställas 

mot betydelsen av ökad säkerhet och trygghet men även 

faktiska kostnader såsom samhällets ökade kostnader för 

skadegörelse. Ytterligare möjligheter till digitalisering 

syns bland annat inom tillsyn, intern- och externutbild-

ning.

SAMMANFATTNING 

Arbetet med att skapa förutsättningar för ökad kvalitet 

i verksamheten har utmanats av Covid-19. Samtidigt 

gör utmaningarna att det blir extra viktigt att säkerställa 

den grundläggande kvalitetsnivån och lägga arbetstid 

och resurser på rätt saker. Krisen bidrar också till att nya 

lösningar och arbetssätt prövas i verksamheterna och 

att utveckling därmed sker. Emellertid påverkas många 

människor negativt av den sociala distansering som 

pandemin burit med sig, vilket framöver kan få efterverk-

ningar på kommunens verksamheter.

 

Den mest påtagliga utvecklingen har skett inom områ-

dena för kollegialt lärande och digitalisering. Det kan 

även konstateras att viss utveckling löpt på enligt tidigare 

planering men att stabiliteten i styrsystemet utmanats. För 

ökad eff ekt och tydlighet i målarbetet fi nns behov av att 

synliggöra det som saknas, det vill säga skillnaden mellan 

dagens uppnådda nivå och den framtida önskvärda nivån.

KOMMUNIKATIVA INDIKATORER 2017 2018 2019 2020 Trend

Nöjd medarbetarindex 70 (medar-
betare) 78 

(ledare)

i.u. 71 (medar-
betare) 80 

(ledare)

i.u. 

(*ny formulering) Andel medarbetare som gärna rekommenderar Falköpings kom-
mun som arbetsgivare (medarbetarundersökningen)

3,9 (medar-
betare) 4,6 

(ledare)

i.u. 3,9 (med-
arbetare) 

4,6 (ledare)

i.u. 

Positiv trend= vi är på väg åt rätt håll

Negativ trend= vi är på väg åt fel håll

Oförändrad trend= utvecklingen är densamma eller oklar
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ÅTGÄRDER FÖR FRAMTIDEN 

• Utveckla den gemensamma styrmodellen så att den 

bygger på kärnverksamheternas delaktighet, analys 

och uppföljning av arbetet och utifrån detta ge en 

riktning för arbetet framåt. Styrmodellen ska lägga 

grunden för en lägsta nivå inom förvaltningarna och 

vara känd och tillämplig att kunna användas i alla 

verksamheter.

• Fortsatt sammankoppla verksamhets- och ekonomi-

styrningen för att kunna styra resurser efter behov 

och utläsa eff ekter av insatser.

• Prioritera långsiktig hållbar utveckling som innefattar 

risk- och konsekvensanalyser som tas med i beslut 

och prioriteringar.

• Skapa förutsättningar för digitalisering med ett hel-

hetsperspektiv och fokus på att ställa om i verksam-

heterna. Ett kritiskt förhållningssätt behöver inklude-

ras i utvecklingsarbetet. Bland annat behöver tid och 

resurser avsättas för att, med bland annat digitali-

seringens hjälp, eff ektivisera och optimera delar av 

verksamheterna och därmed stärka motståndskraften 

till framtida välfärdsutmaningar. 

• Samordna implementeringen av barnkonventionen i 

praktiken inom kommunens beslutsprocesser för att 

följa upp arbetet med ny lagstiftning.

• Skapa förutsättningar för planering och uppföljning 

av de tre stora strategierna som löper genom kommu-

nens verksamheter, förslagsvis via ordinarie styrdo-

kument.

• Fortsatt utveckla introduktion, rekrytering, ett till-

litsbaserat ledarskap och personalsatsningar så att 

Falköping ökar sin attraktivitet som arbetsgivare. 

• För att skapa förutsättningar för god kvalitet behöver 

medvetenheten och delaktigheten för kommunens 

uppdrag öka internt och i samhället.

KORTFATTAD SAMLAD BEDÖMNING AV 
KOMMUNENS ÖVERGRIPANDE MÅL

Kvalitetsbegreppet och att mäta och bedöma 

kvalitet är komplext. Ökade förväntningar på väl-

färd, krav och reglering på nationell och regional 

nivå samt dagens samhällskontext innebär att 

medvetenheten om det komplexa ökar. Verksam-

heterna har olika förutsättningar och i nämnder-

nas redovisningar och analyser fi nns skiftande 

bedömningar inom olika verksamhetsområden. 

En helhetsbedömning av kvaliteten är därför svår 

att fånga. Att väva in fl era perspektiv, till exem-

pel genom medborgar- och brukardialog, är av 

vikt för att säkra bedömningen men också för att 

öka möjlighet till infl ytande och delaktighet. 

Alla verksamheter har på ett eller annat sätt 

påverkats av pandemin. Arbetssätt, fl exibilitet 

och digitaliseringen har satts på prov. Medar-

betare har haft en god omställningsförmåga för 

att på bästa sätt säkerställa den grundläggande 

kvalitetsnivån inom kommunens verksamheter. 

Arbetsbelastningen har på grund av bland annat 

sjukfrånvaro dock under perioder av året varit 

mycket hög på kommunens medarbetare, speci-

ellt inom äldreomsorgen. 

Måluppfyllelsen bedöms som god men det sys-

tematiska kvalitetsarbetet behöver stärkas för att 

samband mellan förutsättningar, processer och 

resultat ska kunna analyseras och följas över tid. 

Samlad bedömning
av måluppfyllelse

MYCKET GOD

GOD

GODTAGBAR

MINDRE GOD



ÅRSREDOVISNING 2020   |   FALKÖPINGS KOMMUN  |  45

 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE



46   |   FALKÖPINGS KOMMUN   |   ÅRSREDOVISNING 2020

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE   

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

(TKR) 2020 2019

Resultat 102 487 42 527

Skatter och statsbidrag 2 146 320 2 033 666

Resultatet i % av skatter och statsbidrag 4,8% 2,1%

Resultat som 2 % av skatter och 
statsbidrag

42 926 40 673

Låneskuld (inkl. kortfr del) 1 092 813 999 063

Resultat som låneskuld/35 år (2020), 
/25 år (2019)

31 223 39 963

Utöver balanskravet har Falköpings kommun antagit 

särskilda riktlinjer för god ekonomisk hushållning, 

vilket innebär att ekonomin ska styras både i det långa 

och korta perspektivet. Riktlinjerna innebär att Falkö-

pings resultat över tid ska egenfi nansiera reinvestering-

ar i kommunens anläggningar. Egenfi nansiering består 

dels av planenliga avskrivningar, dels av resultatet.

Det kommunen inte ska göra, enligt generationssyn-

sättet, är att skjuta över skulden på kommande gene-

rationer. Det innebär att låneskulden ska amorteras. 

Från och med 2020 beräknas amorteringstiden till 35 

år (tidigare 25 år), vilket motsvarar en genereration. 

Det innebär att resultatet över tid minst ska motsvara 

låneskulden delat med 35.

Resultatet ska dock över tid uppgå till minst 2 % av 

skatter och statsbidrag, om detta resultat är högre än 

låneskulden delat på 35 år. För att Falköpings kommun 

ska uppnå god ekonomisk hushållning ska resultatet 

över tid således uppgå till det högsta av dessa två 

resultatkrav. 

Låneskulden delat med 35 år för 2020 innebära ett 

resultatkrav på 31,2 mnkr och 2 % av skatter och 

statsbidrag skulle innebära ett resultatkrav på 42,9 

mnkr. För att uppnå god ekonomisk hushållning 2020 

ska resultatet således uppgå till 42,9 mnkr, då detta 

skulle vara det högsta av de två uppsatta kriterierna. 

Årets resultat är 102,5 mnkr och överstiger därmed 

resultatkravet med 59,6 mnkr, dvs kommunen klarar 

god ekonomisk hushållning för det enskilda året med 

god marginal.

Målet bör dock mätas över tid. Genomsnittligt resultat 

de senaste tio åren för Falköpings kommun är 55,3 

mnkr (3,1 % av skatter och generella statsbidrag). 

Låneskulden har under samma period varit relativt 

låg och resultatkravet ur ett generationsperspektiv har 

därmed understigit målet på 2 % av skatteintäkter och 

generella statsbidrag. Resultat över 10-årsperioden, 

(3,1 % av skatter och generella statsbidrag) gör att det 

fi nansiella resultatkravet för god ekonomisk hushåll-

ning sett över tid uppnås.

RESULTAT OCH EKONOMISK STÄLLNING

Intäkter, kostnader och resultat

Falköpings kommun uppvisar ett positivt resultat för  

år 2020 på 102,5 mnkr (42,5 mnkr). Kommunens bolag 

redovisar också ett positivt resultat, 18,2 mnkr (21,9 

mnkr). Koncernens resultat blev således 120,7 mnkr 

för år 2020 (64,4 mnkr). 

Budgetföljsamhet
Falköpings kommun gör tre offi  ciella budgetuppfölj-

ningar per år, i april, augusti och december. 

I apriluppföljningen redovisade nämnderna en prog-

nosavvikelse på -29,8 mnkr (-23,0 mnkr), vilket mot-

svarar drygt 1% av total ram. I uppföljningen var kom-

munens prognostiserade resultat 10,0 mnkr vilket var 

23,5 mnkr sämre än budget. Pandemin innebar att det 

rådde stor osäkerhet i prognosen både för nämnderna 

och när det gällde skatteintäkterna. Kommunstyrelsen 

beslutade att socialnämnden och barn-och utbildnings 

nämnden, vilka prognostiserade betydande underskott 

för år 2020, skulle inkomma med åtgärdsplaner för att 

möjliggöra att verksamheterna skulle kunna rymmas 

inom fastställda budgetramar. 
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Investeringar och deras fi nansiering

Av 2020 års budget för skattefi nansierade investe-

ringar på 520,1 mnkr investerades 242,8 mnkr under år 

2020. De nämnder, som investerade mest, var tekniska 

nämnden samt kommunstyrelsen. För mer information 

se avsnittet Investeringsredovisning.

Självfi nansieringsgraden är 77,5% i år vilket är be-

tydligt högre än föregående år då den låg på 39,2%. 

Investeringstakten är lägre och resultatet högre vilket 

innebär ett förbättrat nyckeltal. Vid en nivå på 100% 

innebär det att kommunen inte behöver låna för att 

investera.  

Likviditet

Kommunens likvida medel uppgick på balansdagen till 

drygt 109,5 mnkr. Det fi nns även en checkräknings-

kredit som kan nyttjas på 150,0 mnkr. Likviditeten är 

således god. Kommunen planerar likvida behov dels 

efter drift men framförallt utifrån betalplaner för inves-

teringar. Nya lån tas upp efter planerat behov.

Pensionsskuldens utveckling
Kommunens totala pensionsåtagande inklusive löne-

skatt uppgick till 794,3 mnkr jämfört med 795,1 mnkr 

föregående år. 

633,7 mnkr avser åtaganden som är äldre än år 1998. 

Denna del av pensionsåtagandet redovisas inte i 

balansräkningen vilket är i linje med den kommunala 

redovisningslagen som menar att utbetalningar av pen-

sionsförmåner som intjänats före år 1998 ska redovisas 

som kostnader i resultaträkningen.

Ansvarsförbindelsen krymper allt eftersom utbetal-

ningar görs, dock ej med den utbetalade summan efter-

som förbindelsen bl.a. basbeloppsuppräknas. Ansvars-

förbindelsen inklusive löneskatt beräknas utvecklas på 

följande sätt de närmsta åren:

Delårsrapporten per augusti redovisade ett resultat som 

var betydligt bättre än i april med ett resultat som för-

väntades bli 28,3 mnkr bättre än budget. Även nämn-

derna prognostiserade ett positivt resultat. Den största 

förbättringen stod socialnämnden för då man räknade 

med ett förbättrat resultat på 23,5 mnkr jämfört med 

aprilprognosen. 

Nämndernas sammanvägda budgetföljsamhet för 

helåret 2020 landar på en positiv avvikelse om 59,2 

mnkr. Samtidigt som högre generella statsbidrag inne-

bär överskott inom övriga poster. Tekniska nämnden 

tillsammans med socialnämnden är de två nämnder 

som sticker ut med störst budgetavvikelse. Tekniska 

nämndens avvikelse ökade under årets sista fyra må-

nader med 13,4 mnkr, samtidigt som socialnämndens 

avvikelse ökade med 36,4 mnkr under samma period. 

Det är viktigt att ta med och analysera avvikelserna 

under årets sista fyra månader och eventuell påverkan 

på budget år 2021. Om huruvida överskotten härrör sig 

till ett-åriga eff ekter eller fl eråriga kan ha inverkan å 

kommande fl erårsplaner.

(MNKR) BUDGET
PROGN

AVVIK 
APR

PROGN  
AVVIK

AUG

AVVIK 
DEC

Barn- och utbildningsnämn-
den

-744,3 -14,0 -10,5 -10,0

Byggnadsnämnden -0,9 0,0 0,1 0,2

Kommunstyrelsen -109,5 1,0 4,2 4,5

Kompetens- och arbets-
livsnämnden

-62,1 0,1 0,3 0,5

Kultur- och fritidsnämnden -66,7 -2,1 -2,7 -1,1

Samhällsskydd mellersta 
Skaraborg

-31,5 -0,2 -0,3 0,0

Socialnämnden -859,6 -15,3 8,2 44,6

Äldreomsorg o funktions-
hinder

-680,3 0,7 22,2 49,2

IFO -179,3 -16,0 -14,1 -4,6

Tekniska nämnden -195,5 0,6 7,2 20,6

Kommunrevisionen -1,3 0,0 0,0 -0,1

Valnämnden -0,1 0,0 0,0 0,1

Summa nämnder -2 071,5 -29,8 6,6 59,2

Summa centralt -43,4 9,1 -4,4 -6,2

Summa taxefi nansierad 
verksamget

-0,3 -0,4 -1,4 1,0

Övriga poster 2 148,7 -2,4 27,6 15,0

Resultat 33,5 -23,5 28,3 69,0
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ANSVARSFÖRBINDELSEN, UTVECKLING

Avsättningar för pensioner ökar främst på grund av 

för personalen intjänad förmånsbestämd ålderspen-

sion. Den förmånsbestämda ålderspensionen beräknas 

utvecklas på följande sätt de närmsta åren:

FÖRMÅNSBESTÄMD ÅLDERSPENSION, UTVECKLING

Soliditet

Soliditet är ett fi nansiellt nyckeltal som anger hur stor 

andel av tillgångarna som är fi nansierade med eget 

kapital. De tillgångar som inte är fi nansierade med 

eget kapital fi nansieras med lån. Soliditet räknar man 

ut genom att dividera det egna kapitalet med balans-

omslutningen, vilket är summan av tillgångarna. Det 

egna kapitalets storlek i förhållande till övriga skulder 

beskriver den långsiktiga betalningsförmågan. Som 

framgår av diagrammet har kommunens soliditet sjun-

kit de senaste åren. Detta beror på de höga investering-

arna som inte kunnat fi nansieras av egna medel utan 

lånevolymen har ökat. 2020 avstannar den negativa 

utvecklingen p.g.a. det goda resultatet.

SOLIDITET (%)

Med hänsyn tagen till pensionsförpliktelser har solidi-

teten ökat, detta då ansvarsförbindelse och pensioner 

intjänade före år 1998, minskat.

 

På koncernnivå gäller motsvarande förhållande, vilket 

framgår av översikten på sid 6.

Ekonomisk ställning

De senaste tio åren har Falköpings kommun haft ett 

genomsnittligt årligt resultat på 55,3 mnkr. Årets resul-

tat 2020 uppgår till 102,5 mnkr, vilket motsvarar 3,1 % 

av skatter och generella statsbidrag. Kommunens eko-

nomi är i balans och kan med bakgrund av ovanstående 

siff ror betecknas som god. Investeringarna har den 

senaste tioårsperioden ökat från 155,4 mnkr år 2011 

till 298,0 mnkr år 2020. De kommande årens ökande 

investeringsbehov kommer att kräva höga resultat.

Självfi nansieringsgraden av kommunens investeringar 

låg år 2020 på 77,5 %. Snittet för de tio senaste åren är 

60,9 %. 2020 ökade självfi nansieringsgraden främst till 

PENSIONSÅTAGANDEN 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Avsättning för pensioner 59,7 63,0 73,0 82,9 88,2 94,8 105,6 121,4 141,3 153,4

Ansvarsförbindelse, pensioner intjänade före 1998 758,1 759,9 811,1 773,1 748,7 715,7 695,9 676,8 647,9 633,7

Ansvarsförbindelse förtroendevalda i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. 2,4 0,9 8,9 5,9 7,2

Totalt pensionsåtagande 817,8 822,9 884,1 855,9 836,9 812,9 802,4 807,1 795,1 794,3
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följd av ett högt resultat. Målet är att nya investeringar 

ska vara självfi nansierade för att skapa en god ekono-

misk hushållning för kommande generationer. Detta 

kommer dock inte kunna uppfyllas de närmsta åren på 

grund av den höga investeringstakten.

Falköpings kommun har under de senaste 10 åren haft 

en betydande ökad investeringstakt, då investeringar 

av skolor, ombyggnad av kök, äldreboenden och gator 

och va-ledningar inom kommunen genomförts. Det har 

lett till att externa långfristiga skulder till kreditinstitut 

under en tioårsperiod ökat från 478,5 mnkr år 2011 till 

1 092,8 mnkr år 2020, och att belåningen per invånare 

ökat. Den ökande investeringstakten under tid medför 

självklart även att tillgångssidan per invånare ökat.

 

Låneskulden (banklån) för Falköpings kommuns del 

ökade under år 2020 med 93,8 mnkr. Soliditeten har 

ökat något under år 2020 och får betraktas som stabil. 

Genomsnittsräntan för låneskulden är fortsatt låg, 0,63 

%. Detta tillsammans med något ökat eget kapital 

och minskande pensionsförpliktelser utanför balans-

räkningen gör att Falköpings kommun har en stabil 

ekonomi.

Falköpings kommun äger Falköpings Hyresbostäder 

AB till 100 % vilket i sin tur äger Fastighets AB Möss-

seberg till 100 %. Bolaget fortsätter att utvecklas posi-

tivt med mycket låga bostadsvakanser. Det är fortsatt 

en stor efterfrågan på bostäder. Under 2020 har etapp 

1 Diamanten, 38 lägenheter, färdigställts. Under 2021 

kommer ytterligare 35 lägenheter, vara klara, etapp 2 

Diamanten.  

Moderbolagets låneskuld ökade under år 2020 till 760 

mnkr (640 mnkr föregående år), då man genomfört ett 

antal projekt, framför allt nyproduktionen av Diaman-

tenen .Soliditeten ligger på en fortsatt stabil nivå, 14,6 

% (14,9 %). Moderbolagets resultat år 2020 blev ca 17  

mnkr och bolagskoncernens resultat blev 18,2 mnkr 

(21,9 mnkr). Falköpings Hyresbostäder AB har en 

balanserad tillväxt och en fortsatt stark ekonomi. 

Utifrån ovanstående kan påstås att Falköpings kom-

mun med Falköpings Hyresbostäder AB sammantaget 

har en stabil ekonomi. Falköping har sedan år 2002 

haft en positiv befolkningsutveckling. Den positiva ut-

vecklingen har brutits i år då antalet invånare minskar 

med 8 personer. Demografi n med ökad andel barn och 

gamla ställer höga krav på kommunen både vad gäller 

skolor och äldreomsorg. För att möta detta krävs god 

ekonomisk hushållning, där kommunen självfi nansie-

rar sina investeringar. De närmsta åren kommer detta 

dock inte vara möjligt då investeringstakten är så hög. 

De kommande årens stora planerade investeringar 

gör att kommunens kapitalkostnader kommer att öka. 

Detta gör att kommunen måste ha relativt höga resultat 

för att inte få för låg självfi nansieringsgrad och på sikt 

kunna amortera på lånen.

Kommunen riskerar också att blir mycket känslig för 

räntehöjningar vilket då påverkar driften negativt.   

Sammanfattningsvis kan konstateras att Falköpings 

kommuns ekonomiska ställning är god och i jämfö-

relse med andra kommuner står den sig väl. 
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Balanskravsresultat

Enligt kommunallagen ska intäkterna varje år överstiga 

kostnaderna. Om kostnaderna ändå skulle överstiga in-

täkterna ett år, ska det negativa resultatet regleras och 

det egna kapitalet återställas inom tre år. Eventuella 

realisationsvinster från försäljning av anläggningstill-

gångar ska inte medräknas.

Falköpings kommun har under de senaste åren redo-

visat positiva resultat vilket innebär att det inte fi nns 

några negativa resultat att återställa.

BALANSKRAVSRESULTAT (MNKR)

2020 2019

Årets resultat enligt resultaträkningen 102,5 42,5

- Samtliga realisationsvinster 0,0 -2,9

+ Realisationsvinster enligt undantagsmöj-
lighet

+ Realisationsförluster enligt undantags-
möjlighet

+/- Orealiserade vinster/förluster i värdepap-
per

-1,8 -7,9

+/- Återföring av orealiserade vinster/förlus-
ter i värdepapper

5,7

Årets resultat efter balanskravsjuste-
ringar

106,4 31,8

- Reservering av medel till resultatutjäm-
ningsreserv

-39,2

+ Användning av medel från resultatutjäm-
ningsreserv

0,0

Årets balanskravsresultat 67,2 31,8

I resultatet ingår vinster om 6,7 mnkr som avser 

försäljning av omsättningstillgångar (exploaterings-

fastigheter, ex villatomter och industrimark) vilka inte 

justeras för i utredningen ovan.

RESULTATUTJÄMNINGSRESERV (RUR)

Det fi nns i kommunallagen en möjlighet att under vissa 

betingelser reservera delar av ett positivt resultat i en 

resultatutjämningsreserv. Denna reserv kan användas 

för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel under 

förutsättning att årets resultat efter balanskravsjuste-

ringar är negativt. RUR är frivilligt att tillämpa. 

• Falköpings kommun har beslutat följande regler för 

hanteringen av RUR:

• Reservering till RUR får ske med det belopp som 

kommunens balanskravsjusterade resultat över-

stiger 2 % av skatter och bidrag. Om kommu-

nens soliditet inklusive hela pensionsskulden är 

positiv, får istället reservering till RUR ske med 

det belopp som kommunens balanskravsjusterade 

resultat överstiger 1 % av skatter och statsbidrag.

Disponering av medel från RUR får ske med det 

belopp som ges av en skattekraftsutveckling som 

understiger 3 %.

Kommunens soliditet inklusive hela pensionsskul-

den är positiv och det balanskravsjusterade resultatet 

överstiger 1 % av skatter och statsbidrag. Falköpings 

kommun har från tidigare år 60,8 mnkr i RUR:en. 

Ytterligare 39,2 mnkr reserveras i år vilket innebär att 

RUR:en uppgår till ett värde av 100 mnkr per boksluts-

datumet.

Skatteintäkterna har utvecklats mycket negativt i år 

vilket diagrammet nedan visar. Hade kommunen haft 

ett negativt resultat i år hade RUR:en kunnat tillämpas 

för att uppnå ett positivt balanskravsresultat.

SKATTEINTÄKTERNAS UTVECKLING

SOCIAL INVESTERINGSRESERV (SIR)

Kommunfullmäktige beslutade 2013-05-27 § 72 att 

inrätta en social investeringsreserv (SIR) med en 

ingående balans om 10 mnkr. Syftet med den sociala 

investeringsreserven är att genom hälsofrämjande, 

förebyggande arbete eller tidiga insatser bryta negativa 

händelseförlopp i ett tidigt skede. 

Falköpings Kommun hade vid utgången av året 2,3 

mnkr reserverade i SIR. Öronmärkta men ännu inte 

nyttjade medel uppgår till 0,2 mnkr. Medel kvar att 

fatta beslut om uppgår till 2,1 mnkr. Inga ytterligare 

medel har öronmärkts till SIR under år 2020.
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Väsentliga personalförhållanden

Falköpings kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare. Arbetsklimatet ska kännetecknas av dialog och delaktig-
het där chefer och medarbetare gemensamt samverkar för god arbetsmiljö och kvalitet. HR-avdelningen ansva-
rar för att utveckla, samordna och följa upp processerna för arbetsgivarfrågorna i kommunen. Ett systematiskt 
arbete genomförs inom samtliga områden för att säkerställa detta. 

FÖRVALTNING TILLSVIDAREANSTÄLLDA VISSTIDSANSTÄLLDA TOTALT ANTAL ANSTÄLLDA

2019 2020 2019 2020 2019 2020

Barn- och utbildningsförvaltningen 1 005 1 002 222 183 1 227 1 185

Kommunledningsförvaltningen 94 91 4 7 98 98

Kompetens- och arbetslivsförvaltningen 131 130 27 41 158 171

Kultur- och fritidsförvaltningen 64 60 6 6 70 66

Samhällsbyggnadsförvaltningen 328 331 17 14 345 345

Samhällsskyddsförvaltningen 86 85 2 4 88 89

Socialförvaltningen 1 197 1 178 64 93 1 261 1 271

Totalt 2 905 2 877 342 348 3 247 3 225

ANTAL ANSTÄLLDA PERSONER PER FÖRVALTNING I AKTIV TJÄNST

PERSONALSAMMANSÄTTNING

Antalet anställda i kommunen uppgår till 3 225 per-

soner vilket är en minskning med 22 personer från 

föregående år.

KOMPETENSFÖRSÖRJNING

Kommunens arbete med att uppfattas som en attrak-

tiv arbetsgivare innebär att attrahera och rekrytera 

nya medarbetare, men även att behålla och utveckla 

befi ntlig kompetens.  Arbetet med att kvalitetssäkra 

och eff ektivisera samtliga processer inom HR-området 

fortlöper och med fokus på digitalisering och föränd-

ringsledning. Syftet är att ge verksamheterna bästa 

möjliga stöd så att de kan möta kommuninvånarnas 

behov, samtidigt som kommunen är en attraktiv 

arbetsgivare som erbjuder medarbetare och chefer en 

god arbetsmiljö och kompetensutveckling. Att fortsätta 

utveckla samverkansformer både internt och externt är 

en viktig förutsättning för att klara kompetensförsörj-

ningen på såväl kort som lång sikt. Under hösten har 

en ny kompetensförsörjningsplan för 2021-2022 tagits 

fram. Denna plan har ett brett fokus på helheten inom 

området kompetensförsörjning och delarna attrahera-

rekrytera-utveckla-behålla-avsluta.

 

Flera planerade aktiviteter inom området så som 

introduktionsdagar, utbildningsinsatser, nätverksträf-

far besök på yrkeslivsmässor och rekryteringsdagar 

har blivit inställda med anledning av Covid-19. Andra 

arbetsuppgifter har istället tillkommit inom kompe-

tensförsörjningsområdet, till exempel kompetensin-

ventering inom vissa yrkesgrupper i kommunen. Detta 

i syfte att identifi era medarbetare med kompetens som 

kunnat vara behjälpliga inom andra verksamheter inom 

organisationen som haft ett ökat behov till följd av 

pandemin.

Attraktiv arbetsgivare

Det fi nns ett stort värde i att synliggöra kommunen 

som arbetsgivare i olika sammanhang och mot olika 

åldersgrupper. I början av året deltog kommunen vid 

några enstaka yrkeslivsmässor och rekryteringsdagar i 

syfte att marknadsföra arbetsgivaren, stärka varumär-

ket och skapa kontaktytor för potentiella medarbetare. 

Några av mässorna besöktes av en Skaraborgsgemen-

sam monter där Falköpings kommun var represente-

rade. Inom socialförvaltningen har ett koncept med 

infl uencers tagits fram inför rekrytering av sommar-

vikarier/timvikarier. Fem medarbetare fi ck i uppdrag 

att representera sina yrkesgrupper och verksamheterna 

inom förvaltningen vid rekryteringsträff ar på Ål-

lebergsgymnasiet och Lärcenter samt på bilder som 

använts vid annonsering i sociala medier, digitala an-

nonsskyltar och bussreklam.
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Rekrytering

Efter implementeringen av nytt rekryteringssystem 

har arbetet med att kvalitetssäkra och utveckla re-

kryteringsprocessen fortsatt. En del i detta arbete har 

varit att justera och uppdatera Rekryteringsriktlinjen. 

Tillsammans med fackliga organisationer har det under 

våren pågått ett arbete med att ta fram en handlings-

plan med syfte att kartlägga nuläget samt identifi era 

och ge en samlad bild av de framtida behov Falkö-

pings kommun står inför inom skolväsendet vad gäller 

kompetensförsörjning och medarbetarnas kompetens-

utveckling. 

 

Behovet av utbildad och behörig personal är fortsatt 

stort inom fl era yrken, bland annat lärare, förskollära-

re, fritidspedagoger och undersköterskor. Arbetsmark-

nadsläget har kraftigt påverkats av Covid-19 vilket 

bland annat märks genom att det generellt är ett större 

infl öde av kandidater till kommunens vakanta tjänster. 

Totalt har 385 tjänster annonserats ut under 2020 vilket 

är en kraftig minskning med föregående år (2019: 

518). Minskningen gäller alla typer av tjänster, något 

som är gemensamt för många arbetsgivare just nu och 

antas bero på den pågående pandemin. Det genom-

snittliga antalet sökande är 27,9  per tjänst (2019: 12,5) 

men i sammanhanget ska också nämnas att rekrytering 

av timvikarier till samtliga förvaltningar numera sker 

via rekryteringssystemet. Tidigare hanterades dessa 

i en separat modul och räknades inte in i den årliga 

statistiken så detta kan också vara en del i den kraftiga 

ökningen av antalet sökande.

Introduktion

En väl genomförd introduktion för nya medarbetare, 

s.k. onboarding, ökar medarbetarens chans att trivas, 

prestera och bidra till verksamhetens mål. Utöver 

introduktionen på den egna arbetsplatsen genomförs 

kommunövergripande introduktionsdagar för nyan-

ställda. 

De introduktionsdagar som var inplanerade under året 

ställdes in på grund av Covid-19. Delar av informatio-

nen som förmedlas vid dessa dagar publicerades i med-

arbetarportalen och ett välkomstmail har skickats ut 

vid några tillfällen under året med länk till infosidorna 

samt erbjudande att hämta en välkomstpresent. Då 

dessa dagar varit mycket uppskattade och vissa delar 

som busstur och möjligheten att nätverka och knyta 

kontakter med andra medarbetare inte kunnat ersät-

tas digitalt är förhoppningen att dessa dagar kommer 

kunna genomföras igen under 2021.

Utveckla och behålla kompetens

Att ta till vara på och utveckla befi ntlig kompetens hos 

organisationens medarbetare är ett lika viktigt arbete 

som att attrahera och rekrytera nya. Medarbetarna är 

organisationens viktigaste resurs och medarbetarnas 

omställningsförmåga, kompetens och kunskap ska till-

varatas på bästa möjliga sätt för att möta medborgarnas 

behov och nå verksamheternas mål. 

Många utbildningar har på grund av pandemin fått stäl-

las in men allteftersom under året har en del av dem 

kunnat genomföras i digital form istället alternativt i 

mindre grupper. 

En av dessa insatser vi genomförde digitalt var den 

återkommande chefsdagen där alla våra chefer bjuds in 

till någon form av kompetensutvecklande insats. Med 

anledning av att det skett en justering av mål 4-"kom-

munens organisation skall vara utvecklande och 

förnyande med tillitsbaserad styrning" så blev temat 

för årets chefsdag att tillsammans fundera på hur kom-

munen skall ta sig framåt samt på vilket sett detta skall 

genomsyra organisationen. 

 

Omställningsarbete pågår i olika former för att coacha 

och stödja medarbetare och chefer i olika typer av 

omställningssituationer, bland annat karriärcoachning, 

karriärväxlingsprogram, handledning, pensionskurser 

med mera. De fysiska träff arna har under året ersatts 

med digitala möten alt. personliga möten utomhus.

 

Kommunens arbetsbytarbank syftar till att främja 

intern rörlighet och ge möjlighet till erfarenhetsutbyte 

och kompetensutveckling. Under 2020 genomfördes 

totalt 18 byten, 17 inom socialförvaltningen och ett 

från socialförvaltningen till barn- och utbildningsför-

valtningen.

2019 genomfördes också 18 byten av dessa var tre från 

socialförvaltningen till barn- och utbildningsförvalt-

ningen, övriga inom socialförvaltningen. 
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Avslut och beräknade pensionsavgångar

I syfte att systematisera processen kring avslut har en 

gemensam dialog förts med övriga Skaraborgskom-

muner men då det var svårt att komma fram till en 

gemensam lösning så pågår ett arbete med att bygga in 

denna process i kommunens befi ntliga HR-system.

Under perioden 2021-2030 beräknas ca 25 % av 

kommunens tillsvidareanställda gå i pension beräknat 

utifrån en pensionsålder på 65 år. En av de yrkesgrup-

per som utmärker sig vad gäller hög andel medarbe-

tare som beräknas gå i pension är Specialpedagog/

Speciallärare, där ca 35 % av medarbetarna uppnår 

65 år under den närmaste 10-årsperioden och detta 

är även en av de yrkesgrupper som defi nieras som 

bristyrke. Andra grupper är skolsköterskorna där ca 

50 % beräknas gå i pension under perioden. I gruppen 

distriktssköterskor är motsvarande siff ra 44 % och för 

biståndshandläggare 54 %.

PENSIONSPROGNOS, ANTAL AVGÅNGAR PER ÅR

ARBETSMILJÖ OCH HÄLSA

Falköpings kommun arbetar systematiskt med arbets-

miljön utifrån riktlinjer och rutiner i Medarbetarporta-

len. SAM – det systematiska arbetsmiljöarbetet ska ge 

förutsättningar för ett hållbart arbetsliv, en god hälsa 

och en låg och stabil sjukfrånvaro. HR-avdelningen 

stödjer cheferna i arbetet med arbetsmiljö och hälsa. 

Det systematiska arbetsmiljöarbetet följs upp årligen 

via enkät som skickas ut i verksamheterna och rappor-

teras enligt samverkansstrukturen. Under året genom-

fördes en inspektion av Arbetsmiljöverket med resultat 

att rutiner för uppföljning ska förbättras. Detta arbete 

kommer att pågå under 2021.

Arbetsmiljöarbetet har påverkats av Coronapandemin, 

men på olika sätt för olika typer av verksamheter. 

Distansarbete, bemanning och kommunikation är några 

av de utmaningar verksamheterna har tvingats hantera. 

Digitaliserade stödsystem och verktyg ger en arbets-

miljö som innebär både möjligheter och problem. Det 

gäller fysiska, psykosociala och kognitiva förhållan-

den.

En utbildning för chefer och skyddsombud anordnades 

i januari, där konfl iktforskare Tomas Jordan från Göte-

borgs universitet föreläste. Syfte var att ge deltagarna 

användbara redskap och strategier för att identifi era 

och hantera konfl ikter och samarbetssvårigheter på 

arbetsplatsen. Vårens arbetsmiljöutbildning ställdes in 

på grund av smittläget. I början av hösten gjordes en 

”corona-säkrad” variant med betydligt färre deltagare, 

innan pandemiläget återigen förvärrades och planerade 

utbildningstillfällen ställdes in resten av året. 

LIKA MÖJLIGHETER

Begreppet Lika möjligheter får stå som samlingsnamn 

för arbetet med jämställdhet och mångfald. En medar-

betares kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, 

etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder ska 

inte hindra personen att ha lika möjligheter i anställ-

ningen som andra medarbetare. 

Sveriges kommuner och landsting (SKR) publicerade 

under 2020 rapporten En jämställd arbetsgivarpolitik 

– ett program i nio punkter. I inledningen står att läsa: 

”Kvinnor utgör nästan 80 procent av medarbetarna 

inom vård, skola och omsorg. De strukturella skill-

nader som fi nns mellan män och kvinnor på svensk 

arbetsmarknad påverkar såväl individen som verksam-

heten, arbetsgivare och samhället i stort och kommuner 

och regioner i synnerhet.”

Rapporten lyfter fram att det fi nns ett starkt samband 

mellan fördelningen av föräldraledighet, fördelningen 

av VAB och obetalt hemarbete och att den ojämnställ-

da fördelningen av det obetalda hemarbetet, särskilt 
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ansvaret för barn, är helt avgörande för kvinnors situa-

tion.

Försäkringskassans nationella statistik för uttag av 

föräldrapenning, som kan tas ut vid föräldraledig-

het, visar att pappor i Sverige tog ut 30 % av dagarna 

(dagar med partiellt uttag omräknade till hela dagar) 

under 2020. Mammorna tog alltså ut 70 % av dagarna.1 

Enligt kommun- och landstingsdatabasen Kolada stod 

papporna i Falköpings kommun för 28,2 % av ande-

len dagar med föräldrapenning under både 2019 och 

2020. Mammornas procentuella uttag blev alltså 71, 8 

% under de båda åren.2  Vi ser alltså att fördelningen 

av uttag av föräldrapenning är något mindre jämställd 

i Falköping jämfört med riket. Den ojämna fördel-

ningen påverkar kvinnors ekonomi på fl era sätt: dels 

får kvinnor ut en lägre ersättning direkt, dels påverkas 

pensionen på sikt. Därför är målet att underlätta för 

medarbetare att förena föräldraskap och arbetsliv högst 

aktuellt, samtidigt som informationen behöver fi nnas 

tillgänglig.

Utbildningsmässigt har området Lika möjligheter 

under året ingått i utbildningen i det systematiska ar-

betsmiljöarbetet som riktar sig till chefer och skydds-

ombud. HR-avdelningen har fortsatt deltagit i länssty-

relsens nätverk för jämställdhetsfrågor för att fylla på 

med aktuell kunskap.

HR-avdelningen har under året anordnat några utbild-

ningstillfällen gällande våld i nära relation i samverkan 

med socialförvaltningen. Chefer, skyddsombud och 

medarbetare har bjudits in att delta genom den kom-

mungemensamma utbildningskalendern. Utbildningen 

har prioriterats att hållas under pandemin eftersom 

våldsutsatta påverkas av att vistas mer i hemmet.

Karriärcoachning

Syftet med karriärcoachning är att stötta individen i sin 

yrkesmässiga utveckling och att minska inlåsningsef-

fekter på våra arbetsplatser. Under 2020 genomfördes 

64 samtal med 30 personer. Av dessa har 38 varit 

refl ekterande samtal och 26 har varit coachande utifrån 

det strukturerade karriärcoachningsprogrammet. På 

1 https://www.forsakringskassan.se/statistik/barn-familj/foraldrapen-
ning
2 https://www.kolada.se/verktyg/jamforaren/?_
p=jamforelse&focus=16717&tab_id=130255

grund av covid-19 har några av samtalen förts via 

telefon.

Pensionscoachning

Pensionscoachning var en efterfrågad insats under 

våren 2020. Träff arnas syfte är att förbereda individen 

inför pensionsavgång. Coachningen görs i grupp där 

deltagarna refl ekterar kring olika teman. Under året har 

det genomförts tre pensionscoachningsgrupper, två på 

våren och en på hösten, med sammanlagt 22 deltagare. 

Personalaktiviteter
Under år 2020 har HR-avdelningen inte kunnat erbjuda 

det tänkta utbudet av personalaktiviteter till kommu-

nens medarbetare på grund av Covid-19. Under våren 

erbjöds utomhusträning/löpning med Coachanna på 

Odenplan med god uppslutning. Samma typ av träning 

erbjöds i början på hösten men då på annat grönom-

råde. En översyn, på uppdrag av politiken, av personal-

aktiviteter, träningsbidrag och Kommungym genom-

fördes under hösten. Beslut togs innan årsskiftet att 

från och med 1 februari 2021 erbjuda friskvårdsbidrag/

friskvårdstimma och att fortsatt erbjuda träning på 

Kommungymmet. Personalaktiviteter ska planeras in i 

ett årshjul med bredd och variation på aktiviteterna.

Träningsbidrag har erbjudits medarbetare i syfte att 

stimulera till träningsaktiviteter som förbättrar hälsan. 

Bidraget har använts av 1197 medarbetare under året 

(2019: 1206).

ARBETSRÄTT, LÖN OCH VILLKOR

Den årliga lönekartläggningen har genomförts. Syftet 

med den kartläggningen är att upprätthålla en god och 

ändamålsenligt lönepolitik kopplat till kompetens-

försörjningsbehov samt att det inte skall fi nnas några 

osakliga löneskillnader utifrån diskrimineringslagstift-

ningens grunder.

 

Kommunen har under året arbetat med att kvalitets-

säkra kommunens lönekartläggning. Ytterligare 

insatser har gjorts kopplat till kvalitetssäkring av 

löneprocessen. En av dessa har varit att stärka chefer 

i lönesättningsarbetet genom att erbjuda utbildning 

kring lönebildning och lönesättning. Arbetet med löne-

bildning och lönesättning är ett långsiktigt arbete som 

också kommer att fortgå år 2021.
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Under hösten har det för samtliga chefer erbjudits en 

utbildning i det centrala kollektivavtalet Allmänna 

Bestämmelser. Syftet med att erbjuda denna utbildning 

i utbildningskalendern är att ge nya och erfarna chefer 

en grund i arbetsrätt med utgångspunkt i lagar och 

våra kollektivavtal. Även utbildning i lönebildning har 

genomförts.

SJUKFRÅNVARO

Falköpings kommun följer rekommendationerna från 

svenska myndigheter gällande Covid-19. Äldreomsor-

gen har varit hårt drabbad av pandemin och det har 

påverkat de äldre, anhöriga och anställda. Skolverk-

samheten har mött stora utmaningar under pandemin 

och distansundervisning har varit i fokus inom verk-

samheter som högstadiet, gymnasiet, KAF. I verk-

samheter där det fungerat att arbeta hemifrån samt att 

ställa om till digitala möten och utbildningar har detta 

genomförts.

Att stanna hemma vid minsta symtom har sannolikt 

påverkat hälsotalen under 2020 eftersom korttidssjuk-

frånvaron ökat.

Socialförsäkringssystemet har påverkats av Corona-

pandemin. Tillfälliga förändringar har införts vad 

gäller ersättning för karensdag, skyldighet att inkomma 

med läkarintyg mm. Ansökningar till Försäkringskas-

san om sjukpenning var väsentligt fl er under 2020 än 

under 2019. Försäkringskassan striktare handläggning 

och tillämpning av regelverken innebär fl er avslag och 

indragningar av sjukpenning därav kan siff rorna om 

minskning av långtidssjukskrivningar förklaras. Avta-

let KOM-KR ger möjlighet att efter avslutad rehabili-

tering och omplaceringsutredning avsluta anställning 

och ge medarbetaren omställningsstöd för att komma 

vidare i nytt arbete. För några långtidssjukskrivna 

medarbetare har detta blivit en lösning under 2020. 

Falköpings Kommun får regelbundet information från 

SJUKFRÅNVARO – SAMTLIGA ANSTÄLLDA PER FÖRVALTNING INKLUSIVE ANSTÄLLDA MED TIMLÖN

 

FÖRVALTNING
ANDEL SJUKTIMMAR AV TILLGÄNGLIG

ORDINARIE ARBETSTID (%)
TOTAL ANDEL SJUKTIM-

MAR AV 
TILLGÄNGLIG ORDINARIE 

ARBETSTID (%)

60 DAGAR ELLER MER (%)
KVINNA MAN

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020

Barn- och utbildningsförvaltningen 5,0 7,5 3,3 4,1 4,6 6,7 37,5 26,7

Kommunledningsförvaltningen 3,0 1,9 1,1 1,1 2,2 1,5 23,9 0,0

Kompetens- och arbetslivsförvaltningen 6,1 4,9 8,7 9,2 6,9 6,2 55,3 39,4

Kultur- och fritidsförvaltningen 7,0 9,1 1,8 2,5 5,1 6,5 60,0 43,2

Samhällsbyggnadsförvaltningen 7,1 8,7 4,0 5,1 5,8 7,3 43,8 33,0

Samhällsskyddsförvaltningen 2,7 3,5 1,4 2,5 1,6 2,6 24,9 24,6

Socialförvaltningen 8,4 11,9 5,1 7,5 7,9 11,1 36,2 27,0

TOTALT 6,7 9,3 3,8 5,0 6,0 8,2 38,6 28,1

FÖRVALTNING TOTAL ANDEL SJUKTIMMAR AV TILLGÄNGLIG ORDINARIE ARBETSTID (%)

–29 ÅR (%) 30–49 ÅR (%) 50– ÅR (%)

2019 2020 2019 2020 2019 2020

Barn- och utbildningsförvaltningen 5,3 7,2 4,9 6,4 4,0 7,0

Kommunledningsförvaltningen 2,5 1,5 1,5 1,7 2,9 1,4

Kompetens- och arbetslivsförvaltningen 6,9 14,1 5,6 5,5 8,3 6,3

Kultur- och fritidsförvaltningen 1,6 3,2 4,2 5,9 9,2 9,5

Samhällsbyggnadsförvaltningen 6,9 6,6 4,1 6,6 7,1 7,9

Samhällsskyddsförvaltningen 2,0 3,6 0,6 2,9 2,9 7,9

Socialförvaltningen 7,6 10,2 7,3 12,0 8,5 10,7

TOTALT 6,2 8,4 5,4 8,2 6,5 8,1
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Försäkringskassan om utvecklingen av sjukfall i Fal-

köpings kommun. I dialog och samverkan med Försäk-

ringskassan, vårdcentralerna och företagshälsovården 

ges möjlighet till en bra överblick angående behov av 

åtgärder och insatser.

 Falköpings Kommun arbetar fortsatt med 

att implementera SKR:s avsiktsförklaring 

med åtgärder för friskare arbetsplatser 

inom kommunen. Avsiktsförklaringen har 

fokus på styrning och ledning för hållbar 

hälsa och en låg och stabil sjukfrånvaro. I 

början på 2020 startade en samverkan med 

fackliga parter kring chefers friskfaktorer 

i arbetslivet. Detta arbete ska fortlöpa i 

syfte att fokusera på chefers arbetsmiljö 

och hitta faktorer som skapar hälsa. Under 

2020 har det påbörjats ett nytt lokalt sam-

verkansavtal som kommer att vara klart i 

början på 2021. Fokus kommer att ligga 

på friskfaktorer och att aktivt arbeta med 

arbetsmiljö som en naturlig del av arbetet. 

Fortsatt arbete med den organisatoriska 

och sociala arbetsmiljön samt tidiga signa-

ler och främjande faktorer.

Den totala sjukfrånvaron har ökat under 

2020 och det är framför allt korttidsfrån-

varon upp till 14 dagar som ökat. Både 

kvinnors och mäns sjukfrånvaro ökat, med 

en något större ökning av kvinnors sjuk-

frånvaro. Korttidsfrånvaron är med stor 

sannolikhet kopplad till Covid-19.

Den procentuella siff ran för långtids-

sjukfrånvaron över 60 dagar ser ut att 

minska procentuellt sett men då den totala 

sjukfrånvaron ökat så blir den långa sjuk-

frånvaron relaterad till den. Sjukfrånvaron 

ser således ut att ha minskat men behöver 

alltså inte vara så.

Sjukfrånvaroorsaken med diagnos infek-

tion och förkylning har ökat markant 

under 2020. Orsaken till detta är med stor 

sannolikhet på grund av att våra medar-

betare verkligen har följt rekommenda-

tionerna och stannat hemma vid minsta 

symtom. Den psykiskt relaterade ohälsan 

och belastningssjukdomar har inte ändrats utan ligger 

kvar på samma nivåer som tidigare år. 
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Förväntad utveckling

FÖRVALTNINGSFORM

Barn- och utbildningsnämnden

Såväl goda som mindre goda resultat kan utläsas i 

fl era olika sammanhang vad gäller förutsättningar, 

arbetsprocesser och utbildningsresultat. Under de sista 

åren har Falköpings kommuns verksamhet volymökat 

och organisationen har haft utmaningar i att kunna 

möta det ökande elevantalet med den fl exibilitet som 

krävts. Måluppfyllelsen för grundskolan har vänt men 

årets resultat viker återigen nedåt avseende slutbetyg 

och behörighet i årskurs 9. Fortfarande hör målupp-

fyllelsen tillsammans med personalrekrytering och 

ekonomi till de stora utmaningarna. Under 2020 har 

Falköping precis som övriga landet och världen i stort 

påverkats av den pandemi som fortfarande pågår. 

Såväl utbildningen som undervisningen har arbetat 

hårt med anpassningar för 

att kunna ge barn och elever 

den utbildning de har rätt 

till. En särskild uppföljning 

av pandemins eff ekter fi nns 

sammanfattad utifrån ett 

förvaltningsperspektiv.

Falköpings kommun erbjuder 

en förskola med variation 

och det gemensamma arbetet 

med att utveckla pedagogik, 

systematik och lärmiljöer har 

resulterat i större likvärdighet 

vilket kan utläsas i verksam-

hetens analyser.

Måluppfyllelsen för grund-

skolelevernas kunskapsut-

veckling visar på variation 

mellan årskurser och en sämre måluppfyllelse för 

årskurs 9 än föregående år.  Kartläggningar och för-

ändringsarbete pågår för att kunna säkerställa särskilt 

stöd, modersmålsundervisning och studiehandledning. 

Betygspoäng och behörighet till universitet och hög-

skola visar på en positiv och stabil trend för gymnasie-

skolan. Under året har förvaltningen samarbetat med 

Skolverket och Karlstads Universitet inom Skolverkets 

samarbetsprojekt ”Samverkan för bästa skola” och  en 

kompetensutvecklingsinsats i Förändringsledarskap 

och systematiskt kvalitetsarbete pågår.

Samhällskontextens ökade krav ställer stora och 

förändrade krav på verksamheterna och förtroende 

och  tillit i styrkedjan prövas. Personalomsättningen 

påverkar barns och elevers lärsituation och kontinuitet, 

skolornas organisation och de ekonomiska förutsätt-

ningarna. Rekrytering av behörig personal tillhör en 

av de stora utmaningarna för framtiden både nationellt 

och i Falköpings kommun. Rekryteringssvårigheterna 

blir särskilt allvarliga när måluppfyllelsen för kom-

munens elever behöver öka samtidigt som nämndens 

ekonomiska förutsättningar är ansträngda. Riktade 

statsbidrag har bidragit till högre personaltäthet, men 

styr också kommunernas resursanvändning. 

Under året har skolorganisationsbeslutet fortsatt att 

påverka verksamheternas utveckling och ett stort fokus 

har legat på förskole- och skolutbyggnad. Funktions-

programmen för förskola och grundskola har varit 

vägledande i utvecklingsarbetet runt lärmiljöer och 

framtida lärande. Målet med den nya skolorganisatio-

nen är att den ska ge goda förutsättningar för:

• Höjda resultat/resultatförbättringar.

• God behörighet och kollegialt lärande.

• Undervisning av god kvalitet samt ett väl fung-

erande utvecklingsarbete.

• Ett gott pedagogiskt ledarskap.

• Eff ektivare organisation av barn- och elevhälsa, 

administration och skolledning.
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• Ökad digitalisering utifrån nytt nationellt beslut.

Byggnadsnämnden

Antal inkomna ärenden har fortsatt att öka under 2020. 

Antal ansökningar om bygglov och förhandsbesked 

har ökat från 346 till 369 och antalet anmälningar har 

ökat från 85 till 100. Totalt har en ökning skett med 

ca 8 %. Tendensen har varit färre enbostadshus, färre 

tillbyggnader och nybyggnad av verksamheter, något 

färre lägenheter i fl erbostadshus. Däremot har det varit 

fl er förhandsbesked om byggnation av enbostadshus 

på landet och många små ärenden (fasadändringar, 

uterum, plank, murar, skyltar osv).

Antalet planuppdrag har ökat under den aktuella 

perioden. Det handlar om både uppdrag för kommu-

nala verksamheter och uppdrag initierade av externa 

aktörer.

Hur kommande år kommer att se ut är svårt att förutse 

med tanke på den pågående pandemin och vilka kon-

sekvenser den medför, både kortsiktigt och långsiktigt 

och hur nationell och global ekonomi kommer att 

påverkas. Med tanke på ett ökat antal planbesked kom-

mer byggandet troligtvis att vara minst på samma nivå 

som 2020.

Kommunstyrelsen

Covid-19 förväntas fortsätta prägla verksamheterna i 

kommunstyrelsen under år 2021.

Ekonomiavdelningen kommer fortsätta utveckla de 

kommungemensamma rutinerna kring ekonomifunk-

tionen i kommunen. 

HR-avdelningen kommer att arbeta för att möta nya 

digitala behov. En prognos om ett ökat infl öde hos 

företagshälsovården Avonova förväntas.

 

Kommundirektören kommer fortsätta att arbeta med 

kompetenskartläggning. En ny politisk ledning med 

nya visioner och arbetssätt gör att kommunledningsför-

valtningens roll behöver tydliggöras tillsammans med 

nya rutiner, arbetssätt och en gemensam kultur.

Utveckling och återhämtningen inom besöksnäring och 

handel kommer följa den öppning och omstart folk-

hälsomyndigheten ger möjlighet till. 

Arbetet om enhet för Platåbergen fortsätter och under-

lag till en arrendeförfrågan för drift av skidbacke och 

camping pågår hos upphandlingenheten i Skövde.

Även om omvärldsanalysen pekar på att byggbran-

schen är på väg in i en lågkonjunktur märks inga eff ek-

ter av det i kommunen. Antalet planuppdrag har ökat 

under den aktuella perioden och det handlar framförallt 

om uppdrag för kommunala verksamheter. Det pågår 

dialog med fl era fastighetsägare som har planer att 

utveckla sina fastigheter vilket kommer att innebära att 

verksamheten kommer att få fl era planuppdrag.

Kompetens- och arbetslivsnämnden

Falköpings nya arbetsmarknadspolitik ska skapa nya 

möjligheter för förvaltningen att stärka individens 

position på arbetsmarknaden. Med en utökad verk-

samhet som får helhetsansvar för målgruppen med 

försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd förväntas nya 

processer utvecklas för att kunna nå nya resultat. En 

förutsättning för framgång är att näringslivet och kom-

munens övriga förvaltningar bidrar med möjligheter 

till praktik och arbetstillfällen. Det yttersta målet är 

alltid att etablera individen på den öppna arbetsmark-

naden och därmed förväntas behovet av försörjnings-

stöd och ekonomiskt bistånd att minska i ett längre 

perspektiv.

 

Förvaltningens målsättning är att utbilda och matcha 

till arbete. Utifrån rådande samhällsläge fi nns en stor 

ovisshet kring vilka kompetenser som framtiden kom-

mer att efterfråga. Genom samverkan och medverkan i 

branschråd och nätverk förväntas bilden av kompetens-

behovet att växa fram. Genom att stärka medborgarens 

valkompetens och främja näringslivets sociala ansvar 

förväntas en hållbar matchningsprocess skapas.

Det fi nns en förväntan om att ytterligare utveckla de 

digitala processer som skapats under pandemin. Tek-

niska resurser och kunskaper har stärkt och eff ektivi-

serat fl era av förvaltningens processer men nästa steg 

är att utveckla den digitala infrastrukturen för att nå en 

högre digital kompetens hos elever/deltagare. Digitala 

medel och processer säkrar också förvaltningens kvali-

tét och tvärfunktionella arbetssätt.
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Det är av stor vikt att fortsätta samverka med andra 

räddningstjänster, polis, ambulans, företag och myn-

digheter såsom MSB och länsstyrelsen i branschspeci-

fi ka angelägenheter och utvecklingsområden. 

Beredskapsplanering och arbetet med civilt försvar 

behöver arbeta ikapp efter bästa förmåga. Utfallet kan 

inte förutspås då det beror på hur länge arbetet med 

pandemin måste prioriteras. 

Socialnämnden

Under 2021 kommer utvecklingen av pandemin och 

de ekonomiska konsekvenserna av denna samt lågkon-

junkturen spela roll för vilken utveckling som kan ske. 

Under 2021 kommer verksamheten för ekonomiskt 

bistånd fl yttas till KAF. 

Tekniska nämnden

Framtiden för tekniska nämnden är svår att utläsa på 

grund av det uppdrag som kommunstyrelsen har fått 

i samband med fl erårsplan 2021-2023, vilket är att se 

över stöd-, service- och stabsfunktioner med syfte att 

skapa högre kvalitet och eff ektivitet. Kommer organi-

sationen se ut som den gör idag eller kommer det att 

förändras?

Pandemin med Covid-19 har pågått och påverkat 

verksamheten mycket under 2020 och den ser ut att 

fortsätta även in på 2021. Utifrån den fortfarande 

pågående pandemin fi nns fortfarande svårigheter att 

prognostisera och förutse den fortsatta utvecklingen 

för främst städ -och kostavdelningen.

Kostavdelningen behöver lägga stort fokus på mats-

vinn. Kommunen har avgett klimatlöften inför 2021, 

kopplat till Agenda 2030 och ”Västra Götaland ställer 

om” där minskningen av matsvinn utgör den största 

utmaningen.

För städavdelningens del är det Kultur- och fritidsför-

valtningens förslag om att avsäga sig städavdelningens 

tjänster för att i stället städa själva som påverkar städ-

avdelningen. Det skapar en oro bland städavdelningens 

personal och en känsla av att utbildning ses som min-

dre viktigt för yrkesgruppen. Lokalvård riskeras att ses 

som en bisyssla och yrkesgrupper ställs mot varandra. 

Kultur- och fritidsnämnden

För att förvaltningens arbete ska ge god eff ekt är sam-

verkan med andra förvaltningar och civila aktörer en 

förutsättning. För innovationer krävs samverkan. Kul-

tur- och fritidsnämndens ansvar och reglerade områden 

kan skapa stora framgångar för kommunen som helhet. 

Genom att använda kultur och fritid som verktyg 

kan det ge eff ekter som ökad känsla av sammanhang, 

större andel elever med godkända betyg, fl er arbetsföra 

vuxna m.m. Därför krävs ett nära samarbete med de 

andra förvaltningarna, civilsamhället och näringslivet. 

För att lyckas med samverkan behöver frågor kring 

mandat och ansvar redas ut. Detta kopplas både till 

ekonomi och organisation.

Det är påtagligt att världsläget utmanar demokratin 

och fl era länder har autokratiserats* de senaste åren. 

Förvaltningens verksamheter har ett viktigt demokra-

tiskt ansvar. Förvaltningen ska utveckla arbetet med 

demokratistärkande insatser och bland annat vara ett 

stöd för andra förvaltningar i arbetet med barnkon-

ventionen. Arbetet för ett medskapande Falköping 

fortsätter genom processledning och stormötestekniker.                      

* Autokratisering – en demokratisk tillbakagång, en avdemokratise-

ring där styret går mer åt diktatur.

Goda möjligheter fi nns för att utveckla Falköpings 

kultur- och naturarvsarbete. Nya grupper har hittat ut 

i naturen och vandring har blivit mer populärt. För-

valtningen behöver vidga arbetet och skapa fl er leder 

utöver Pilgrimsleden. Kulturarvet i landskapet ska 

medvetandegöras genom bland annat paketering och 

marknadsföring. Besökarens möjlighet till upplevelser 

ska förmeras med hjälp av aktiviteter som genomförs 

på egen hand såsom fi lm, digitala upplevelser, geoca-

shing, kartor m.m. 

Samhällsskydd mellersta Skaraborg 

Kunskap- och informationsspridning ska öka för att 

medvetandegöra brandsäkerhet och trygghetsfrågor 

på bred front. Här ses digitaliseringen vara ett möjligt 

komplement framöver. Möjligheter ses inom bland an-

nat artifi ciell intelligens kopplat till vissa arbetsuppgif-

ter. Koppling mellan e-tjänst och verksamhetssystemet 

Daedalos behöver förbättras. Utvecklingen tros gynna 

både invånare, företagare och förvaltning.
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Om städavdelningens profession ska upprätthållas av 

fl era olika kommunala verksamheter riskerar kommu-

nen att på sikt att mista den samlade ekonomiska över-

blicken av vad städningen kostar kommunen totalt, då 

den förmodligen kommer att bli svår att särskilja från 

annan verksamhet.

Kommunrevisionen

Revisionen planerar under våren, utöver granskningen 

av årsbokslutet och slutförandet av de två påbör-

jade granskningarna avseende biogasanläggningen/

upphandling av matavfall, att påbörja ytterligare en 

granskning enligt revisionsplanen. Ytterligare gransk-

ningar kommer att beslutas i samband med revisorer-

nas risk- och väsentlighetsanalys som sker löpande 

under året.

Revisorerna kommer att under verksamhetsåret ha 

fortlöpande dialog med kommunfullmäktiges presi-

dium. Nämndernas verksamheter följs genom dialog-

möten samt att revisorerna tar del av handlingar och 

protokoll. 

Valnämnden

Under år 2021 påbörjas förberedelserna inför de 

allmänna valen år 2022. Det innebär deltagande i 

Valmyndighetens utbildningar, översyn av valdistrikts-

indelning och genomgång av organisation och beman-

ning, översyn av vallokaler, m.m.

Överförmyndarnämnden

Invånarantalet har både för Falköpings del och hela 

samverkansområdet ökat och en ökning av invånaran-

talet innebär alltid en ökning av antalet ärenden hos 

överförmyndaren. Grovt räknat sägs att 1 % av befolk-

ningen behöver hjälp med någon form av ställföreträ-

dare. För vår kommun ligger den siff ran på 1,3 %. I 

hela samverkansområdet ligger siff ran på 1,2 %.  Anta-

let nya ensamkommande fl yktingbarn har under 2020 

varit ytterst få. Antalet ensamkommande fl yktingbarn 

i Falköpings kommun var vid årsskiftet 2020/2021: 2 

(2019/2020: 4). I nuläget fi nns det inget som talar för 

en ny anstormning av antalet ensamkommande barn.

ÖiS har under året i allt väsentligt uppfyllt sina mål. 

Målen rör bland annat följande områden: kunskaps-

nivå, tillsynsmyndigheter, handläggningstider, rekryte-

ring av ställföreträdare. service och tillgänglighet och 

ekonomi. Under alla år har organisationen präglats av 

hög kunskapsnivå och tillgängligheten är tillfredstäl-

lande med iakttagande av mottagningstiderna. Vid 

länsstyrelsens tillsyn riktas mycket lite anmärkningar. 

Någon förändring på dessa punkter fi nns inte i sikte.

BOLAGSFORM

Falköpings Hyresbostäder AB

Falköpings kommun har en positiv befolkningsutveck-

ling och efterfrågan på bostäder är fortsatt stor och 

vakansgraden har i år liksom de senaste åren varit låg. 

Bolaget jobbar med planering för fortsatt nyproduktion 

om efterfrågan fortsätter att vara hög, till exempel är 

ny detaljplan beställd för kvarteret Snickaren 3.  

 

Falköpings Hyresbostäder AB är med i Klimatinitia-

tivet och har satt mål att minska energianvändningen 

med 20 procent från 2015 till 2030, samt att vara 

fossilfria senast 2030. Förutom den klimatvinst som 

uppstår har förändringar i taxor för el, vatten, värme 

och sophämtning en stor inverkan på resultatet och 

minskningen av förbrukningarna är en anledning till 

goda resultat. 

Bolaget har 13 anställda på kontoret. Av dessa har 5 

personer fyllt 60 år, vilket inneburit att kompetensin-

ventering, organisationsöversyn och rekryteringsplane-

ring utförts i syfte att säkerställa framtida personalbe-

hovet.

Fastighets AB Mösseberg

Förvaltningen av befi ntliga fastigheter förväntas 

fortsätta som tidigare. Om hyresgäst efterfrågar mer 

lokalyta kan nyproduktion övervägas. 
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VERKSAMHET I ANNAN JURIDISK FORM

Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skara-
borg (AÖS)

Mot bakgrund av EU:s så kallade avfallspaket sker för 

närvarande en hel del förändringar inom avfallsområ-

det som syftar till utökad sortering och större ansvar 

för kommunerna. Som exempel kan nämnas kommu-

nalt ansvar för insamling av returpapper, producen-

ternas bostadsnära insamling av förpackningar och ny 

målsättning för insamling av matavfall.

Kommunalförbundet Miljösamverkan Östra Skara-
borg (MÖS)

Som ett led i en översyn av förbundets verksamhet 

kommer en ny miljöbalkstaxa att införas och gälla från 

och med 2022. Taxan följer SKR:s nya modell och 

kommer att leda till en ökad schablonisering och en 

större andel efterhandsdebitering än idag.

Digitaliseringen av verksamheten fortlöper enligt plan. 

Bland annat har en ny plattform för e-tjänster instal-

lerats som möjliggör fullt integrerade e-tjänster. Under 

2020 har tre nya e-tjänster lanserats som ett första steg. 

Satsningen på e-tjänster görs i syfte att eff ektivisera 

och kvalitetssäkra verksamhetens processer samtidigt 

som vi tillgodoser kundernas önskemål om en digital 

och smidig hantering av ärenden. 

Foto: Jenny Pilkvist
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Resultaträkning

RESULTATRÄKNING (TKR) NOT
KOMMUNKONCERN KOMMUNEN

2020 2019 2020 2019

Verksamhetens intäkter 2  672 052     691 252  544 016     566 937

Verksamhetens kostnader 3 -2 505 314     -2 514 135 -2 434 722     -2 446 041

Avskrivningar 4 -161 342     -131 858 -128 417     -108 306

Verksamhetens nettokostnader -1 994 604     -1 954 742 -2 019 123     -1 987 411

Skatteintäkter 5  1 441 057     1 429 533  1 441 057     1 429 533

Generella statsbidrag och utjämning 6  705 263     604 132  705 263     604 132

Verksamhetens resultat  151 716     78 924  127 197     46 255

Finansiella intäkter 7  3 080     13 118  5 079     14 831

Finansiella kostnader 8 -34 106     -27 650 -29 788     -18 558

Resultat efter fi nansiella poster  120 689     64 391  102 487     42 527

Extraordinära poster  -     -  -     -

ÅRETS RESULTAT  120 689     64 391  102 487     42 527

ANALYS AV KOMMUNENS RESULTATRÄKNING

Verksamhetens intäkter och kostnader

Kommunens intäkter består inte enbart av skatteintäk-

ter och generella bidrag. Under posten verksamhetens 

intäkter ligger även intäkter som försäljningsintäkter, 

bidrag, taxor och avgifter. Verksamhetens intäkter 

minskade från föregående år med 4 %. Vinster vid 

avyttring av tillgång har minskat med 15 mnkr sedan 

föregående år. Även försäljningsintäkter och övriga 

intäkter har minskat. Kommunen har haft en mindre 

verksamhet under året till följd av pandemin. Bidragen 

har ökat. Kommunen har fått ersättning från staten för 

sjuklönekostnader till följd av pandemin som uppgår 

till 24,5 mnkr.

STATLIGT BIDRAG FÖR SJUKLÖNEKOSTNADER

Kommunens kostnader är i nivå med år 2019. Lö-

ner för anställda med tillhörande arbetsgivaravgifter 

och kostnader för pensioner är den i särklass största 

kostnadsposten i kommunens ekonomi. Posten uppgår 

till 71 % av verksamhetens kostnader. Kostnaden för 

lön personal har ökat med 2 % sedan år 2019 vilket 

ungefär motsvarar den årliga löneöversynen. Kostnad 

för löneöversyn är uppbokad i år då den processen har 

försenats till följd av pandemin.

Ett centralt begrepp inom den kommunala ekonomin 

är nettokostnadsandelen. Detta nyckeltal visar hur 

stor andel av skatteintäkterna och de generella statsbi-

dragen som används för att fi nansiera verksamhetens 

nettokostnader inklusive avskrivningar och fi nansnetto. 

Om nyckeltalet är 100 % innebär det att skatteintäk-

terna och de generella statsbidragen precis täcker den 

löpande driften.

Nettokostnadsandelen förbättrades för år 2020 och 

hamnade på 95,2 %. Avskrivningarnas andel av skat-

teintäkter och generella statsbidrag har ökat med 0,7 

procentenheter sedan föregående år till följd av höga 

investeringsnivåer. Troligtvis kommer avskrivningar-

nas andel fortsätta öka då investeringstakten är fortsatt 

hög. Resultatet i förhållande till skatteintäkter och 

KOSTNADENS ANDEL AV SKATTEIN-
TÄKTER 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Verksamhetens andel 93,4 89,8 89,4 93,1 92,6 91,4 89,7 93,4 92,4 88,1

Avskrivningarnas andel 4,0 4,2 5,7 5,0 5,3 5,1 5,0 5,3 5,3 6,0

Finansnettots andel 0,8 0,9 0,6 0,7 0,4 0,2 0,2 0,3 0,2 1,2

Summa 98,2 95,0 95,7 98,8 98,3 96,7 94,8 99,1 97,9 95,2
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generella statsbidrag ökar totalt sett från 2,1 % år 2019 

till 4,8 % år 2020.

För att ha en ekonomi i balans bör inte nettokostnader-

na öka mer än skatteintäkter och generella statsbidrag. 

För år 2020 minskade nettokostnaderna i långsammare 

takt än skatteintäkter och generella statsbidrag vilket 

är positivt för kommunens ekonomi. 2020 års utfall är 

dock annorlunda jämfört med tidigare då år siff ror då 

både skatteintäkter och generella statsbidrag påverkats 

av pandemin, se mer under avsnittet Skatteintäkter 

samt generella statsbidrag och utjämning på nästa 

sida.

SKATTE- OCH NETTOKOSTNADSUTVECKLING

Avskrivningar

Avskrivningarna (inklusive nedskrivningar, 4,1 mnkr) 

ökar under året med 20,1 mnkr till följd av höga 

investeringsnivåer. Bl.a. så påverkar färdigställandet 

av Tåstorps demenscentrum avskrivningskostnaden till 

fullo 2020 då aktiveringen skedde i december 2019.

Den största investeringen som aktiverades under året 

är tillbyggnad Kinnarps förskola (aktivering i april) 

samt tillbyggnad Vindängenskolan (aktivering i de-

cember). Den senare investeringen påverkar således 

avskrivningskostnaden med endast en månad år 2020. 

Finansnettot

De fi nansiella intäkterna har minskat jämfört med före-

gående år till följd av försäljningen av aktier då dessa 

tidigare år gett utdelningar.

I posten fi nansiella kostnader fi nns förlust jämfört 

med bokfört värde för försålda aktier och obligationer 

vilken uppgår till 2,2 mnkr.

REDOVISNING, FÖRSÄLJNING AV AKTIER OCH OBLIGATIONER (MNKR)

FÖRSÄLJNING AV AKTIER

Anskaff ningsvärde 59,9

Värdereglering per 2019-12-31 7,5

Bokfört värde vid försäljningen 67,5

Försäljningsintäkt 65,2

Skillnad mellan försäljningsintäkt och anskaff nings-
värde

5,3

Skillnad mellan försäljningsintäkt och bokfört värde -2,3

FÖRSÄLJNING AV OBLIGATIONER

Anskaff ningsvärde 17,7

Värdereglering per 2019-12-31 0,3

Bokfört värde vid försäljningen 18,0

Försäljningsintäkt 18,1

Skillnad mellan försäljningsintäkt och anskaff nings-
värde

0,4

Skillnad mellan försäljningsintäkt och bokfört värde 0,1

Summa realiserat resultat (vinst sedan anskaffnings-
tillfället)

5,7

Summa resultat jmf med bokfört värde (förlust som 
påverkar årets resultat)

-2,2

Kommunen har under tertial två investerat i aktier och 

andelar i enlighet med den nya fi nanspolicyn. Portföl-

jen klassifi ceras som en kortfristig placering, omsätt-

ningstillgång, på grund av att köp och sälj kommer ske 

löpande. Anskaff ningsvärdet är 85,9 mnkr och per den 

31 december har värdet har ökat med 1,8 mnkr, vilket 

är resultatpåverkande. 

Under året har två ränteswappar lösts i förtid vilket 

påverkar de fi nansiella kostnaderna med 14,4 mnkr. 

Konsekvensen blir dock lägre räntekostnader kom-

mande år.

Vinster och förluster vid avyttring av tillgång

Den här posten har historiskt sett varit en liten margi-

nell post för kommunen. Men från och med år 2018 

har den fått stor betydelse för kommunens samlade 

resultat, dock betydligt lägre 2020 än de två föregå-

ende åren. 9,2 mnkr påverkar kommunens intäkter i 

och med försäljningar av småhustomter och industri-

mark Viktigt att notera är att i exploateringsområden 

byggs ofta gator mm för vilka kommunen kommer ha 

framtida avskrivnings- och driftskostnader. Det inne-

bär alltså att bara för att vinster redovisas ett specifi kt 

år så innebär det inte att vinster görs totalt sett för ett 
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område utan när alla tillgångar är avskrivna har det 

egna kapitalet påverkats och intäkter matchats mot 

kostnader.

FÖRDELNING AV FÖRSÄLJNINGSINTÄKTER, TOMTER

Skatteintäkter samt generella statsbidrag och utjäm-
ning
Skatteintäkterna bokförs utifrån SKR:s lämnade prog-

nos per december. Under våren justerades skatteintäk-

terna ner rejält p.g.a. konjunkturnedgången till följd av 

covid-19. Dock har SKR:s siff ror förbättras avsevärt i 

de senaste prognoserna. Under året har skatteintäkterna 

utvecklats på följande sätt:

SKATTEINTÄKTERNAS UTVECKLING ÅR 2020

För att motverka den negativa eff ekten av minskade  

skatteintäkter har staten under året skjutit till extra 

statsbidrag motsvarande följande:

EXTRA STATSBIDRAG TILL FÖLJD AV PANDEMIN (MNKR)

Beslut feb, utbetalt mars 5 604,8

Aviserat 20 jan, beslut juni, utbetalt juli 11 272,8

Aviserat 2 april, beslut juni, utbetalt juli 33 818,4

Aviserat 18 maj, beslut juni, utbetalt juli 9 662,4

Avsättning till periodiseringsfond 2 061,3

SUMMA 62 419,8

Årets resultat

Årets resultat innehåller alla löpande intäkter och 

kostnader och bör i förhållande till skatteintäkter och 

generella statsbidrag ligga på över 2 % sett över en 

längre tidsperiod. Årets resultat uppgår till 4,8 %.

ÅRETS RESULTAT I % AV SKATTEINTÄKTER OCH GENERELLA STATSBIDRAG

Nämnderna redovisar tillsammans en budgetavvikelse 

på 59,2 mnkr. Barn- och utbildningsnämnden redovi-

sar ett underskott på 10,0 mnkr jämfört med budget 

medan Socialnämnden redovisar ett överskott på 44,6 

mnkr. Det ska dock påpekas att det inom Socialnämn-

den fi nns stor variation då Individ- och familjeomsorg 

redovisar ett underskott på 4,6 mnkr.

Centralt redovisas ett underskott på 6,2 mnkr. Per-

sonalkomkostnadspålägg, pensioner, förändring av 

semesterlönskuld/timlöner redovisas centralt. En för-

ändring av semesterlöneskuldens beräkning bidrar till 

underskottet samt även kostnad för ytterligare avsätt-

ning för återställande av deponierna.

Årets resultat för Falköpings kommun innebär 3 083 

kr/invånare (1 276 kronor/invånare).

ANALYS AV KONCERNENS RESULTATRÄKNING

Koncernens resultat uppgår till 120,7 mnkr vilket är en 

förbättring jämfört med föregående år på 56,3 mnkr. 

Förbättringen beror i princip endast på att kommunens 

resultat har förbättrats.
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Balansräkning

BALANSRÄKNING (TKR) NOT
KOMMUNKONCERNEN KOMMUNEN

2020 2019 2020 2019 

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 10 2 388 3 674 2 190 3 332

Materiella anläggningstillgångar 11 3 640 228 3 361 050 2 643 188 2 445 254

   Mark, byggnader och tekniska anläggningar 3 523 089 3 245 194 2 541 756 2 346 231

   Maskiner och inventarier 117 138 115 856 101 431 99 023

   Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0

Finansiella anläggningstillgångar 12 27 945 119 240 32 400 123 775

Summa Anläggningstillgångar 3 670 560 3 483 965 2 677 777 2 572 362

Bidrag till infrastruktur 14 40 096 52 259 40 096 52 259

Omsättningstillgångar

Förråd m.m. 15 3 414 499 3 069 360

Fordringar 16 216 059 145 813 177 180 142 828

Kortfristiga placeringar 87 715 0 87 715 0

Kassa och bank 17 128 639 64 315 109 538 42 210

Summa Omsättningstillgångar 435 827 210 626 377 503 185 397

SUMMA TILLGÅNGAR 4 146 483 3 746 850 3 095 376 2 810 018

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital 18

Årets resultat 120 689 64 391 102 487 42 527

Resultatutjämningsreserv 100 000 60 800 100 000 60 800

Övrigt eget kapital 1 123 600 1 098 357 984 700 981 373

Summa Eget kapital 1 344 289 1 223 548 1 187 187 1 084 700

Avsättningar

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 19 153 373 141 335 153 373 141 335

Andra avsättningar 20 125 362 124 440 107 173 110 373

Summa Avsättningar 278 734 265 775 260 545 251 708

Skulder

Långfristiga skulder 21 1 971 337 1 753 631 1 138 642 1 027 036

Kortfristiga skulder 22 552 123 503 896 509 001 446 574

Summa Skulder 2 494 976 2 257 527 1 619 160 1 473 610

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER

4 146 483 3 746 850 3 095 376 2 810 018

STÄLLDA PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER

Ställda panter

Fastighetsinteckningar 36 017 101 413 0 0

Ansvarsförbindelser

Pensionsförpliktelser, intjänade innan 1998 24 633 710 647 867 633 710 647 867

Pensionsförpliktelser, förtroendevalda 7 201 5 926 7 201 5 926

Borgen och övriga ansvarsförbindelser 25 10 037 11 106 812 155 676 912

   varav kommunala bolag 0 0 802 390 666 079

   varav övriga 9 765 10 827 9 765 10 827

   varav förlustgaranti egna hem 272 279 6
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ANALYS AV KOMMUNENS BALANSRÄKNINGEN

Immateriella och materiella anläggningstillgångar

Stora investeringar har gjorts under året. Investerings-

redovisningen visar på en summa på 298,0 mnkr. 

Totalt har 320,5 mnkr färdigställts och aktiverats 

under år 2020 varav delar har varit projekt pågående 

under fl era år så som exempelvis tillbyggnad Kinnarps 

förskola och tillbyggnad Vindängenskolan. Ackumule-

rade avskrivningar ökar i högre takt på grund av ökade 

anskaff ningar.

Finansiella anläggningstillgångar

Aktier och obligationer avsedda att fi nansiera pen-

sionsskulden såldes under våren. Likviden placerades 

på ett bankkonto i väntan på nyinvestering i värdepap-

per, vilket skedde under sommaren, se nedan Omsätt-

ningstillgångar.

Återstoden består av aktier och andelar i koncern- och 

intressebolag samt långfristig utlåning.

Förråd mm

I posten Förråd har två typer av förrådstillgångar 

tillkommit under året. VA-verksamheten har ett lager 

som innehåller VA-material (0,9 mnkr) samt Social-

nämndens lager för förbrukningsvaror (0,8 mnkr) som 

tillkommit p.g.a. pandemin.

Kommunen har också ett lager som består av tomter 

klara för försäljning (1,3 mnkr), värderade till anskaff -

ningsvärdet.

Fordringar

Fordringarna ökar under året till följd av bl.a. högre 

fordran på staten när det gäller kommunal fastighets-

avgift. Dessutom ökar fordringar till följd av periodi-

serade leverantörsfakturor varav bara de fem största 

fakturorna uppgår till 13,5 mnkr.

Kortfristiga placeringar

Nyinvestering i aktier och andelar, i syfte att fi nansiera 

pensionsskulden, har gjorts under året. Innehavet klas-

sifi ceras som en fi nansiell omsättningstillgång, se mer 

information i redovisningsprinciperna. Marknadsvärdet 

på dessa överstiger anskaff ningsvärdet med 1,8 mnkr 

vid bokslutstillfället.

Kassa och bank

Kommunens likvida medel uppgick den 31 december 

2020 till  109,5 mnkr (42,2 mnkr).  

Falköpings kommun utnyttjar en checkkredit på 150,0 

mnkr för att parera svängningar i likviditeten. Utgå-

ende balans på likviditetskontona var negativt i januari 

och februari. Därefter har saldot varit positivt, dock 

med nyttjande av krediten enskilda dagar.

Kommunens höga investeringstakt påverkar naturligt-

vis likviditeten. Under året har kommunen tagit upp 

nya lån på 100,0 mnkr.   

I kommunens strävan att reducera kontanthanteringen 

arbetar kommunen med alternativa möjligheten för 

digital betalning. Falköpings kommun har exempelvis 

ett trettiotal ställen i kommunen där det går att betala 

med swish.

Avsättningar

Pensionsavsättningarna ökar jämfört med föregå-

ende år med ca 12 mnkr inklusive särskild löneskatt. 

Orsaken till detta är främst intjänad förmånsbestämd 

ålderspension. För mer information om pensioner, se 

sid. 47. 

Övriga avsättningar består av två delar, avsättning för 

återställande av deponier samt avsättning för bidrag till 

statlig infrastruktur.

Värdet på avsättningen för återställande av deponier 

har omräknats under året vilket har lett till en ökad 

avsättning på 4,3 mnkr som belastar de centrala pos-

terna. Återställningsarbetet pågår och under året har  

upparbetade kostnader för återställande matchats mot 

avsättningen och därmed inte påverkat resultatet, ca 3 

mnkr. 

Den första utbetalningen avseende E20 gjordes i 

december via Skaraborgs kommunalförbund till Tra-

fi kverket och uppgick till 6,0 mnkr. Avsättningen för 

E20 indexeras och i år har avsättningens värde bokats 

upp till den nivå som Trafi kverket anger i utsänd 

betalplan. 
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Långfristiga skulder

Långfristiga skulder består främst av långa lån till 

kreditinstitut men även skulder avseende anslutnings-

avgifter vatten- och avlopp samt statliga investerings-

bidrag. 

Kommunens banklån uppgick den 31 december 2020 

till 1 092,8 mnkr varav den kortfristiga delen 8,4 mnkr. 

Vid utgången av 2019 var låneskulden 999,1 mnkr 

varav den kortfristiga delen 3 mnkr, vilket innebär att 

låneskulden totalt ökat under året med 93,7 mnkr. 

Kommunen använder sig av gröna lån via Kommun-

invest för sitt fi nansiella hållbarhetsarbete. Under år 

2020 har man arbetat för att öka kommunens andel 

gröna lån vilket ledde till att man gick från 0% till 23% 

(255 mkr) gröna lån under 2020. 

För att kunde fi nansiera ett lån som grönt lån krävs 

det att man gör ansökningar via Kommuninvest för 

kommunala projekt. Ansökningen granskas av en Mil-

jökommité och vid ett godkännande kan kommunen 

nyttja ansökningsumman på befi ntliga eller nya lån. I 

slutet av 2020 var kommunens totalt godkända projekt 

373,7 mnkr. 

Under 2021 förväntas kommunen refi nansiera ett lån 

om 125 mkr som ett grönt lån. 

LÅNESKULD INKLUSIVE GRÖNA LÅN

Kortfristiga skulder

De kortfristiga skulderna har ökat med 62 mnkr under 

året. Orsaken till detta är främst att de förutbetalda 

skatteintäkterna har ökat till följd av en sämre prognos 

för både defi nitiv slutavräkning 2019 och preliminär 

slutavräkning 2020. Även semesterlöneskulden har 

ökat under året. Den del som avser ferielöneskuld har 

ökat 3,2 mnkr till följd av ändrad beräkningsmodell. 

Periodiserade leverantörsfakturor bidrar också till 

ökningen både vad avser belopp på fakturorna samt 

antalet periodiserade fakturor.

ANALYS AV KONCERNENS BALANSRÄKNINGEN

Kommunkoncernens  balansomslutning ökar till 4 

118 mnkr per 2020-12-31. Stora investeringar och 

goda resultat gör att omslutningen ökar. Soliditeten på 

koncernnivå uppgår till 32,6 % vilket i princip är på 

samma nivå som föregående år. Denna nivå på koncer-

nens soliditet får anses, vid en jämförelse med liknade 

kommuner, vara god. 

Falköping kommunkoncern har en stabil ekonomisk 

bas att stå på. De framtida ekonomiska utmaningarna 

ligger i den höga investeringstakten. Kommunkoncer-

nens sammanlagda låneskuld kommer enligt plan att år 

2023 uppgå till 2 600,0 mnkr. Detta utgör naturligtvis 

en stor risk vad gäller räntekänslighet. Det är mot bak-

grund av detta mycket viktigt att hålla uppe resultatni-

våerna så att självfi nansieringsgraden inte blir för låg 

och att den externa upplåningen kan begränsas.
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Kassafl ödesanalys

KASSAFLÖDESANALYS (TKR)
KOMMUNKONCERN KOMMUNEN

2020 2019 2020 2019 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Årets resultat  120 689      64 391      102 487      42 527     

Justering för av- och nedskrivningar, mat. anläggningstillgångar  161 694      131 858      128 417      108 306     

Justering för nedskrivningar och värderegl fi n. anläggningstillgångar  -      201      -      201     

Justering för upplösning av bidrag till statlig infrastruktur  7 680      7 174      7 680      7 174     

Justering för ej likviditetspåverkande poster (avsättningar)  19 458      21 157      14 872      16 866     

Övriga likviditetspåverkande poster -416     -386      -      -     

Resultat vid försäljning av tillgångar -6 523     -24 307     -6 491     -20 827     

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital  302 582      192 915      246 965      147 074     

Ökning/minskning av periodiserade anslutningsavgifter o inv.bidrag  23 256      13 302      23 256      13 302     

Ökning/minskning av kortfristiga fordringar -70 245      51 610     -34 352      28 332     

Ökning/minskning av långristiga fordringar  755      860     

Ökning/minskning av kortfristiga placeringar -87 715      51 610     -87 715      -     

Ökning/minskning av förråd och varulager -2 916      581     -2 709      571     

Ökning/minskning av kortfristiga skulder  48 225     -16 699      62 427     -26 831     

Kassafl öde från den löpande verksamheten  213 942      241 709      208 732      162 448     

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Investering i immateriella anläggningstillgångar  -     -3 521      -     -3 428     

Investering i materiella anläggningstillgångar -436 706     -588 427     -322 334     -460 234     

Försäljning av materiella anläggningstillgångar  9 282      56 682      9 280      48 302     

Omklassifi cering till exploateringsfastighet  1 025      311      1 025      311     

Förvärv av fi nansiella tillgångar  -     -780      -     -780     

Avyttring av fi nansiella tillgångar  88 367      5 415      88 311      5 415     

Kassafl öde från investeringsverksamheten -338 032     -512 887     -223 718     -392 981     

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Nyupptagna lån  220 000      260 000      100 000      200 000     

Amortering av långfristiga skulder -12 900     -4 000      -      -     

Omklassifi cering av långt lån till kort lån -12 650      2 000     -11 650      2 000     

Kassafl öde från fi nansieringsverksamheten  194 450      258 000      88 350      202 000     

BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR 

Utbetalning av bidrag -6 035      -     -6 035      -     

Kassafl öde från Bidrag till statlig infrastruktur -6 035      -     -6 035      -     

Årets kassaflöde  64 325     -23 436      67 329     -38 791     

Livida medel vid årets början  64 315      87 750      42 210      81 000     

Likvida medel vid årets slut  128 639      64 315      109 538      42 210     
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Notförteckning

NOT 1 REDOVISNINGSPRINCIPER

Den kommunala redovisningslagen regleras av La-

gen om kommunal bokföring och redovisning (SFS 

2018:597). Rådet för kommunal redovisning (RKR) 

ger anvisningar och rekommendationer för kommun-

serktorns redovisning. Falköpings kommun följer lagen 

och tillämpar redovisningsprinciperna. 

Immateriella och materiella anläggningstillgångar

Samma regler tillämpas för immateriella och materiella 

anläggningstillgångar.

Gränsdragning mellan kostnad och investering 

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller 

innehav med en nyttjandeperiod om minst 5 år klas-

sifi ceras som anläggningstillgång om beloppet översti-

ger gränsen för mindre  värde. Gränsen för mindre värde 

har satts ett prisbasbelopp.

Anskaff ningsvärde 

Ränteutgifter aktiveras inte. Kommunen tillämpar 

konsekvent huvudmetoden och redovisar ränteutgifter 

som kostnad i resultaträkningen det räkenskapsår de 

hänför sig till.

Avskrivning 

Avskrivning av materiella anläggningstillgångar 

görs för den beräknade nyttjandeperioden med linjär 

avskrivning baserat på anskaff ningsvärdet. Restvärde 

är ej satt på kommunens anläggningstillgångar. På 

tillgångar i form av mark, konst och pågående arbeten 

görs inga avskrivningar. 

För tillgångar med identifi erbara komponenter med oli-

ka nyttjandeperioder tillämpas komponentavskrivning 

sedan år 2017. Anläggningar anskaff ade innan 2017 

har ej komponentuppdelats.

Nyttjandetider/Avskrivningstider 

Nyttjandetider bedöms av samhällsbyggnadsförvalt-

ningen för respektive anläggningstillgång inom förvalt-

ningens område. 

Avskrivningsmetod 

Linjär avskrivningsmetod tillämas, dvs. lika stora no-

minella belopp varje år. Avskrivning påbörjas löpande 

under året när det gäller maskiner och inventarier. 

Aktiveringaar av fastigheter och försäljningar bokförs 

i april, augusti och december vilket är en förbättring 

jämfört med år 2019 då aktivering skedde endast i 

augusti och december. 

Övrigt

Interna poster avseende eget arbete uppgår till 14,5 

mnkr.

En cirkulationsplats som har skänkts till Trafi kverket, 

ca 17,4 mnkr, har omklassifi cerats till bidrag under 

statlig infrastruktur under år 2019. Under 2020 fram-

kom det information om att kommunen fortfarande 

äger delar av cirkulationsplatsen vilket innebär att 4,5 

mnkr har återförts till materiell anläggningstillgång.

Finansiella anläggningstillgångar

Aktier som innehas i syfte att generera värdeökning 

har via ett regleringskonto redovisats till marknads-

värde vid årets början. Dock såldes dessa i mars.

Finansiella omsättningstillgångar

Under sommaren har värdepapper anskaff ats i syfte att 

generera värdeökning. Dessa medel förväntas fi nansie-

ra en del av kommunens pensionsskuld. Värdepappren 

ingår i en värdepappersportfölj som innehas på lång  

sikt. Innehavet i portföljen kommer dock, i enlighet 

med Policy för fi nansverksamheten, att skifta över  ti-

den och därav klassifi ceras innehavet som en fi nansiell 

omsättningstillgång. Portföljens anskaff ningsvärde är 

86 mnkr. Portföljen värderas till marknadsvärde efter-

som syftet med innehavet är att generera värdeökning.

Pensioner

Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i 

kommunen är beräknade enligt RIPS och redovisas 

enligt den s.k. blandmodellen i enlighet med lag om 

kommunal bokföring och redovisning. Pensionsåta-

ganden för anställda i de företag som ingår i den kom-

munala koncernen redovisas enligt K3.

Visstidsförordnanden som ger rätt till särskild avtals-

pension redovisas som avsättning när det är troligt 

att de kommer att leda till utbetalningar. Avtal som 

intelösts ut redovisas som ansvarsförbindelse. Den 
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avgiftsbestämda ålderspensionen, som årligen intjänas, 

tryggas genom försäkring. Inbetalning av premie sker 

till den försäkring som medarbetaren valt.

Som avsättning redovisas bl.a. den förmånsbestämda 

ålderspensionen samt tillhörande särskild löneskatt. Al-

ternativ KAP-KL är ett alternativ till förmånsbestämd 

pension och denna del är bortförsäkrad.

Aktualiseringsgraden uppgår till 98,0 %. (Aktuali-

seringsgrad = "den del av personakterna för anställd 

personal som är uppdaterad med avseende på tidigare 

pensionsgrunande anställningar." källa: rkr.se)

Avsättningar

Pensioner

Pensionsavsättningar beräknas två gånger per år av 

kommunens pensionsadministratör KPA och bokas till 

i beräkningen angivna värden.

Avsättning bidrag till statlig infrastruktur

Bidraget till E20 har tidigare år indexerats med 

Trafi kverkets investeringsindex för väghållning. I år 

har avsättningens värde stämts av med beräkning från 

Trafi kverkets betalplan. Utbetalningarna går via Skara-

borgs kommunalförbund och den första utbetalningen 

har gjorts i år. Årliga utbetalningar kommer ske till och 

med 2025.

Övriga, mindre avsättningar, för bidrag till statlig in-

frastruktur, har inte indexerats utan uppgår till summa 

enligt avtal.

Avsättning för återställande av deponier

Tekniska nämnden har gjort en ny beräkning av kost-

naden för sluttäckning under året. Den nya beräkning-

en resulterade i en ytterligare avsättning på 4,3 mnkr.

Avsättningen tas i anspråk allt eftersom kostnader för 

återställning uppstår.

Intäkter från exploatering

Inkomster från försäljning av exploateringsmark redo-

visas som intäkter i samband med försäljningen. Ingen 

del fördelas schablonmässigt till investeringsbidrag 

(anslutningsavgift gata/park) sedan år 2018. Dock åter-

fi nns anslutningavgifter för gata och park, som minskar 

anläggningstillgångarnas värde, redovisade fram till 

och med bokslutet år 2017 i anläggningsredovisningen.

Skatteintäkter

SKL:s decemberprognos har använts vid redovisningen 

av skatteintäkterna.

Operationell leasing/Ej uppsägningsbara hyreskon-
trakt

Information om ej operationell leasing/ej uppsägnings-

bara hyreskontrakt lämnas ej i not eftersom det inte 

fi nns någon förteckning över kommunens samtliga 

avtal.

Kommunen har bokfört följande kostnader för hyra/

leasing under året:

HYRA OCH LEASING AV ANLÄGGNINGSTILLGÅNG (MNKR)

Hyra arbetsmaskiner/hjälpmedel 6,0

Hyra datorer/kontorsmaskiner 1,0

Hyra bilar/andra transportmedel 9,6

Hyra lokaler 60,2

   varav hyra av Falköpings hyresbostäder AB 23,1

SUMMA 76,8

Även korttidshyra ingår i summan ovan, exempelvis 

kostnader till Hjälpmedelscentralen. 

Koncernredovisning

Falköpings kommun äger följande företag till 100 %: 

- Falköpings Hyresbostäder AB med det helägda dot-

terbolaget Fastighetsaktiebolaget Mösseberg. Bolagskon-

cernen ingår i sin helhet i koncernredovisningen i denna 

årsredovisning.

- Hotellfastigheter i Falköping AB

- Ekehagens Forntidsby AB

Dessutom äger kommunen 49 % av Falbygdens Bred-

band AB och är även stiftare till Stiftelsen Ekehagens 

Forntidsby. Under rubriken Koncernredovisning i de 

fi nansiella rapporterna ingår Falköpings kommun och 

Falköpings Hyresbostäder AB. Övriga företag bedöms 

vara för små för att ingå.
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NOTFÖRTECKNING (TKR)
KOMMUNKONCERN KOMMUNEN

2020 2019 2020 2019

NOT 2 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Försäljningsintäkter 45 281 52 101 45 281 51 437

Taxor och avgifter 118 351 113 504 118 351 119 944

Hyror och arrenden 173 040 168 248 48 460 51 233

Bidrag 238 004 269 956 238 004 225 816

Vinster vid avyttring av tillgångar 9 158 17 015 9 158 24 420

Försäkringsersättningar 0 16 388 152 21

Övriga intäkter 88 218 106 012 84 610 94 065

Summa verksamhetens intäkter 672 052 743 224 544 016 566 937

NOT 3 VERKSAMHETENS KOSTNADER

Lön förtroendevalda -8 269 -7 231 -8 038 -8 155

Lön personal -1 228 272 -1 178 067 -1 214 076 -1 195 985

Sociala avgifter -377 543 -366 765 -373 676 -369 141

Pensionskostnader och särskild löneskatt -129 171 -126 068 -127 840 -132 528

Material och tjänster -429 250 -685 928 -383 165 -404 598

Bidrag, vård och ersättningar -322 926 -97 843 -322 926 -333 455

Förluster vid avyttring av tillgångar -3 725 -1 973 -3 725 -4 478

Förändring av avsättning -1 275 -36 451 -1 275 2 298

Skatt på årets resultat -4 883 -5 284 0 0

Summa verksamhetens kostnader -2 505 314 -2 505 610 -2 434 722 -2 446 041

NOT 4 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR

Avskrivning immateriella anläggningstillg -1 286 0 -1 143 -95

Avskrivning byggnader och anläggningar -126 632 -99 028 -95 905 -81 229

Avskrivningar maskiner och inventarier -29 353 -26 944 -27 300 -25 892

Nedskrivningar materiella anläggningstillgångar -4 070 0 -4 070 -1 090

Summa avskrivningar och nedskrivningar -161 340 -125 972 -128 417 -108 306

Nedskrivning Stenstoprsskolan exkl. museet.

Prövning av nedskrivningsbehov har gjorts på följnade objekt:

* Vandrarhemmet Mösseberg: Kommunstyrelsen (Dnr 2019/00208) har beslutat om att lägga ut Vandrarhemmet Mösseberg med tillhörande tomt-
mark till försäljning. Försäljningsintäkten förväntas vara högre än det bokförda värdet. Fastigheten skrivs därmed inte ned.

* Yllestad skola: Kommunstyrelsen (Dnr 2019/00152) har beslutat om att lägga ut Yllestad skola med anslutande tomtmark till försäljning. Försälj-
ningsintäkten förväntas vara högre än det bokförda värdet. Fastigheten skrivs därmed inte ned.

NOT 5 SKATTEINTÄKTER

Preliminär kommunalskatt 1 472 923 1 443 007 1 472 923 1 443 007

Preliminär slutavräkning innevarande år -23 764 -14 252 -23 764 -14 252

Slutavräkningsdiff erens föregående år -8 102 778 -8 102 778

Summa skatteintäkter 1 441 057 1 429 533 1 441 057 1 429 533
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NOTFÖRTECKNING (TKR)
KOMMUNKONCERN KOMMUNEN

2020 2019 2020 2019

NOT 6 GENERELLA STATSBIDRAG OCH UTJÄMNING

Inkomstutjämning 422 642 410 004 422 642 410 004

Kommunal fastighetsavgift 65 345 61 799 65 345 61 799

Bidrag för LSS-utjämning 14 889 15 469 14 889 15 469

Kostnadsutjämning 95 922 75 107 95 922 75 107

Regleringsbidrag 34 025 23 275 34 025 23 275

Övriga bidrag 72 440 18 479 72 440 18 479

Summa generella statsbidrag och utjämning 705 263 604 133 705 263 604 132

NOT 7 FINANSIELLA INTÄKTER

Utdelningar på aktier och obligationer 640 4 816 687 4 884

Realiserad vinst på försäljning av placeringsmedel 80 1 326 49 1 326

Orealiserad värdestegring på placeringsmedel 1 782 4 501 1 782 4 501

Borgensavgift 0 0 2 006 2 786

Ränteintäkter 578 1 354 555 1 334

Övriga fi nansiella intäkter 0 1 121 0 0

Summa finansiella intäkter 3 080 13 118 5 079 14 831

NOT 8 FINANSIELLA KOSTNADER

Räntekostnader -26 631 -19 214 -22 313 -10 082

Finansiell kostnad, förändring av pensionsavsättningar -3 298 -3 181 -3 298 -3 181

Förlust vi försäljning av placeringsmedel -2 205 0 -2 205 0

Orealiserad värdeminskning placeringsmedel 0 -4 503 0 -4 503

Övriga fi nansiella kostnader -1 972 -752 -1 972 -793

Summa finansiella kostnader -34 106 -27 650 -29 788 -18 558

NOT 10 IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Förvärvade immateriella anläggningstillgångar

Ingående anskaff ningsvärde 5 570 2 049 3 428 0

Inköp 0 3 521 0 3 428

Utgående anskaff ningsvärde 5 570 5 570 3 428 3 428

Ingående ack.avskrivningar -1 895 -1 377 -95 0

Årets avskrivningar -1 286 -518 -1 143 -95

Utgående ack. avskrivningar -3 181 -1 895 -1 238 -95

Utgående redovisat värde 2 389 3 675 2 190 3 333

Genomsnittlig avskrivningstid (år) 3 3



74   |   FALKÖPINGS KOMMUN   |   ÅRSREDOVISNING 2020

EKONOMISK REDOVISNING

NOTFÖRTECKNING (TKR)
KOMMUNKONCERN KOMMUNEN

2020 2019 2020 2019

Immateriella tillgångar

Redovisat värde vid årets början 3 675 672 3 333 0

Årets investeringar 0 3 521 0 3 428

Utrangeringar och avyttringar 0 0 0 0

Årets nedskrivningar/återföringar 0 0 0 0

Årets avskrivningar -1 286 -518 -1 143 -95

Övriga förändringar 0 0 0 0

Redovisat värde vid årets slut 2 389 3 675 2 190 3 333

NOT 11 MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Mark, byggnader och tekniska anläggningar

Ingående anskaff ningsvärde 4 442 337 3 859 717 3 214 611 2 739 396

Inköp 409 940 649 214 290 777 524 507

Försäljningar -92 -37 072 -92 -19 770

Utrangeringar -4 158 -8 708 -2 656 -8 708

Överföringar 3 454 -20 813 3 454 -20 813

Utgående anskaff ningsvärde 4 851 480 4 442 338 3 506 093 3 214 611

Ingående ack. avskrivningar -1 389 084 -1 295 375 -1 017 610 -942 000

Försäljningar 0 12 391 0 0

Utrangeringar 3 671 4 231 2 168 4 231

Överföringar 0 1 388 0 1 388

Årets avskrivningar -129 946 -111 718 -95 905 -81 229

Utgående ack. avskrivningar -1 515 358 -1 389 083 -1 111 346 -1 017 610

Ingående ack. nedskrivningar -11 410 -20 087 -1 090 0

Årets nedskrivningar/återföringar -1 108 8 677 -4 070 -1 090

Utgående ack. nedskrivningar -12 518 -11 410 -5 160 -1 090

Pågående anläggningar 199 483 203 350 152 168 150 319

Utgående redovisat värde 3 523 087 3 245 195 2 541 755 2 346 230

Genomsnittlig avskrivningstid (år) 34 34

Maskiner och inventarier

Ingående anskaff ningsvärde 456 868 422 647 419 517 386 122

Inköp 30 634 34 445 29 708 33 395

Försäljningar -10 -223 0 0

Utrangeringar 0 0 0 0

Överföringar 0 0 0 0

Utgående anskaff ningsvärde 487 492 456 869 449 225 419 517
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NOTFÖRTECKNING (TKR)
KOMMUNKONCERN KOMMUNEN

2020 2019 2020 2019

Ingående ack. avskrivningar -341 011 -313 337 -320 493 -294 601

Försäljningar 10 223 0 0

Utrangeringar 0 0 0 0

Överföringar 0 0 0 0

Årets avskrivningar -29 353 -27 897 -27 300 -25 892

Utgående ack. avskrivningar -370 354 -341 011 -347 793 -320 493

Utgående redovisat värde 117 137 115 858 101 431 99 023

Genomsnittlig avskrivningstid (år) 15 15

Materiella anläggningstillgångar

Redovisat värde vid årets början 3 157 699 2 653 565 2 445 253 2 138 451

Årets aktiverade investeringar 440 574 683 659 320 485 557 901

Utrangeringar och avyttringar -579 -29 158 -580 -24 248

Årets nedskrivningar/återföringar -1 108 8 677 -4 070 -1 090

Årets avskrivningar -159 298 -139 615 -123 204 -107 121

Övriga förändringar 3 454 -19 425 3 454 -19 425

Pågående investeringar, förändring under året 199 483 203 350 1 850 -99 215

Redovisat värde vid årets slut 3 640 225 3 361 053 2 643 187 2 445 253

NOT 12 FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Aktier

Falköpings Hyresbostäder 0 0 4 600 4 600

Hotellfastigheter i Falköping 3 400 3 400 3 400 3 400

Falbygdens Bredband 125 125 125 125

Ekehagens forntidesby 375 375 375 375

Mularps vind 5 725 5 725 5 725 5 725

   Nedskrivning Mularps vind -3 853 -3 853 -3 853 -3 853

Backgårdens vind 330 330 330 330

   Nedskrivning Backgårdens vind -300 -300 -300 -300

Inera 43 43 43 43

Summa aktier 5 845 5 845 10 445 10 445
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NOTFÖRTECKNING (TKR)
KOMMUNKONCERN KOMMUNEN

2020 2019 2020 2019

Andelar

Falbygdens Mat & Kultur 75 75 75 75

Svensk turism 10 10 10 10

Svenska turistrådet 30 30 30 30

Kommuninvest 10 130 10 130 10 130 10 130

Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) 7 407 7 407 7 407 7 407

Bruk för alla 0 0 0 0

Bostadsrätter 9 9 9 9

Andra långfristiga värdepappersinnehav 40 65 0 0

Summa andelar 17 701 17 726 17 661 17 661

Aktier, pensionsmedel

Anskaff ningsvärde 0 59 947 0 59 947

Orealiserat 0 7 543 0 7 543

Summa aktier och obligationer, marknadsvärde 0 33 745 0 67 490

Obligationer, pensionsmedel

Anskaff ningsvärde 0 22 696 0 22 696

Orealiserat 0 330 0 330

Summa obligationer, förlagsbevis 0 23 026 0 23 026

Långfristig utlåning

Mularps Vind 780 780 780 780

Backgården Vind 750 750 750 750

Ekehagen 2 500 2 500 2 500 2 500

Vilske Hembygdsförening 64 64 64 64

Slöta Natur- och hembygdsförening 100 100 100 100

Folkets parkförening 100 100 100 100

Falköpings Alpin 0 204 0 204

Falbygdens Bredband 0 656 0 656

Övriga 105 0 0 0

Summa Långfristig utlåning 4 399 5 154 4 294 5 154

Summa finansiella anläggningstillgångar 27 945 85 496 32 400 123 776

NOT 14 BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR

E20

   Bidrag 70 000 70 000 70 000 70 000

   Upplösning (10 år) -42 000 -35 000 -42 000 -35 000

Cirkulationsplats kv Megaliten väg 46

   Bidrag 12 950 17 433 12 950 17 433

   Upplösning (25 år) -854 -174 -854 -174

Summa bidrag till statlig infrastruktur 40 096 52 259 40 096 52 259
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NOTFÖRTECKNING (TKR)
KOMMUNKONCERN KOMMUNEN

2020 2019 2020 2019

NOT 15 FÖRRÅD OCH EXPLOATERINGSMARK

Förråd, IT-utrustning 0 49 0 49

Förråd, VA-material 944 0 944 0

Förråd, sjukvårdsmaterial 815 0 815 0

Förråd, bränsle/vitvaror 345 139 0 0

Exploateringsmark 1 310 311 1 310 311

Summa förråd och exploateringsmark 3 414 499 3 069 360

NOT 16 KORTFRISTIGA FORDRINGAR

Kundfordringar 33 160 27 693 30 739 27 891

Preliminär skatt 24 780 19 835 24 780 19 835

Fordran fastighetsavgift 40 337 35 311 40 337 35 311

Fordran moms och momsersättning 14 861 20 261 14 861 20 261

Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader 61 126 39 318 58 534 36 342

Övriga kortfristiga fordringar 41 795 4 986 7 930 3 188

Summa kortfristiga fordringar 216 058 147 404 177 180 142 828

NOT 17 KASSA OCH BANK

Kassa 50 59 49 50

Bank 92 788 73 872 73 688 -9 616

Plusgiro 35 801 -9 616 35 801 51 776

Summa kassa och bank 128 639 64 315 109 538 42 210

NOT 18 EGET KAPITAL

Eget kapital 1 223 600 1 159 157 1 084 700 1 042 173

Årets resultat 120 689 64 391 102 487 42 527

Summa eget kapital 1 344 289 1 223 548 1 187 187 1 084 700

   därav disponeras för pensioner intjänade före 1999 77 000 77 000 77 000 77 000

   därav resultatutjämningsreserv 100 000 60 800 100 000 60 800

   därav social investeringsreserv 2 296 3 035 2 296 3 035

NOT 19 AVSÄTTNINGAR FÖR PENSIONER OCH LIKNANDE 
FÖRPLIKTELSER

Ingående avsättning till pensioner inkl. löneskatt 141 334 121 356

Nyintjänad pension, varav

- förmånsbestämd ålderspension 7 810 9 082

- Särskild avtalspension 2 662 0

- PA-KL 2 170 1 449

- nyintjänad PBF/PRF 1 862 3 312

- nyintjänad OPF_KL 359 31

Årets utbetalningar -4 013 -3 853

Slutbetalning FÅP 0 0

Utbetalning ÖK-SAP 0 0

Nya efterlevandepensioner 230 1 199
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NOTFÖRTECKNING (TKR)
KOMMUNKONCERN KOMMUNEN

2019 2018 2019 2018

Ränte- och basbeloppsuppräkning 3 291 3 224

Ändring av försäkringstekniska grunder 0

Visstidspension och avgångsersättning 5 214

Övrig post 1 641 -3 258

Minskning av avsättning genom tecknande av försäkring/ 0 0

   överföring till stiftelse

Ökning/minskning av avsättning med anledning av värde- 0 0

   förändringar på stiftelsens tillgångar.

Överfört till ordinarie beräkning -6 438 0

Förändring av löneskatt 2 465 3 578

Summa avsatt till pensioner inkl. löneskatt 153 373 141 334

NOT 20 ÖVRIGA AVSÄTTNINGAR

Avsatt för återställande av deponier*

Redovisat värde vid årets början -36 742 -39 040 -36 742 -39 040

Nya avsättningar, omberäkning av värdet -4 283 0 -4 283 0

Ianspråkstagna avsättningar 3 008 2 298 3 008 2 298

Outnyttjade belopp som återförts 0 0 0 0

Utgående avsättning -38 017 -36 742 -38 017 -36 742

* Avser deponierna i Falevi, Floby och Stenstorp.

Avsatt för bidrag till statlig infrastruktur*

Redovisat värde vid årets början -73 631 -74 446 -73 631 -74 446

Omklassifi cering från långfr skuld 0 0 0 0

Nya avsättningar 0 -305 0 -305

Ianspråkstagna avsättningar 6 035 0 6 035 0

Outnyttjade belopp som återförts 0 0 0 0

Förändring av nuvärdet -1 560 1 120 -1 560 1 120

Utgående avsättning -69 156 -73 631 -69 156 -73 631

* Avsättning  E20 ( 67,6 mnkr), gång- och cykelväg längs väg 2687 genom Broddetorp (0,6 mnkr), gångbana längs väg 2669, 

Odensberg (0,6 mnkr) och vägbro Jönköpingsbanan, Vartofta (0,3 mnkr).

NOT 21 LÅNGFRISTIGA SKULDER

Ingående låneskuld -1 722 658 -1 464 658 -996 063 -794 063

Nypplåning under året -220 000 -260 000 -100 000 -200 000

Omfört till kortfristig skuld 12 650 -2 000 11 650 -2 000

Årets amortering 12 900 4 000 0 0

Summa långfristig låneskuld -1 917 108 -1 722 658 -1 084 413 -996 063
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NOTFÖRTECKNING (TKR)
KOMMUNKONCERN KOMMUNEN

2019 2018 2019 2018

Förutbetalda intäkter som regleras över fl era år

Investeringsbidrag

Ingående värde -16 482 -9 063 -16 482 -9 063

Nya bidrag -18 517 -7 749 -18 517 -7 749

Resultatförda bidrag 637 330 637 330

Summa förutbetalda investeringsbidrag -34 362 -16 482 -34 362 -16 482

Återstående antal år (vägt snitt) -40 -39

Anslutningsavgifter VA

Ingående värde -14 491 -8 608 -14 491 -8 608

Nya anslutningsavgifter -5 702 -6 066 -5 702 -6 066

Resultatförda avgifter 326 183 326 183

Summa förutbetalda anslutningsavgifter -19 867 -14 491 -19 867 -14 491

Återstående antal år (vägt snitt) 53 64

Investeringsbidrag och anslutningsavgifter periodiseras och intäktsförs linjärt under den period över vilken de tillgångar

som fi nansierats med hjälp av investeringsbidraget respektive anslutningsavgiften skrivs av.

Summa långfristiga skulder -19 867 -14 491 -19 867 -14 491

NOT 22 KORTFRISTIGA SKULDER

Leverantörsskulder -97 621 -135 438 -86 879 -104 212

Upplupna räntor -731 -672 -361 -351

Upplupen pensionskostnad -63 150 -63 506 -63 150 -63 506

Semesterlöneskuld -112 581 -103 026 -110 291 -100 990

Kortfristig del av låneskuld -13 400 -7 000 -8 400 -3 000

Förutbetalda skatteintäkter -46 104 -15 471 -46 104 -15 471

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter -96 754 -63 187 -73 488 -44 857

Övriga kortfristiga skulder -121 783 -115 596 -120 328 -114 187

Summa kortfristiga skulder -552 123 -503 896 -509 001 -446 574

NOT 23 VINST/FÖRLUST VID AVYTTRING AV TILLGÅNGAR

Fastigheter

Försäljningspris 0 0

Bokfört värde 0 0

Realisationsvinst 0 0

Försäljningspris 0 0

Bokfört värde -488 -4 477

Realisationsförlust -488 -4 477

Vinst/förlust vid avyttring fastighet -488 -4 477
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NOTFÖRTECKNING (TKR)
KOMMUNKONCERN KOMMUNEN

2020 2019 2020 2019

Inventarier och maskiner

Försäljningspris 2 438 2 565

Bokfört värde 0 0

Realisationsvinst 2 438 2 565

Försäljningspris 0 0

Bokfört värde 0 -1

Realisationsförlust 0 -1

Vinst/förlust vid avyttring invent/maskin 2 438 2 564

Exploateringsfastighet

Försäljningspris 6 842 45 737

Bokfört värde -122 -23 882

Vinst 6 720 21 855

Försäljningspris 0 0

Bokfört värde 0 0

Förlust 0 0

Vinst/förlust vid avyttring exploateringsmark 6 720 21 855

NOT 24 ANSVARSFÖRBINDELSE FÖR PENSIONER

Ingående ansvarsförbindelse för pensioner inkl löneskatt 647 866 676 846

Ränte- och basbeloppsuppräkning 15 989 17 041

Ändring av försäkringstekniska grunder 0 0

Pension till efterlevande 0 0

Årets utbetalningar -31 325 -30 882

Aktualisering 0 0

Övrig post 3 945 -9 481

Minskning av ansvarsförbindelse genom tecknande av 0 0

   försäkring/Överföring till stiftelse 0 0

Ökning/minskning av ansvarsförbindelse med anledning 0 0

   av värdeförändring på stiftelsens tillgångar 0 0

Förändring av löneskatt -2 765 -5 658

Summa avsatt till pensioner inkl. löneskatt 633 710 647 866

NOT 25 BORGEN OCH ÖVRIGA ANSVARSFÖRBINDELSER

Kommunägda företag

Falköpings Hyresbostäder 0 0 802 390 666 079

Egna hem och småhus

SBAB Bank AB 0 0 0 0

AB Balken Finas Sweden 6 6

Övriga

Föräldrakooperativet Borgunda-Dala daghem ek för 100 100 100 100

Bostadsrättsföreningen Repslagaren (fd Tryggheten) 6 820 7 116 6 820 7 116

Bredband Jättene 1 000 1 000 1 000 1 000
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Luttra fi ber ek för 1 845 2 611 1 845 2 611

Övriga 272 273 0 0

Summa borgen och övriga ansvarsförbindelser 10 037 11 106 812 155 676 912

NOT 26 RÄKENSKAPSREVISION

Total kostnad för räkenskapsrevision: 0,1 mnkr (avser kostnad till sakkunnigt biträde) . 

Kostnaderna för räkenskapsrevision avser kostnader för granskning delårsrapport samt årsredovisning för räkenskapsår 2020.

Den totala kostnaden för revision (inkl. verksamhetsrevision) uppgår till 1,4 mnkr för år 2020, varav kostnad för sakkunnigt biträde uppgår till 0,9 
mnkr.

NOT 27  SÄRREDOVISNINGAR

Särredovisning har upprättats enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster. 

Särredovisningen återfi nns på sidan 100 i detta dokument.
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Driftredovisningen är kommunens interna redovisning. Den är indelad i tre block: skattefi nansierade nämnder, 
centrala poster och taxefi nansierad verksamhet. Kommunfullmäktige beslutar om budgetramar och fördelar 
skattemedlen till nämnderna. Centrala poster är exempelvis pensioner, bidrag till statlig infrastruktur och vinster/
förluster vid avyttring av tillgång. Taxefi nansierad verksamhet fi nansieras i princip av abonnenterna och inte via 
skattemedel.

Driftredovisning

Tabellen fortsätter på nästa sida.

(belopp i mnkr)

Intäkter Kostnader  Nettokostnad Nettokostnads-
avvikelse 

2020 2020 2020 2019 2020

Budget Utfall Avvi-
kelse Budget Utfall Avvi-

kelse Utfall Utfall mnkr %

SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET

Nämnder

Barn- och utbildningsnämnden 176,0 196,0 20,0 -920,3 -950,4 -30,0 -754,3 -643,7 -10,0 -1,3%

Byggnadsnämnden 0,0 0,0 0,0 -0,9 -0,7 0,2 -0,7 -1,7 0,2 24,3%

Kommunstyrelsen 22,1 24,3 2,2 -131,6 -129,3 2,4 -105,0 -99,7 4,5 4,1%

Kompetens- och arbetslivsnämnden 39,3 38,0 -1,3 -101,4 -99,6 1,8 -61,6 -54,1 0,5 0,8%

Kultur- och fritidsnämnden 15,9 13,9 -2,0 -82,6 -81,7 0,8 -67,8 -41,6 -1,1 -1,7%

Samhällsskydd mellersta Skaraborg 54,8 57,6 2,8 -86,4 -89,1 -2,8 -31,5 -30,7 0,0 0,0%

Socialnämnden 205,6 245,4 39,8 -1 065,2 -1 060,4 4,8 -815,0 -761,6 44,6 5,2%

     Äldreomsorg och funktionsnedsättning 198,7 229,0 30,3 -879,0 -860,1 18,9 -631,1 -574,8 49,2 7,2%

     Individ- och familjeomsorg 6,9 16,4 9,5 -186,2 -200,3 -14,1 -183,9 -186,8 -4,6 -2,6%

Tekniska nämnden 348,0 345,3 -2,7 -543,5 -520,2 23,3 -174,9 -375,9 20,6 10,5%

Kommunrevisionen 0,0 0,0 0,0 -1,3 -1,5 -0,2 -1,4 -1,7 -0,1 -10,9%

Valnämnden 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,1 0,0 -0,5 0,1 82,2%

Summa nämnder 861,7 920,5 58,7 -2 933,3 -2 932,8 0,4 -2 012,4 -2 011,1 59,2 2,9%

Centrala poster

Personalomkostnpålägg inkl. arbetsgivar-
avg, pensioner o särsk löneskatt

462,8 480,8 18,0 -495,7 -452,6 43,1 28,2 17,2 61,1

Pensionsutbet på ansvförb, inkl. särsk 
löneskatt

0,0 0,0 0,0 0,0 -43,9 -43,9 -43,9 -46,1 -43,9

Förändring av semesterlöneskuld 0,0 0,0 0,0 0,0 -9,3 -9,3 -9,3 2,7 -9,3

Förändring av timlöneskuld 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0

Löneutrymme 0,0 0,0 0,0 -7,0 -8,4 -1,4 -8,4 -8,1 -1,4

Moms omsorgsboende 5,0 4,0 -1,0 0,0 0,0 0,0 4,0 5,7 -1,0

Fastighetsskatt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0

Tillfällig budgetpott, oförutsett 0,0 0,0 0,0 -2,5 -3,7 -1,2 -3,7 0,0 -1,2

Lokalhyra på lokaler som ska avyttras 0,0 0,0 0,0 -4,0 -3,5 0,5 -3,5 0,0 0,5

SIR 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,7 -0,7 -0,7 -1,3 -0,7

Vinst vid avyttring av tillgångar 5,0 8,8 3,8 0,0 -0,2 -0,2 8,6 24,0 3,6

Förlust vid avyttring av tillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,7 -3,7 -3,7 -3,9 -3,7

Rivningskostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,9 -0,9 -0,9 0,0 -0,9

Försäkringsersättning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -7,2 0,0

Bidrag till statlig infrastruktur (E20) 0,0 0,0 0,0 -7,0 -9,5 -2,5 -9,5 0,0 -2,5

Avsättning deponier 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,3 -4,3 -4,3 0,0 -4,3

Övrigt fi nansverksamheten 0,0 2,9 2,9 0,0 -5,3 -5,3 -2,4 0,3 -2,4

Summa centrala poster 472,8 496,6 23,8 -516,2 -546,1 -29,9 -49,5 -12,4 -6,2

SUMMA SKATTEFINANSIERAD VERK-
SAMHET 

1 334,5 1 417,0 82,5 -3 449,4 -3 478,9 -29,5 -2 061,9 -2 023,5 53,0
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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Bokslut 
2020

Bokslut 
2019

Budget 
2020

Avvik 
2020

Progn 
aug

Förskola -116,5 -128,4 -125,9 9,3 4,0

Grundskola -264,7 -262,1 -257,7 -7,0 -8,5

Gymnasium -95,4 -98,3 -90,2 -5,3 -2,5

Övrigt -277,6 -155,0 -270,6 -7,0 -3,5

Summa nämnden -754,3 -643,8 -744,3 -10,0 -10,5

Nämnden redovisar 2020 ett resultat på -10 036 tkr. 

Underskottet beror på att grundskolan och gymnasie-

skolan har negativa avvikelser mot budget samt att den 

interkommunala kostnaden på gymnasiet ökat och att 

etableringsersättningen kraftigt minskat från föregå-

ende år.

 

Hela 2020 kan nästan betraktas som en avvikelse 

pga av pandemin. Kommunsektorn har sett minskade 

skatteintäkter men överkompenserats för detta av 

staten. Nämndens verksamheter har haft ett år med hög 

frånvaro bland barn och elever samt hög sjukfrånvaro 

bland personalen. Det innebär att nämndens ekonomi 

haft en mängd avvikelser under året. Dessa avvikelser 

har varit både positiva och negativa, exempelvis har 

etableringsersättningen minskat men överkompen-

(belopp i mnkr)

Intäkter Kostnader  Nettokostnad Nettokostnads-
avvikelse 

2020 2020 2020 2019 2020

Budget Utfall Avvi-
kelse Budget Utfall Avvi-

kelse Utfall Utfall mnkr %

TAXEFINANSIERAD VERKSAMHET

Vatten och avlopp 63,9 63,3 -0,6 -63,9 -62,5 1,4 0,8 -1,7 0,8

Biogas 7,3 8,4 1,1 -7,6 -8,4 -0,8 -0,1 0,5 0,2 25%

SUMMA TAXEFINANSIERAD VERK-
SAMHET 

71,2 71,6 0,4 -71,5 -71,0 0,6 0,7 -1,2 1,0 -225%

TOTALT 1 405,8 1 488,7 82,9 -3 521,0 -3 549,9 -28,9 -2 061,2 -2 024,7 54,0

Övriga poster

Avskrivningar 0,0 0,0 0,0 -121,7 -128,4 -6,7 -128,4 -108,3 -6,7

Återföring av kapitalkostnader 164,1 170,5 6,4 0,0 0,0 0,0 170,5 145,5 6,4

Skatteintäkter 1 472,5 1 441,1 -31,4 0,0 0,0 0,0 1 441,1 1 429,5 -31,4

Generella statsbidrag 642,8 705,3 62,5 0,0 0,0 0,0 705,3 604,1 62,5

Finansiella intäkter 7,0 5,0 -2,0 0,0 0,0 0,0 5,0 14,8 -2,0

Finansiella kostnader 0,0 0,0 0,0 -16,0 -29,7 -13,7 -29,7 -18,5 -13,7

Summa övriga poster 2 286,4 2 321,9 35,5 -137,7 -158,2 -20,5 2 163,7 2 067,1 15,0

ÅRETS RESULTAT  3 692,2 3 810,5 118,4 -3 658,7 -3 708,0 -49,4 102,5 42,4 69,0

seringen för sjukfrånvaron motsvarar ungefär den 

minskningen.

 

Den sammantagna bilden är att det redovisade resulta-

tet skulle vara ett troligt utfall även vid ett normalår.

I tabellen ovan redovisas resultat per verksamhet. Det 

här gäller endast den kommunala verksamheten, dvs 

elever som exempelvis läser på ett gymnasium i en an-

nan kommun redovisas under övrigt. Detsamma gäller 

elever från en annan kommun som läser på Ållebergs-

gymnasiet, den intäkten det genererar redovisas här 

också under övrigt. Detta för att tydligt visa budget-

följsamheten hos nämndens verksamheter.

Förskola

Förskolan redovisar ett stort överskott. Förskolan är 

den verksamhet som ekonomiskt påverkats mest i 

positiv riktning. Den höga frånvaron bland barnen har 

inneburit att sjukskriven inte behövt ersättas i samma 

utsträckning som ett vanligt år, lägg där till att delar av 

sjuklönen kompenserats av staten. Den förskjutning av 

medel från gymnasieskola till förskola som beslutades 

2019 har 2020 fått helårseff ekt, vilket också påverkar 

resultatet positivt. 
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Grundskola

Grundskolan visar en negativ avvikelse mot budget, 

den beror på att man haft högre personalkostnader än 

budgeterat. Resultat visar på stora skillnader mellan 

olika skolors utfall mot budget, men fl ertalet skolor har 

2020 haft svårt att hålla sin budget trots kompensation 

för sjuklöner. 

Gymnasieskola

Gymnasieskolan har en negativ avvikelse mot budget. 

Den beror till största delen på minskade intäkter från 

migrationsverket, sk asylpengar, som minskat mar-

kant jämfört med tidigare år 2019. Gymnasiet har inte 

lyckats hantera det intäktsbortfallet helt, trots kompen-

sation för sjuklöner. 

Övrigt

Övriga poster har en negativ avvikelse mot budget. 

Etableringsersättningen minskar kraftigt även i år 

och trots att nämnden tog höjd för fortsatt minskning 

i budget var det inte tillräckligt. De interkommunala 

nettokostnaderna har också ökat kraftigt, framförallt 

under höstterminen.

KOMMUNSTYRELSEN

Bokslut 
2020

Bokslut 
2019

Budget 
2020

Avvik 
2020

Progn 
aug

Kommunledningsför-
valtningen

-84,1 -76,7 -86,6 2,5 4,6

Samverkan och 
samordning

-13,7 -16,0 -15,3 1,6 -0,4

Politik -7,2 -6,9 -7,6 0,4 0,0

Summa nämnden -105,0 -99,6 -109,5 4,5 4,2

Resultat för Kommunstyrelsen år 2020 blev -105 

mnkr. En avvikelse mot budget med ett överskott på 

4,5 mnkr. Ändringar enligt kommunfullmäktigesbeslut 

§ 73 2020-04-27 har skett i kommunstyrelsens drifts-

budget från årets början, -108,3 mnkr till -110 mnkr. 

Det beror på ombudgetering av kapitalkostnader (-1,4 

mnkr), interna kostnader, hyra (0,1 mnkr) och löneö-

versyn (-0,4 mnkr). 

En budgetramförändring för infrastrukturförvaltnings-

arbetet enligt kommunfullmäktiges beslut § 126 2020-

10-26 omfördelades med 0,5 mnkr från kommunstyrel-

sen till tekniska nämnden. Den gällande budgeteten för 

kommunstyrelsen är -109,5 ,mnkr.

Överskottet inom kommunledningsförvaltningen beror 

tillstörsta delen av de vakanser som uppstått under året 

och alla tjänster har inte tillsats.

 

Inom samverkan och samordning består överskottet 

dels av att det större investeringsbidrag som Floby 

Ryttare ansökt och enligt beslut förutsatte att bidrag 

från andra bidragsgivare skulle beviljas, så projektet 

kunde genomföras i sin helhet, inte beviljades. Därav 

ingen utbetalning från Falköpings kommun. Det åter-

fi nns även en återbetalning av överskott från 2019 års 

bokslut från Miljösamverkan Östra Skaraborg som inte 

var budgeterade.

Avvikelsen inom politik beror på budgeterade medel 

för föreläsare inte har används och möten inom kom-

munfullmäktige har ställts in och arvoden inte utbetalts 

enligt budget.

KOMPETENS- OCH ARBETSLIVSNÄMNDEN

Bokslut 
2020

Bokslut 
2019

Budget 
2020

Avvik 
2020

Progn 
aug

Utbildning av vuxna -30,7 -29,0 -27,2 -3,5 -2,1

Arbetsmarknad -13,9 -10,8 -18,0 4,1 1,8

Gemensamt -17,0 -14,2 -16,9 -0,1 0,6

Summa nämnden -61,6 -54,1 -62,1 0,5 0,3

Nämndens resultat per helår, 505 tkr, är något bättre än 

budget men i nivå med prognosen per delår augusti.

 

Förvaltningen är beroende av externa intäkter och 

följer nogsamt dessa i prognosarbetet under året. Scha-

blonersättningen, statliga medel kopplade till etable-

ringstiden, blev betydlig lägre än budget, dock i nivå 

med prognosen i delår augusti. Den slopade medfi nan-

sieringen kopplad till yrkesutbildning var en del i ett 

av krispaketen från regeringen. Dock uteblev detta och 

en tillfällig lösning med viss medfi nansiering fi ck till-

lämpas. Utfallet för statsbidrag blev ändå något bättre 

än budget. Utfallet för AME är bättre än budget och 

förklaras med att intäkter är högre än budgeterat. Ex-

ternt fi nansierat projekt är inte med i budget utifrån att 

projektet inte var beviljat när budget 2020 beslutades. 

De sökta medlen från AF kopplade till Jobb för unga 
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fanns inte heller med i budget då beslut om åtgärden 

togs under hösten. Lönebidragen är i nivå med budget. 

Gemensamt för verksamheterna är att utfallet för 

personalkostnader är lägre än budget utifrån sjukskriv-

ningar, tillfällig föräldrapenning samt att budgeterade 

tjänster tillsatts senare än planerat. Kommunerna fi ck 

full ersättning för sjuklönekostnader april-juli. Resten 

av året ersattes kostnaderna till viss del. Utfallet för 

övriga kostnader kopplade till de olika verksamheterna 

ligger i nivå med budget. 

Utfallet för de förvaltningsövergripande verksamhe-

terna är i nivå med budget.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Bokslut 
2020

Bokslut 
2019

Budget 
2020

Avvik 
2020

Progn 
aug

Stab, strategi -12,4 -12,5 -12,8 0,4 0,0

Kultur -17,3 -11,7 -15,8 -1,4 -1,9

Fritid -38,2 -17,4 -38,1 -0,1 -0,8

Summa nämnden -67,8 -41,6 -66,7 -1,2 -2,7

Kultur- och fritidsnämndens resultat för år 2020 uppvi-

sar ett underskott om 1,15 mnkr. Nämndens verksam-

heter och ekonomi har stark påverkats av samhällets 

restriktioner för minskad spridning av Coronaviruset.

Minskat öppethållande och nedstängning har gett lägre 

intäkter från entréavgifter, hallhyror, servering och 

butiksförsäljning. Jämfört med budget uppgår intäkts-

bortfallet för avgifter och övriga intäkter till ca fyra 

mnkr och som direkt kan kopplas till hänsyn tagen till 

åtgärder för minskad smittspridning.

Både inom område Kultur och Fritid har verksamheter 

varit stängda eller begränsade från mitten av mars. 

Återstart skedde efter sommaren men från novem-

ber trädde nya restriktioner i kraft. Verksamheter 

som främst påverkats är uthyrning av idrottshallar, 

skolverksamhet och turistdelen med besöksgrupper 

i Ekehagens Forntidsby och i Odenbadet har vissa 

verksamheter ställts in eller bedrivits med begränsat 

antal deltagare. Planerade aktiviteter och arrangemang 

har inte heller kunnat genomföras i normal omfattning. 

Verksamheten har ställts om och därmed kunnat mins-

ka kostnaderna för personal och andra omkostnader. 

Reducering av internhyrorna för lägre mediakostnader 

tillsammans med ett par vakanser bidrar till att minska 

nämndens underskott. Under året har sjukfrånvaron 

ökat. Ökade sjuklönekostnader har kompenserats av 

den statliga kostnadsersättningen som kommunen fått.

Genom riktade statsbidrag på över en mnkr från 

Statens Kulturråd för Stärkta bibliotek har bibliotekets 

småbarnsavdelning kunnat utvecklas och förnyas samt 

driva en tillfällig fi lial i centrala Falköping med både 

biblioteks- och museiverksamhet under projektnamnet 

”Kulturkvadraten.

SAMHÄLLSSKYDD MELLERSTA SKARABORG

Bokslut 
2020

Bokslut 
2019

Budget 
2020

Avvik 
2020

Progn 
aug

Verksamhet Falkö-
ping

-0,3 -0,2 -0,2 -0,1 -0,2

Verksamhet gemen-
sam SMS

-31,2 -30,5 -31,3 0,1 -0,2

Summa nämnden -31,5 -30,7 -31,5 0,0 -0,3

Resultatet för nämnden för samhällsskydd mellersta 

Skaraborg visar en mycket liten avvikelse mellan utfal-

let och budgeten för året. För den avtalade gemen-

samma verksamheten tillsammans med kommunerna 

Götene, Skara och Tidaholms visas ett överskott om 

174 tkr. Efter slutavräkning visar budgetavvikelsen för 

Falköpings kommun ett överskott om 87 tkr. Verksam-

heterna som enbart bedrivs i Falköpings kommun visar 

underskott om 94 tkr.

Coronapandemin har påverkat förvaltningen genom 

att den externa utbildnings-verksamheten varit inställd 

stora delar under året vilket inneburit ett större intäkts-

bortfall. Genom att nya uppdrag tillkommit samt tidig 

omställning av verksamheten för tillsyn och tillstånds-

givning har intäkterna från avgifter stärks och visar 

överskott jämfört med budget. Personalkostnaderna 

följer budget men har påverkats av ökad sjukfrånvaro 

till följd av försiktighetsåtgärder under Coronapan-

demin. Full verkan av eff ektiviseringsåtgärd genom 

minskad bemanning inom räddningstjänst i beredskap 

har inte uppnåtts ännu. Omställning, genom att perso-

nal från inställd utbildningsverksamheten och andra 

delar av det breda uppdraget kunnat ingå i vikariepool, 

har gett lägre kostnader.

Låga bränslepriser och sänkta försäkringspremier har 
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sänkt kostnaderna på fordonssidan. Personalutbildning, 

kurser och konferenser har inte kunnat genomföras i 

planerad omfattning utan har delvis ersatts av digitala 

alternativ till lägre kostnader och därigenom kunnat 

täcka ökade hyror för brandstationen i Falköping.

Utfallet i verksamhet som bedrivs enbart åt Falköpings 

kommun har påverkats av att snöfattig vinter både i 

början och slutet av året medfört svagare efterfrågan 

på verkstadsarbeten.

Finansieringen av den gemensamma SMS-verksam-

hetens nettokostnader fördelas utifrån invånarantal 

efter att 1 (en) mnkr lyfts av och betalas av Falköpings 

kommun (indexreglerad från år 2020). Kostnaden för 

Falköpings kommun uppgår till 939 kr per invånare 

och för Götene, Skara och Tidaholm till 908 kr per 

invånare.

SOCIALNÄMNDEN

Bokslut 
2020

Bokslut 
2019

Budget 
2020

Avvik 
2020

Progn 
aug

Äldreoms, funktions-
nedsättn o gem

   Äldreomsorg -387,3 -335,8 -408,3 -21,0

   Funktionsnedsättn -190,3 -170,8 -188,0 2,3

   Gemensamt -53,4 -68,3 -84,0 -30,6

Summa -631,0 -574,9 -680,3 -49,3

Individ- och famil-
jeomsorg

-183,9 -186,8 -179,3 -4,6

Summa -183,9 -186,8 -179,3 -4,6

Summa nämnden -815,0 -761,7 -859,6 44,6

Äldreomsorg

Äldreomsorgen, som omfattar äldreboenden, hem-

tjänst, hälso- och sjukvård samt bostadsanpassning 

visar ett positivt resultat, +20,9 mkr.

 

Äldreboenden: Den totala budgeten för äldreboen-

den utgörs till 80 % av personalkostnader. Sjuklöne-

kostnaderna har varit i princip dubbelt så höga 2020 

som jämfört med 2019 på grund av pandemin. Med 

hänsyn tagen till den bokförda och utbetalda statliga 

ersättningen är det ”faktiska” resultatet för äldrebo-

enden +6,7 mkr. Dag- och fritidsverksamheten har 

varit stängda större delen av året. Ekonomiskt har det 

medfört ett plusresultat. Personalen har istället arbetat 

i förvaltningens andra verksamheter, såsom hemtjänst 

och inom äldreboenden.

Funktionsnedsättning

Verksamhetsområdet redovisar totalt sett ett negativt 

resultat, -2,4 mkr. 

Assistansverksamheten redovisar minusresultat. 

Anledningen är att utförda timmar har varit lägre än 

budgeterat, fl er timmar har försvunnit än nya ärenden 

tillkommit.

Övriga verksamheter inom verksamhetsområde funk-

tionsnedsättning redovisar positiva resultat. 

Förvaltningsgemensamt

Det redovisade positiva resultatet, +25,1 mkr beror 

till största delen på att all ersättning som avser statliga 

kostnadsersättningar och stimulansmedel bokförts cen-

tralt. Erhållna och utnyttjade stimulansmedel uppgår 

till +4,9 mkr, erhållna sjukersättningar +15,1 mkr, er-

hållen ersättning för merkostnader covid-19 uppgår till 

+4,0 mkr, förväntad ytterligare ersättning för merkost-

nader +1,3 mkr. Dessutom gjordes en återbetalning för 

lokalhyror i december med 1,2 mkr på grund av lägre 

mediakostnader.

 

Individ- och familjeomsorgen

IFO redovisar ett resultat på -4,6 mkr mot budget. Per-

sonalkostnader och övriga kostnader lämnar ett stort 

överskott för 2020. Detta är till stor del på grund av 

vakanta tjänster, partiella tjänstledigheter och mins-

kade kostnader.

 

Verksamhetskostnader för barn och ungdomsenheten är 

fortsatt höga och överskrider budgeterade medel. Dock 

har utvecklingen under 2020 gått åt rätt håll med mins-

kade kostnader jämfört med föregående år. Enheten 

har jobbat för att kunna hitta hemmaplanslösningar och 

mindre kostsamma alternativ. Det har även skrivits av-

tal med ett jourhem för att kunna göra jourplaceringar i 

egen regi för att minska kostnaderna. 

När det gäller vuxna med missbruk kan kommunen 

erbjuda insatser i såväl heldygnsvård som öppenvård 

vilka till största del möter målgruppens behov. Under 

året har det jobbats intensivt för att motivera till frivil-

liga alternativ vilket har slagit väl ut och även lett till 
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minskade kostnader och en budget i balans. I vissa fall 

är frivillig vård inte möjlig och då blir lagen om vård 

av missbrukare i vissa fall (LVM) tillämplig. 

Verksamhetskostnader för ekonomiskt bistånd har yt-

terligare försämrats jämfört med föregående år. Både 

antalet unika hushåll och snitthushåll per månad i 

behov av bistånd har ökat i jämförelse med föregående 

år. En oroande trend under året har varit att andelen 

unga upp till 25 år i behov av bistånd har ökat. Det 

fi nns anledning att anta att det är en följd av pandemin, 

där branscher där ungdomar traditionellt sett gör sitt 

inträde på arbetsmarknaden blivit hårt drabbade. 

Insatser riktade mot familjer och vuxna innefattar kost-

nader för vuxenboendet, behandlingsteamet, Familje-

centralen samt Ällagatans förebyggande team. Verk-

samheten lämnar ett stort överskott för året, mycket på 

grund av vakanta tjänster och att vikarietillsättningen 

har begränsats. 

Kostnader för insatser riktade mot ungdomar avser 

ungdomsboendet, ungdomsmottagningen samt fältse-

kreterarna. Ungdomsboendet visar på ett överskott som 

kan härledas till tjänster som inte tillsatts under året. 

Under 2020 har verksamheten för ensamkommande 

barn belastats med vissa hyreskostnader och även till 

viss del personalkostnader i samband med avveckling-

en av kommunens boenden. Dessa kostnader har täckts 

av de budgetmedel som tilldelats för ändamålet. Övrig 

verksamhet inom ensamkommande barn har lämnat ett 

överskott.

TEKNISKA NÄMNDEN*
*För information om de avgiftsfi nansierade verksam-

heterna, vatten- och avlopp samt biogas, se sid 100 och 

102.

Bokslut 
2020

Bokslut 
2019

Budget 
2020

Avvik 
2020

Progn 
aug

Park/Gata -60,9 -59,1 -65,8 4,9 0,5

Kost -88,3 -79,5 -94,4 6,1 3,2

Fastighet -19,2 -194,8 -25,0 5,8 0,8

Städ -0,6 -36,8 -2,4 1,9 1,0

Övrigt -5,9 -5,7 -7,8 1,9 1,7

Summa nämnden -174,9 -375,9 -195,5 20,6 7,2

Budgetväxling för internhyror, städ och kollektivtrafi k 

har medfört förändrade ramar för avdelningarna mellan 

2019 och 2020 vilket gör det svårt att jämföra mellan 

åren.

Park/Gatas överskott på + 4,9 mnkr förklaras framfö-

rallt av en mild vinter, vinterväghållningen visar ett 

överskott på +2,7 mnkr, billigare drift av den off entliga 

belysningen samt en budgetväxling sent under året 

2020 om 0,5 mkr för infrastrukturförvaltningen på 

Marjarp.

Kostavdelningen har efter rådande pandemi gått med 

ett stort överskott, 200 000 färre serverade portioner 

har hållit nere livsmedelskostnaderna avsevärt. 500 tkr 

var avsatt för en konferens som inte kunde genomför-

as. Staten har ersatt en stor del av de sjuklönekostnader 

som avdelningen har haft under året.

En av kökschefstjänsterna har inte varit besatt sedan 

den 1 september och avdelningen har justerat personal-

tiden i de kök som tidigare haft öppna serveringar för 

dagvård och externa gäster.

Fastighetsavdelningens mediakostnader under 2020 

har gett ett överskott som har fördelats ut till hyres-

gästerna, totalt 5,5 mnkr. Överskottet beror på lägre 

energiförbrukning, låga elkostnader samt att lokalerna 

inte används lika mycket på grund av covid-19, vilket 

bland annat inneburit lägre vatten-/varmvattenförbruk-

ning.

Fastighetsavdelningena överskottet förklaras av att 

mediakostnaderna på de förhyrda fastigheterna varit 

lägre under året samt att fl era hyresavtal upphört 

under året,+ 1,3 mnkr. Kostnader för nya förhyrningar, 

rivningar, projekteringar m.m. har gett ett överskott 3,8 

mnkr vilket beror på att rivningen av Stenstorps skola 

pågår och inte belastat 2020 fullt ut.

Administration + 1,1 mnkr kan delvis förklaras av Co-

vid 19 och att verksamheten inte rullat på som vanligt.

Städavdelningen resultat på + 1,9 mnkr beror till stor 

del på Covid-19. Gymnasie- och vuxenskolan har stora 

del av året haft studier på distans, dagverksamheter 

samt idrottsanläggningar har varit stängda. Detta har 

inneburit att personal skiftat arbetsplatser och kunnat 

ersätta varandra vid sjukdom och semestrar istället för 

att ta in vikarier. Sjukfrånvaron var låg under våren 

vilket innebar färre vikarier. Under hösten ökade sjuk-
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frånvaron och fl er vikarier tillsattes. Avdelningen har 

kompenserats för sjuklönekostnader. 

Övrigt inom tekniska nämnden visar ett överskott på 

1,9 mnkr. Minskade kostnader p.g.a. Covid -19 ihop 

med att nämnden inte haft några oförutsedda kostnader 

har bidragit till överskottet. 

BYGGNADSNÄMNDEN

Byggnadsnämndens budget omfattar byggnadsnämn-

dens egna kostnader i form av politikernas arvoden, 

reseersättningar, mobilabonnemang med mera.

Byggnadsnämnden har inget personalansvar och ingen 

verksamhetsbudget, utan detta ligger på kommunsty-

relsen. Byggnadsnämnden anser dock att det är av 

största vikt att avdelningen kan rekrytera och behålla 

kompetent personal. Verksamheten ska bedrivas med 

kontinuitet och kvalité.

Byggnadsnämnden har tilldelats en budgetram på 0,9 

mnkr som är avsedda för byggnads-nämndens egna 

kostnader i form av politikerarvoden och politikernas 

omkostnader. Nämnden redovisar ett överskott om 0,2 

mnkr för helåret 2020.

VALNÄMNDEN

Valnämnden redovisar en positiv avvikelse på 0,1 

mnkr till följd av att man inte genomfört någon verk-

samhet under året.

KOMMUNREVISIONEN

Kommunrevisionen redovisar ett mindre underskott 

främst till följd av högre konsultkostnader än budge-

terat.
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Investeringsredovisning

(MNKR)
NETTO-
UTGIFT

BUDGET
AVVI-

KELSE 

SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET

Barn- och utbildningsnämnden -8,5 -6,7 -1,8

Byggnadsnämnden 0,0 0,0 0,0

Kommunstyrelsen -54,4 -156,1 101,7

Kompetens- och arbetslivsnämnden -0,7 -0,7 0,0

Kultur- och fritidsnämnden -0,9 -0,9 0,0

Samhällsskyddsnämnden -0,8 -5,3 4,5

Socialnämnden -2,5 -5,0 2,5

Tekniska nämnden -175,0 -345,4 170,4

Summa skattefi n. verksamhet -242,8 -520,1 277,3

TAXEFINANSIERAD VERKSAMHET

Vatten och avlopp -37,9 -53,7 15,8

Biogas -17,3 -29,7 12,4

Summa taxefi n. verksamhet -55,2 -83,4 28,2

TOTALT -298,0 -603,5 305,5

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Nämndens investeringsbudget har en negativ avvikelse 

mot budget Avvikelsen beror på att inventarier till ut-

byggnaden på Vindängens skola hamnat på 2020, men 

budget för detta ligger 2021. Denna avvikelse kommer 

justeras mot investeringsbudget 2021.

KOMMUNSTYRELSEN

Kommunövergripande IT-investeringar

Investeringar är pågående löpande. Då verksamhet 

stannat av p g a covid-19 önskar utbyggnad av kom-

munnät ombudgeras med 0,9 mnkr till år 2021.

Telefonväxel

Investering är klar.

 

Beslutsstödsystemet Hypergene

Är implementerat och klart. 

Ekonomisystem

Projektet med nytt ekonomisystem fortlöper. Investe-

ringsmedel för nytt ekonomisystem kommer att behöva 

ombudgeteras till kommande år.

Laddinfrastruktur

Investeringsprojektet laddinfrastruktur består av att 

etablera publik laddinfrastruktur på tre platser i Fal-

köping. Vid resecentrum, stadshuset samt kött- torget. 

Investeringen fi nansieras i kommunstyrelsens inves-

teringsbudget tillsammans med statliga bidrag från 

klimatklivet. Projektet startar under 2021.

Infartsskyltar

Näringslivsenehten har påbörjat en upphandling av di-

gitala infartsskyltar, den är omfattande och hann aldrig 

avslutas under 2020. 2 mnkr behöver ombudgeras till 

år 2021.

Medbringare skidlift

Investeringar till Mössebergs skidbacke består av nya 

medbringare.

Marjarp

Investering är pågående.  De resterande 0,1 mnkr kom-

mer att ombudgeteras till kommande år. 

KOMPETENS OCH ARBETSLIVSNÄMNDEN

Investeringar under 2020 består av möbler och datorer. 

Möbler har köpts in för att förbättra arbetsplatser på 

Lärcenter. Teknisk utrustning avser utbyte av datorer 

för personal inom förvaltningen.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Investeringarna utgörs av inköp av utrustning och 

inventarier till kultur- och fritidsområdet. Dessutom 

ingår kommunens konstinköp som inte hänförs till 

särskilda byggprojekt.

 

Årets anskaff ning avser inköp av möbler och inredning 

till bibliotekets ungdoms-avdelning, utbyte av fotbolls- 

och ishockeymål samt utbyte av utrustning och gym-

nastikredskap i idrottshallar, bottensug till Odenbadet 

och hyvel till ishallen.

Konstinköp avser gestaltning av ”Sommargatan”.

SAMHÄLLSSKYDDSNÄMNDEN

Nämndens investeringsram uppgår till 5,3 mnkr och 

består av årets anslag om 2,2 mnkr och 3,1 mnkr som 

ombudgeterats från år 2019. Endast en mindre del av 

investeringsbudget har åtgått då leveranser försenats 

hos leverantörerna.

Andra etappen av utbytet av rökskyddsutrustning är 
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genomförd och placerad på brandstationen i Tidaholm.

Ett första steg i att öka robust- och säkerheten i kom-

munens ledningscentral har genomförts. Fortsatt kom-

mer teknikbyte mm att göras för att stärka centralens 

fysiska skydd.

Ett begagnat fordon/lastväxlare inköptes under 2019. 

Under året är fordonet ombyggt och taget i drift. 

Leverans av påbyggnaden, kemskåp, skulle skett under 

hösten men är försenat hos leverantören.

Ett nytt höjdfordon levererades i januari 2021.

Av nämndens investeringsmedel har cirka 0,8 mnkr 

använts under år 2020. Återstående medel om cirka 4,5 

mnkr behöver reserveras till ny budget för år 2021 så 

att planerade investeringar kan fullföljas. 

SOCIALNÄMNDEN

Under året har inköpen till Tåstorps demenscentrum 

gjorts klart. Det har handlat om inventarier till såväl 

inne- som utemiljö. Bland investeringar inom övriga 

äldreboenden märks bland annat tre stycken side-by-

side-cyklar och ytterligare ett par Bike-around-cyklar 

samt en Tovertafel (ett datorbaserat spel för personer 

med demens) till äldregruppen inom funktions-ned-

sättning. Ett par boenden har fått solskydd i form av 

markiser och möbler har köpts in till en ny aktivitetslo-

kal på Vilskegården i Floby.

Inredning har köps till den nyinvigda ”drängstugan” på 

LSS-boendet Fridhem.

IT-utrustning har köpts in/bytts ut enligt rullande plan. 

TEKNISKA NÄMNDEN

Nämndens fl eråriga projekt ingår tillsammans med re-/

löpande investeringar i den sammanställda redovis-

ningen på föregående sida men specifi ceras på sidorna 

92-95.

Park-Gata

(MNKR)
NETTO-
UTGIFT

BUDGET
AVVI-

KELSE 

PARK-GATA

Off entlig belysning -3,4 -7,9 4,5

Reinvestering broar 0,0 -0,5 0,5

Trafi ksäkerhetsåtgärder -2,8 -3,9 1,1

Asfaltsunderhåll -6,6 -7,2 0,6

Reinvesteringar Marjarp 0,0 -0,5 0,5

Reinvesteringar parker -0,3 -3,1 2,8

Reinvestering gatukropp -0,5 -2,4 1,9

Maskiner och inventarier park-gata -8,9 -14,2 5,2

SUMMA -22,5 -39,7 17,1

Reinvesteringar och löpande investeringar för park/

gata följer den fastställda utvecklingen och ryms inom 

budget för 2020. Flera av reinvesteringarna är sådana 

att de inte kommer utföras årligen utan en viss budget 

behöver upparbetas under tid för att kunna utföras. Ex-

empel på detta är reinvesteringar för broar och Marjarp 

industri- och logistikområde. Reinvestering för parker 

har inte kunnat utföras enligt plan då så många andra 

projekt har varit tvungna att prioriteras och det kräver 

en stor mängd projektering från tjänstemän för att 

utföra dessa investeringar. 

Fastighet

(MNKR)
NETTO-
UTGIFT

BUDGET
AVVI-

KELSE 

FASTIGHETER

Passage, larm -1,9 -2,0 0,1

Myndighetskrav -0,2 -0,9 0,7

Styr- och reglerutrustning -0,2 -0,3 0,1

Skolgårdar -0,3 -0,3 0,1

Belysning skolgårdar -0,1 -0,3 0,2

Reinvesteringar -18,9 -22,9 4,0

Lokalförändringar utanför ram -3,4 -5,0 1,6

Maskiner och inventarier -0,5 -1,0 0,5

SUMMA -25,5 -32,7 7,3

I investeringsbudgeten ingår reinvesteringar för 22,9 

mnkr. Reinvesteringar är större underhållsåtgärder på 

våra fastigheter. Exempel på åtgärder som utfört under 

2020 är renovering av Utsiktstornets tak, renovering 

av tak på Medborgarhuset, målning av utebassänger på 
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Odenbadet och fönsterbyte på Vårdcentralen Stenstorp. 

VA och Biogas - Taxefi nansierad verksamhet

TEKNISKA NÄMNDEN, 
VA  (TKR)

NETTOKOST-
NAD TOM 31 

DECEMBER 
2020 

BUDGET 
2020

DIFFERENS 
BUDGET
NETTO-

KOSTNAD 

VA

Anslutningar

   Anslutningsavgifter 5,7 5,4 0,3

   Nyanslutningar (serviser) -1,5 -1,5 0,0

Åtgärder på ledningsnät -19,9 -16,7 -3,7

Åtgärder på anläggningar -2,8 -5,1 2,3

Övriga inventarier -3,2 -1,6 -1,6

SUMMA VA -21,7 -19,5 -2,7

Under året har det jobbats intensivt med att färdigställa 

en VA-plan. Planen är ett dokument som måste fi nnas 

och som styr och vägleder kommunens arbete med vat-

ten och avloppsfrågor såväl innanför verksamhetsom-

råde som utanför. Reinvesteringsjobb med omläggning 

av ledningsnät och reliningar fortgår enligt planen. 

Hittills har reliningar 1,6 km spillvattenledningar i 

Falköping, Stenstorp och Gudhem utförts. Arbete 

med byte av den läckdrabbade dricksvattenledningar i 

Marka har genomförts på en sträcka av 900 meter.

För att trygga vattenförsörjningen till reservoarerna 

från Skaraborgs vattens överföringsledningar har en 

ny ledning lagds i del av Danska vägen. Del två av 

projektet kommer att utföras under 2022.

Den gamla dåliga spillvattenledningen mellan Frigger-

åker och Falköping byttes ut samband med Skaraborgs 

Vattens ledningsarbeten på sträckan.

Under hela 2020 har det pågått renoveringar av 

ledningar i Kättilstorp för att under 2021 kunna börja 

pumpa spillvatten till Falköping och lägga ner det 

gamla reningsverket i Kättilstorp.

Biogasens investeringar är fl eråriga och redovisas i 

nästa avsnitt.
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INVESTERINGSPLAN (mnkr) 
UTFALL

2020
PROJEKT-

KALKYL
ACK UTFALL, 

ALLA ÅR
PROGNOS 

PROJEKT
AVVIKELSE 

PROJEKT

Barn- och utbildning -85,3 -566,9 -227,6 -554,3 12,7

Platåskolan -25,4 -361,0 -42,9 -361,0 0,0

   Fastighet -25,4 -338,0 -42,9 -338,0 0,0

   Gata 0,0 -23,0 0,0 -23,0 0,0

Vindängen -54,5 -100,0 -94,7 -98,5 1,5

   Fastighet -54,5 -100,0 -94,7 -98,5 1,5

Mössebergsskolan nybyggn -0,1 -24,5 -14,8 -14,8 9,7

Mössebergsskolan ventilation -0,1 -4,7 -0,1 -4,7 0,0

Förskolan Trollet -0,1 -35,0 -33,4 -33,4 1,6

Förskolan Kinnarp -5,1 -41,7 -41,9 -41,9 -0,2

Vård och omsorg -22,4 -350,1 -239,7 -340,1 10,0

Frökindsgården, ombyggnad -0,3 -23,1 -0,3 -23,1 0,0

Nytt korttidsboende (ersätter -0,3 -27,8 -0,3 -27,8 0,0

Fridhem, tillbyggn -3,9 -4,2 -4,1 -4,2 0,0

Ranliden, ombyggnad till kontor -30,0 -81,0 -31,0 -81,0 0,0

Tåstorp demensboende 12,1 -214,0 -204,0 -204,0 10,0

Övrigt -18,1 -70,7 -50,1 -66,3 4,3

Falköpings energisparprojekt (FEP) -6,7 -8,0 -6,7 -8,0 0,0

Centralförrådet tillbyggnad 0,0 -5,0 -7,2 -7,2 -2,2

Brandstationen tillbyggnad -0,4 -24,5 -21,9 -21,9 2,6

Reservkraftverk Floby -0,9 -0,8 -0,9 -1,0 -0,2

Ekehagen Järnåldersgården 0,0 -1,3 0,0 -1,3 0,0

Djurparken Fågelhus 0,0 -1,2 0,0 0,0 1,2

Tillbyggnad byggnad slalombacken -0,8 -0,3 -1,0 -1,0 -0,7

Mösseberg pumpledning Pankasjön 0,0 -1,0 0,0 -1,0 0,0

Plantisparken byggnad -1,6 -1,2 -1,6 -1,6 -0,4

Plantisparken upprustning -6,5 -11,7 -6,5 -9,5 2,2

Näridrottsplatser (sita året) -0,1 -0,9 -0,8 -0,9 0,0

Aktivitetsområde Dotorp 0,0 -2,0 -0,2 -0,2 1,8

El-ljusspår (Vartofta kvar) -0,1 -4,5 -2,4 -4,5 0,0

Djurpark lekplats -0,7 -0,5 -0,7 -0,7 -0,2

Mössebergsparken upprustning 0,0 -1,8 0,0 -1,8 0,0

Stenstorps vårdcentral -0,2 -4,0 -0,2 -5,8 -1,8

Expl B5 Gata Villhelmsro 0,0 -2,0 0,0 0,0 2,0

Projektering -1,1 -10,0 -1,5 -8,0 2,0

Utredning Odensbergsskolan -0,5 -5,0 -0,6 -5,0 0,0

Utredning Lärcenter ombyggn 0,0 -2,0 0,0 0,0 2,0

Utredning Utveckling stadskärna -0,4 -2,0 -0,7 -2,0 0,0

Utredning Ishallen 0,0 -1,0 0,0 0,0 1,0

Utredning Ventilation Stadshuset -0,2 0,0 -0,2 -1,0 -1,0

SUMMA SKATTEFINANSIERAT -126,8 -997,6 -518,9 -968,6 29,0

Fleråriga investeringar

TEKNISKA NÄMNDEN - SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET
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Mössebergsskolans ventilation

Ombyggnad ventilation, hus 1, kommer att utföras 

under 2021.

Förskolan Kinnarp
Nybyggnad av förskola inkl. tillagningskök och 

matsal. Byggnationen påbörjades februari 2019 och 

färdigställdes våren 2020.

Frökindsgården

Ombyggnad. Projektdirektiv har tagits fram, arbetet 

med förstudie pågår, därefter planeras att påbörja 

projektering. Beslut om påbörjande av projektering har 

ej tagits.

Nytt korttidsboende
Projektdirektiv och förstudie har utförts, därefter pla-

neras att fortsätta med projektering. Detaljplanearbetet 

har påbörjats.

Nybyggnad vid Fridhem

Projektering har utförts. Byggnationen påbörjades maj 

2020 och färdigställdes till årsskiftet 2020/2021.

Ombyggnad Ranliden

Upphandling av entreprenör (Partneringentreprenad) 

har utförts. Projektering har utförts. Byggnationen 

påbörjades våren 2020 och beräknas att färdigställas 

hösten 2021.

Tåstorp demensboende

Arbetena har färdigställts. Ett 

sökt statligt bidrag från Bover-

ket på 15, 8 mnkr har beviljats 

och utbetalades i början på 

april.

 

FEP – Falköpings energispar-
projekt

Arbeten som utförs: 

Förbättrad styrutrustning

Ombyggnad ventilationsan-

läggningar

Medfi nansiering av fönsterby-

ten vid reinvesteringar

Solcellsanläggningar

SKATTEFINANSIERAT  FLERÅRIGA PROJEKTIN-
VESTERINGAR

Projekten Förskolan Trollet, Mösseberg nybyggnad 

och Brandstation/Midfalegatan färdigställdes ifjol. Det 

återstod endast ströfakturor och redovisas därför inte 

med text. Övriga mindre projekt kommenteras inte 

speciellt i nedanstående text.

Platåskolan – fastighet

Upphandling av entreprenör (Partneringentreprenad) 

har utförts. Projektering pågår. Detaljplan och bygglov 

är överklagats. Byggnationen beräknas påbörjas våren 

2021 och beräknas färdigställas sommaren 2023.

Platåskolan – gata

Gatuprojektet kopplat till Platåskolan är en del av det 

stora projektet för Platåskolan och kan först påbörjas 

när detaljplanen har vunnit laga kraft. Planen just nu 

är att arbetena ska kunna påbörjas  våren 202,1 men 

kan komma att skjutas framåt pga. av överklagande av 

detaljplan.

Vindängens skola

Tillbyggnad. Upphandling av entreprenör (Partne-

ringentreprenad) har utförts. Projektering har utförts. 

Byggnationen påbörjades sommaren 2019 och färdig-

ställdes till årsskiftet 2020/2021.
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Plantisparken byggnad

Förrådsbyggnad vid Amfi teatern byggdes under hösten 

2020.

Reservkraft Floby

Byggnad med reservkraftaggregat kommer att färdig-

ställs under vintern 2020/2021.

Ekehagen Järnåldersgården

Reparation av Järnåldersgården utförs våren 2021.

Djurparken fågelhus

Ej påbörjat.

Tillbyggnad byggnad slalombacken

Tillbyggnad påbörjades våren 2020, färdigställdes 

hösten 2020.

Mössebergs pumpledning

Pumpledningen kommer inte utföras under 2020.

Näridrottsplatser

Planeras och utförs i samråd med Kultur- och fritid 

samt Barn- och utbildningsförvaltningen. 

Aktivitetsområde Dotorp

Styrgruppen har inte gett besked om hur arbetet ska 

fortskrida och arbetet är därmed pausat. 

Elljusspår Vartofta

Av de tre elljusspår som skulle iordningställas kvarstår 

spåret i Vartofta samt en del arbeten runt start och mål-

gång. Tyvärr kan inte arbetet med att färdigställa spåret 

i Vartofta påbörjas förrän marktillgång kan säkras från 

fastighetsägarna. Arbetet med detta leds av kultur och 

fritidsförvaltningen. Projektet förväntas hålla sig inom 

avsatt budget.

 

Djurparken lekplats

Lekplatsen vid djurparken på Mösseberg är helt klar 

under sommaren 2020. Projektet har blivit något dy-

rare är beräknat.

Plantisparken upprustning

Plantisprojektet har kunnat startas igen efter nästan två 

års uppehåll på grund av den överklagade upphand-

lingen av lekplatsen. Under sommaren har lekplatsen, 

grillplatser, scenplats, boulebanor kunnat färdigstäl-

las. Projektet har kostat 6,5 mnkr under 2020. Budget 

kvarstår och avvaktar beslut från styrgruppen.

Mössebergsparken upprustning
Det fortsatta arbetet med Mössebergsparkens upp-

rustning är inriktat på renovering av den kvarstående 

svandammen. För att kunna göra detta krävs lov från 

Länsstyrelsen och även en viss möjlighet till medfi nan-

siering . Detta lov har inte erhållits än.

Exploatering B5 Vilhelmsro

Kvarstående i detta projekt är iordningställning av 

ytor efter att fastighetsägare har etablerat sig i områ-

det. Detta arbete har påbörjats men kostnaderna läggs 

under mark och exploateringsavdelningen.

 

Utredning Odensbergsskolan

Projektdirektiv har tagits fram, därefter planeras att 

påbörja projektering.

Utredning Lärcenter

Projektdirektiv har tagits fram.

 

Utredning Ishallen

Projektdirektiv har tagits fram. En förstudie har utförts.

Utredning Utveckling stadskärna 

/Stora torget 

Projektet för Stora Torget kommer att ha ett begrän-

sat utfall för 2020 då den tänkta arkitekttävlingen för 

projektet inte kan startas innan en total projektbudget 

beslutats i investeringsbudgeten för 2021 i november.

Utredning Stadshus ombyggnad ventilation

Projektdirektiv har tagits fram, arbetet med förstudie 

pågår, därefter planeras att påbörja projektering.
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INVESTERINGSPLAN (mnkr) 
UTFALL

2020
PROJEKT-

KALKYL
ACK UTFALL, 

ALLA ÅR
PROGNOS 

PROJEKT
AVVIKELSE 

PROJEKT

Vatten och avlopp -16,2 -52,0 -28,8 -52,5 -0,5

Ombyggnation avloppsnät Kättilstorp -14,0 -32,0 -22,7 -32,5 -0,5

Spillvattenledning Broddetorp-Axvall 0,0 -17,0 -3,1 -17,0 0,0

Matarvattenledning Danska vägen -2,2 -3,0 -3,0 -3,0 0,0

Biogas -17,3 -29,7 -34,5 -37,0 -7,3

Ny rötkammare -17,3 -29,7 -34,5 -37,0 -7,3

SUMMA TAXEFINANSIERAT -33,5 -81,7 -63,3 -89,5 -7,8

TEKNISKA NÄMNDEN - TAXEFINANSIERAD VERKSAMHET

Ombyggnad avlopp Kättilstorp 

Etapperna Ryttarevägen och 

Villagatan är färdigställda. 

Pumpstation är färdigbyggd i 

Kättilstorp och förbereds för 

idrifttagning. Förnyelse arbe-

tena på Trädgårdsgatan är klart 

till två tredjedelar. Spillvatten-

ledningen från Kättilstorp till 

Vartofta ansluts via ny pumpsta-

tion i Vartofta under 2021. Pro-

jektet verkställer detaljplanen 

för industriutbyggnation och 

fortsatt expansion av samhällets 

träindustri.

Projektet beräknas att färdigstäl-

las under 2021. Verkställande 

av detaljplan och utökande av 

verksamhetsområde för Ryt-

tarevägens förlängning inleds 

början av 2021 och beräknas vara klar till sommaren 

2021.

Ny spillvattenledning Broddetorp-Axvall

Ledningen läggs i samarbete med Vallebygdens el. Val-

lebygdens kommer att fortsätta med ledningar tidigast i 

slutet av året med fortsättning 2022.

Matarvattenledning Danska vägen

För att trygga dricksvattenförsörjningen till reser-

voarerna efter Skaraborgs Vattens fl ytt av matarvat-

tenledningar samt BS-mekaniskas nya detaljplan för 

fortsatt utbyggnad behövdes en ny matarvattenledning 

i Danska vägen. Etapp 1 budgeterades till 3 000 tkr 

och färdigställdes för     2 200 tkr. Etapp 2 planeras att 

utföras 2022.

Ny rötkammare

Projektering, förfrågningsunderlag och upphandling av 

rötkammare och efterrötkammare utfördes under 2018. 

Byggstart våren 2019 med markarbeten, fl ytt av gamla 

ledningar samt pålning. Bottenplatta har gjutits under 

sommaren 2019 och rötkamrarna monterades under 

sen höst. Byggnationen har fortsatt under 2020 med 

maskinrum samt maskinell utrustning samt el/styr med 

planerat färdigställande slutet av året. Utprovning och 

idrifttagning under december.

Bidrag från klimatklivet till utökad rötkammarvolym 

har beviljats med 6,75 mnkr samt ytterligare 1,65 mnkr 

för efterrötkammare. Bidragsmedlen har efter godkänd 

granskning betalts ut. Driftsättning, intrimning  och 

slutbesiktning kommer att ske i början av 2021.
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KOMMUNSTYRELSEN

INVESTERINGSPLAN (mnkr) 
UTFALL

2020
PROJEKT-

KALKYL
ACK UTFALL, 

ALLA ÅR
PROGNOS 

PROJEKT
AVVIKELSE 

PROJEKT

MARJARPS LOGISTIKOMRÅDE -35,4 -164,6 -74,1 -156,3 -71,4

Marjarp etapp 1-3 -27,3 -50,3 -46,0 -49,2 -3,2

   Gata -17,2 -33,3 -27,6 -30,8 -3,2

   VA -6,4 -12,2 -11,1 -12,2 -1,1

   Övrigt -0,3 -0,6 -1,8 -0,6 1,2

   Väg 184 cirkulation N Tvärvägen - - - - -

   Förlägning Sikagården -3,5 -4,2 -5,6 -5,6 0,0

Två nya terminalspår -13,4 -34,3 -33,5 -30,1 3,4

   Gata -12,1 -16,3 -14,2 -12,1 2,1

   Övrigt -1,3 -18,0 -19,3 -18,0 1,3

Överlämningsbangård 5,4 -80,0 5,4 -77,0 -71,6

   Gata 0,0 -16,0 0,0 -28,5 -28,5

   Statliga bidrag 5,4 -64,0 5,4 -48,5 -43,1

FÅRABERGET -10,9 -116,2 -41,9 -132,8 -90,9

Fåraberget etapp 2A radhus -10,9 -28,4 -40,2 -39,8 0,4

   Gata -9,6 -11,2 -9,6 -11,2 -1,6

   VA -0,9 -5,3 -20,1 -16,6 3,5

   Övrigt -0,4 -11,9 -10,6 -12,0 -1,4

Fåraberget etapp 2B bostadsomr 0,0 -18,3 0,0 -18,3 -18,3

   Gata 0,0 -13,0 0,0 -13,0 -13,0

   VA 0,0 -5,0 0,0 -5,0 -5,0

   Övrigt 0,0 -0,3 0,0 -0,3 -0,3

Nordmannag. rondell inkl. gator 0,0 -10,2 0,0 -11,4 -11,4

   Gata 0,0 -10,0 0,0 -11,1 -11,1

   VA 0,0 -0,2 0,0 -0,3 -0,3

Nordmannag. Industrigata 0,0 -23,7 0,0 -23,7 -23,7

   Gata 0,0 -16,0 0,0 -16,0 -16,0

   VA 0,0 -7,7 0,0 -7,7 -7,7

Förlägning Nordmannagatan 0,0 -1,3 -1,6 -1,9 -0,3

   Gata 0,0 -1,3 -1,6 -1,9 -0,3

   VA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Österängsg. gata, rondell, grönområde 0,0 -21,3 0,0 -22,0 -22,0

   Gata 0,0 -10,0 0,0 -10,7 -10,7

   VA 0,0 -11,3 0,0 -11,3 -11,3

Fåraberget genomfartsgata, Fårabergsgatan 0,0 -13,0 0,0 -15,7 -15,7

   Gata 0,0 -12,5 0,0 -13,3 -13,3   

   VA 0,0 -0,2 0,0 -2,1 -2,1

   Övrigt 0,0 -0,3 0,0 -0,3 -0,3

ÖVRIGT -4,7 -66,7 -21,1 -90,1 -48,0

Alvared 4:164 Månasgårdsgatan -0,3 -0,7 -0,3 -0,7 -0,4

   Gata 0,0 -0,4 0,0 -0,4 -0,4

   VA -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 0,0

Iordningsställande av parkering del av Kv Byggmästaren -1,0 -1,9 -1,0 -1,9 -0,9
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Utfall för mark- och exploateringsinvesteringar för år 

2020 -51 mnkr.  Vilket är -95 mnkr mindre än budgete-

rad summa. Detta beror till största del på den felbud-

getering för överlämningsbangården Marjarp. Detta är 

justerat i år 2021 års budget.

Marjarp 1-3

Industrigatorna Logistikvägen och Virkesvägen blev 

klara för trafi k i slutet av 2020. Gång- och cykeltrafi k, 

samt planerade VA anläggningar likaså. Projektet har 

delats upp i tre olika projekt med olika prioritet och 

olika utförare. Den sista asfaltstoppen på gatorna ge-

nomförs när byggnation har skett på industritomterna 

för att den inte ska köras sönder.

Samtliga stenmurar inom detaljplanerna har fl yttats 

till naturområden och frigjort industrimarken. Flytt 

av diken och förläggning av trummor har gjorts enligt 

detaljplanerna. Upphandlingen för belysning utmed 

järnvägsspåren på Marjarp är klar och entreprenaden 

kommer att genomföras under våren 2021.

INVESTERINGSPLAN (mnkr) 
UTFALL

2020
PROJEKT-

KALKYL
ACK UTFALL, 

ALLA ÅR
PROGNOS 

PROJEKT
AVVIKELSE 

PROJEKT

   Gata -1,0 -1,9 -1,0 -1,9 -0,9

   Rivning av Nilserikssonsg 13 samt iordningställande av   
pendelparkering

-0,5 -2,8 -0,5 -2,8 -2,3

   Gata -0,5 -2,8 -0,5 -2,8 -2,3

Iordningställande Vintervägen i Stenstorp 0,0 -4,8 0,0 -5,9 -5,9

   Gata 0,0 -3,0 0,0 -3,7 -3,7

   VA 0,0 -1,7 0,0 -2,1 -2,1

   Övrigt 0,0 -0,1 0,0 -0,1 -0,1

Megaliten etapp 1 -1,1 -1,0 -13,5 -21,7 -8,2

   Gata -0,9 -1,0 -9,0 -17,0 -8,0

   VA -0,2 0,0 -4,4 -4,7 -0,3

   Övrigt - - - - -

Megaliten etapp 2 0,0 -29,3 0,0 -29,3 -29,3

   Gata 0,0 -22,0 0,0 -22,0 -22,0

   VA 0,0 -6,0 0,0 -6,0 -6,0

   Övrigt 0,0 -1,3 0,0 -1,3 -1,3

Prästgårdsgärde -0,3 -1,2 -5,9 -6,8 -0,9

   Gata -0,3 -1,2 -5,9 -6,8 -0,9

Övriga exploateringar -1,6 -25,0 0,0 -21,0 0,0

Summa fleråriga projekt -51,0     -347,5     -137,1     -379,2     -210,3     

Två nya terminalspår

Spåren är färdigbyggda, slutbesiktigade och tagna 

i drift under sommaren 2020. Slutligt godkännande 

från Transportstyrelsen blev klart i januari 2021. Trots 

överklagad upphandling med en försening på fyra 

månader har motsvarande försening jobbats in tillsam-

mans med entreprenören. När en kostnadssammanställ-

ning gjorts ska försäljningen av järnvägsspåren inne på 

Julas terminal genomföras enligt upprättat avtal.

Överlämningsbangård Marjarp3

Upphandlingen av generalkonsult planeras till februari 

2021. Upphandling av järnvägsentreprenaden sker un-

der vintern 2021-2022. Byggstart beräknas under våren 

2022 och anläggningen ska stå klar första halvåret 

2023.

Fåraberget etapp 2 A – radhus

Fårabergsparken färdigställdes och togs i drift under 

slutet av 2020. Lekplatsen i Tåstorpsparken som är 

inkluderad i projektet är ännu inte påbörjad, start under 

2021. Västerängsgatan, Vårbruksgatan och Höstbruks-
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gatan anlades under 2020 och kommer att färdigställas 

med den återstående asfalten under 2021. Utbyggnad 

av VA nät enligt detaljplan är klart.

Fåraraberget etapp 2 B bostadsområde

Ett nytt område  med 29 villatomter, 27 260 kvm brut-

toarea för radhus och lägenheter i fl erbostadshus (ca 

200-300 bostäder) samt en förskola anläggs under dec 

2020-vår 2022.

Förlängning Nordmangatan

Den inledande delen av gatans förlängning är utförd, 

kvarstående i detta projekt är några återställanden sant 

gång och cykelväg.

Nordmannagatan rondell inkl. gator och Nordman-
nagatan industrigata

Utbyggnaden är en del i Fåraberget bostadsområde 

och är en förutsättning för verksamhetsområdet utmed 

väg 184 Lilla Sikagården som omfattar ca 50 000 kvm 

kvartersmark för verksamheter. Utbyggnad är planerad 

till vår 2022- jan 2023.

Österängsgatan gata, rondell, grönområde

70 000 kvm industrimark för större industrier tillgäng-

liggörs för utbyggnad under jan 2023 - jan 2024. 

Fåraberget genomfartsgata (Fårabergsgatan)

Utbyggnaden är en förutsättning för Fåraberget etapp 3 

som innefattar ett större antal villatomter samt lägen-

heter i fl erbostadshus. Jan 2024 - jan 2025.

Övrigt

Alvared 4:164 Månsagårdsgatan

Utbyggnad av gata enligt detaljplan p.g.a säkerhets-

skäl. Arbetet är klart.

Iordningställande av parkering av Kv. Byggmästaren

40 nya centralt belägna parkeringsplatser stod klara i 

slutet av 2020.

Rivning av Nils Erikssonsgatan 13 samt iordningstäl-
lande av pendelparkering

2 000 kvm komplettering till befi ntlig pendelparkering 

väster om resecentrum. Rivning av Nils Erikssons-

gatan 13 genomfördes i december 2020. Parkeringen 

färdigställs under 2021.

Iordningställande Vintervägen i Stenstorp

9 villatomter, utbyggnad under 2024-2025. 

Krokstorps handelsområde (Megaliten etapp 1)

Vissa åtgärder återstår efter att den sista tomten byggs 

infarter, gräs- och trädplantering, och rondellutsmyck-

ning återstår. Utbyggnad av VA nät enligt detaljplanen 

är klart. Området har byggts i egen regi.

Krokstorps handelsområde etapp 2

Mark för handelsområde om ca 100 000 kvm kvarters-

mark. Utbyggnad under april 2024- okt 2025.

Prästgårdsgärde
Projektet slutförs med asfaltering och kantsten under 

2021. 

Övriga exploateringar

De rivningar som är beslutade av kommunstyrelsen 

som Marjarp Friggeråker 24:9, Lilla Sikagården, 

förskolan Skytten och Trym 22 är genomförda under 

2020.

Vilhemsro etapp B5 är i stort sett avslutat efter att de 

sista tomterna bebyggts under 2020.
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VA-kollektivet - taxefi nansierad verksamhet

VA-verksamheten bedriver verksamhet inom områdena dricksvattenförsörjning, spillvatten- och dagvatten-hante-
ring för abonnenter anslutna till VA-kollektivet i huvudsak i tätorterna i kommunen.

EKONOMI

Driftsredovisning

2020 2019

Intäkter 63 280 60 376

Kostnader -62 529 -62 121

Nettokostnader 751 -1 744

Budget 0 0

Budgetavvikelse 751 -1 744

VA-kollektivet visar ett överskott med 751 tkr. Detta 

resultat regleras mot en resultatfond för VA-kollekti-

vet. Under året har en uppbokning av VA-lager bokats 

upp. Detta har påverkat resultatet positivt med 890 tkr. 

ÅR
INGÅENDE 

BALANS
ÅRETS 

RESULTAT
UTGÅENDE 

BALANS

2011 303 1 149 1 452

2012 1 452 -1 431 21

2013 21 -1 669 -1 648

2014 -1 648 -621 -2 269

2015 -2 269 882 -1 387

2016 -1 387 1 180 -207

2017 -207 2 520 2 313

2018 2 313 -3 824 -1 511

2019 -1 511 -1 744 -3 255

2020 -3 255 751 -2 504

Taxan höjdes med 4,5% till 2020 då VA-fonden från 

föregående år var negativ. 

På intäktssidan har avgifterna ökat med 2 818 tkr. 

Antalet m3 dricksvatten har ökat. 

Kapitalkostnaderna är högre än under 2019 på grund 

av gjorda reinvesteringar men även investeringar och 

exploateringar av nya tomter.

Kostnadsnivån för inköp av vatten har ökat med 3 % 

men då vattenförbrukning har minskat ligger kostna-

den ungefär som tidigare år.

Underhållsåtgärder på vattenledningsnätet såsom luft-

vattenspolningar och åtgärdande av vattenläckor har 

fortsatt varit hög men bidrar med höjd vattenkvalitet 

och ökad leveranssäkerhet.

Vid utgången av år 2020 är VA-fonden -2 504 tkr.

Investeringsredovisning

Totalt fi nns en investeringsbudget för 2020 på 53,7 

mnkr för VA-verksamheten. 19,5 mnkr har budgeterats 

för re/löpande investeringar och 34,2 mnkr för fl er-

åriga investeringsprojekt. Totalt har 37,9 mnkr använts 

under året. 

För de fl eråriga projekten behöver 7,7 mnkr ombudge-

teras för de pågående projekten.  
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Resultaträkning
RESULTATRÄKNING (TKR) 2020 2019

Verksamhetens intäkter 63 280 60 376

Verksamhetens kostnader -40 810 -42 178

Avskrivningar -14 647 -13 378

Verksamhetens nettokostnad 7 823 4 820

Finansiella intäkter - -

Finansiella kostnader -7 072 -6 565

Resultat efter fi nansiella poster 751 -1 744

Extraordinära poster - -

Årets resultat 751 -1 744

Balansräkning

BALANSRÄKNING (TKR) 2020 2019

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

   Byggnader och ledningar 382 488 354 192

   Fordon 734 835

   Inventarier 247 275

Omsättningstillgångar

   Fordringar 9 342 7 879

Summa tillgångar 392 811 363 181

Eget kapital och skulder

Eget kapital

   Balanserat resultat -3 255 -1 511

   Årets resultat 751 -1 744

Långfristiga skulder

   Anslutningsavgifter 19 867 14 491

   Lån av kommunen 375 448 351 945

Summa eget kapital och skulder 392 811 363 181

ÅRETS HÄNDELSER

Under året har mycket arbete lagts på att ta fram ny 

egenkontroll och provtagningsprogram för att säker-

ställa miljöarbetet. Miljörapportering och myndig-

hetstillsyn tar mycket tid och sysselsätter en tjänst på 

avdelningen. Utbyte till digitala vattenmätare fortsätter 

och 813 mätare har bytts under året. Bytet innebär på 

sikt enklare avläsning av förbrukningen samt säkrare 

och bättre mätning åt abonnenten. Övervakning av 

vattenledningsnätet med kommunens LORA system 

har byggts ut och läcksökning pågår ständigt för att 

minska vattensvinnet och öka leveranssäkerheten. 

Introducering av nytt underhållssystem för förebyg-

gande underhållhar inletts för att höja standarden på 

Va-anläggningarna.

LEDNINGSTYP DAG-
VATTEN

SPILL-
VATTEN VATTEN

Längd ledningar 2020 totalt (km) 260 271 288

Nyanläggningar 2020 (km) 1,8 1,3 3,0

Reinvesteringar 2020 (km) 0,8 2,3 2,4

Reinvesteringstakt 2020 (%) 0,3 0,8 0,8

VERKSAMHETSREDOVISNING 2020 2019

Bruttokostnad 62 529 62 121

Utveckling % 0,7 -1,3

Intäkter, tkr 63 280 60 376

Utveckling % 4,8 0,5

Dricksvatten till ledningsnät, m³ 2 095 525 2 063 461

Bruttokostnad (kr) / m³ 30 30

Renat avloppsvatten, m³ 3 216 985 2 755 499

Abonnenter, antal 7 219 7 180

Bruttokostnad (kr)/ abonnent 8 662 8 652

FRAMTID

VA-avdelningens viktigaste framtidsfrågor är:

• Säkra tillgången på reservvatten samt upprättande 

av ytterligare vattenskyddsområden för reservvat-

tentäkter.

• Uppnå en ekonomisk hållbar renoveringstakt av 

Va-anläggningar.

• Långsiktigt klara att möta nya kvalitetskrav och 

säkra avsättningen av avloppsslam.

• Energioptimera driften av Va-anläggningarna

• Organisera avdelningen så att specialkunskaper inte 

enbart fi nns hos en person.  Säkerställa rutiner för 

samtliga tjänster och arbetsuppgifter för minskad 

sårbarhet.

• Upprättande av VA-plan har fortgått under 2020 

och är klar för antagande av kommunfullmäktige 

under våren 2021. 
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Biogas

Produktion av biogas och biogödsel.

2020 2019

Intäkter 8 356 9 696

Kostnader -8 431 -9 155

Nettokostnader -75 541

Budget -300 -300

Budgetavvikelse 225 841

EKONOMI

Biogasverksamheten gör ett överskott på 225 tkr 

jämfört med budget 2020. Intäkterna har minskat då 

behandlingsavgifterna har sjunkit. I 2020 års intäkter 

ingår även ett produktionsstöd från Energimyndigheten 

med 31 öre per producerad kilowattimme elva av årets 

månader. 

Underhållsarbeten har utförts på kvarnen samt inmat-

ningsskruvar och travers under året. Trots detta har 

verksamhetskostnaderna inte ökat. 

Konsessionsavtalet att behandla matavfall från Av-

fallshantering Östra Skaraborgs medlemskommuner  

har upphört från första september. Ersättningen för 

behandling av matavfall ligger på historiskt låga nivåer 

vilket innebär kraftigt sänkta intäkter för verksamhe-

ten. 

För att biogasproduktionen ska fortsätta måste andra 

lättnedbrytbara organiska material tas in som inte ger 

samma intäkter. Samarbete med externa aktörer kom-

mer att behöva utvecklas för att anpassa verksamheten 

till rådande marknadssituation.

Kapitalkostnaderna budgeteras att öka då ny rötkam-

mare tas i drift. Projektet är lite försenat men  kommer 

att tas i bruk under början av 2021. 

Matavfallet fortsatte att öka under första tertialet men 

biogasproduktionen kommer inte att kunna öka förrän 

den nya rötkammaranläggningen är tagen i drift och 

mer material fi nns att tillgå. Utfallet blev trots tappet 

av matavfall från AÖS positivt då annat substrat kun-

nat tas emot för att uppehålla gasproduktionen.

Den producerade matavfallsslurry har rötats termofi lt 

(vid 55 grader) vilket medfört att rötresten är godkänd 

att använda som gödsel på ekologisk odling.

Överskott av slurry har i början av året avsatts till 

extern biogasanläggning då egen rötkammarvolym är 

fullt utnyttjad. Försäljning av slurry ger dock sämre 

intäkt än egen produktion av gas för uppgradering till 

fordonsgas.

FRAMTID

Med nybyggd mottagnings fi cka och ny kvarn är an-

läggningen väl rustad för att möta framtida volymer av 

matavfall. 

Färdig utbyggnad av rötkammarkapaciteten innebär att 

mer matavfall kan rötas för egen biogasproduktionen. 

Energi hushållningen kommer att förbättras genom 

bättre värmeåtervinning och säkerställer hygienise-

ring av rötresten som godkänd gödning för ekologisk 

odling. Rötresten är idag godkänd för gödsling på 

EU-ekologisk odling men kommer att certifi eras enligt 

KRAV för att ytterligare stärka efterfrågan. Efterfrågan 

på biogas ser ut att öka bland annat från industrin där 

man letar efter fossilfria alternativ.
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Anläggningstillgång omfattar fast och lös egendom 

avsedd för stadigvarande bruk eller innehav.

Avskrivning är en planmässig nedsättning av en anlägg-

ningstillgångs värde som ska spegla värdeminskning.

Balansräkning visar den ekonomiska ställningen vid 

bokslutsdagen.

Driftredovisning visar intäkter, kostnader och avvikelser 

mot budget för den löpande verksamheten under året.

Internränta är den ränta som fördelas ut på kommunens 

förvaltningar avseende aktiverade investeringar. Intern-

räntan ska motsvara kommunens egna upplåningskostna-

der. 

Kassafl ödesanalys visar förändring i likvida medel från 

den löpande verksamheten, investerings- och fi nansie-

ringsverksamheten.

Kortfristig skuld avser skuld som ska betalas inom ett år.

Likviditet är ett mått på betalningsförmåga på kort sikt 

uttryckt som likvida medel och fordringar som andel av 

kortfristiga skulder.

Långfristig skuld avser skuld med förfallodag översti-

gande ett år.

Mnkr är en förkortning av miljoner kronor.

Nettoinvestering är investeringsutgift efter avdrag för 

investeringsbidrag eller andra inkomster.

Nettokostnad är driftkostnad efter avdrag för driftbidrag, 

avgifter och ersättningar. Nettokostnader fi nansieras med 

skattemedel.

Nyckeltal är jämförelsetal som uttrycker relationen mel-

lan olika poster i redovisningen.

Omsättningstillgång är lös egendom som inte är en 

anläggningstillgång.

Periodisering är fördelning av kostnader och intäkter på 

det år de tillhör.

Ekonomiska begrepp

Resultaträkning visar intäkter, kostnader och resultat för 

ett räkenskapsår.

Självfi nansiering innebär att investeringar ska vara fi -

nansierade av årets resultat och avskrivningar. Självfi nan-

sieringsgraden räknas fram som kvoten mellan summan 

av årets resultat samt avskrivningar och årets nettoinves-

teringar (både skatte- och taxekollektivets investeringar). 

Soliditet är ett mått på betalningsförmåga på lång sikt ut-

tryckt som andelen eget kapital av de totala tillgångarna.

Styrränta är den ränta som en centralbank tar när den 

kortsiktigt lånar ut pengar till bankerna. Styrräntan är en 

viktig del av penningpolitiken, genom att den påverkar 

bankernas kostnad för likviditet och därmed reglerar pen-

ningmängden i samhället. Ofta påverkar den räntan som 

bankerna tar av sina kunder.

Tkr är en förkortning av tusen kronor.
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Revisionsberättelse för år 2020
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§ 41 Dnr 2021/00115  

Pensionsriktlinjer för medarbetare och förtroendevalda 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att upphäva 

pensionsriktlinjen antagen av kommunfullmäktige den 30 november 
2015, § 155, från och med den 15 maj 2021. 

2 Kommunstyrelsen antar pensionsriktlinje för medarbetare. Riktlinjen 
gäller från och med den 15 maj 2021. 

3 Kommunstyrelsen antar pensionsriktlinje för förtroendevalda. Riktlinjen 
gäller från och med den 15 maj 2021.  

Bakgrund 
Pensionsriktlinjen bör ses över en gång varje mandatperiod. Däremellan görs 
uppdatering vid behov på grund av förändringar i lagar och kollektivavtal 
inom pensionsområdet. 
Syftet med pensionsriktlinjen för förtroendevalda är att på ett enklare sätt 
beskriva de förmåner och ersättningar kommunen beslutat om samt till vem 
den förtroendevalda kan vända sig för att få information. 
Syftet med pensionsriktlinjen för medarbetare är att stärka kommunens 
möjlighet att behålla och rekrytera nya medarbetare genom att på ett enklare 
sätt beskriva förmåner knutna till ålder.  
Pensionsriktlinjerna är marknadsmässigt framtagna utifrån lagar, regler och 
rekommendationer. Målet är att åstadkomma en konsekvent och rättvis 
hantering av pensionsförmåner och andra förmåner som är knutna till ålder 
samt ge ökad möjlighet att anpassa pensionslösningar efter den enskildes 
behov och förutsättningar. 

Förvaltningens bedömning 
Dessa riktlinjer har tagits fram för att ytterligare skapa förutsättningar för en 
stringent hantering av kommunens pensionsförmåner samt möjliggöra 
pensionslösningar utifrån den enskildes behov och förutsättningar. 
Kommunledningsförvaltningen föreslår därför kommunstyrelsen att anta 
pensionsriktlinje för medarbetare samt pensionsriktlinje för förtroendevalda. 

Finansiering 
Förslag till beslut generar i sig inga kostnader i dagsläget. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-03-14 
Pensionsriktlinje för medarbetare 
Pensionsriktlinje för förtroendevalda 
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 Kommunstyrelsen 

Pensionsriktlinjer för medarbetare och förtroendevalda 

Förslag till beslut 
1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att upphäva 

pensionsriktlinjen antagen av kommunfullmäktige den 30 november 
2015, § 155, från och med den 15 maj 2021. 

2 Kommunstyrelsen antar pensionsriktlinje för medarbetare. Riktlinjen 
gäller från och med den 15 maj 2021. 

3 Kommunstyrelsen antar pensionsriktlinje för förtroendevalda. Riktlinjen 
gäller från och med den 15 maj 2021.     

Bakgrund 
Pensionsriktlinjen bör ses över en gång varje mandatperiod. Däremellan görs 
uppdatering vid behov på grund av förändringar i lagar och kollektivavtal 
inom pensionsområdet. 
Syftet med pensionsriktlinjen för förtroendevalda är att på ett enklare sätt 
beskriva de förmåner och ersättningar kommunen beslutat om samt till vem 
den förtroendevalda kan vända sig för att få information. 
Syftet med pensionsriktlinjen för medarbetare är att stärka kommunens 
möjlighet att behålla och rekrytera nya medarbetare genom att på ett enklare 
sätt beskriva förmåner knutna till ålder.  
Pensionsriktlinjerna är marknadsmässigt framtagna utifrån lagar, regler och 
rekommendationer. Målet är att åstadkomma en konsekvent och rättvis 
hantering av pensionsförmåner och andra förmåner som är knutna till ålder 
samt ge ökad möjlighet att anpassa pensionslösningar efter den enskildes 
behov och förutsättningar. 

Förvaltningens bedömning 
Dessa riktlinjer har tagits fram för att ytterligare skapa förutsättningar för en 
stringent hantering av kommunens pensionsförmåner samt möjliggöra 
pensionslösningar utifrån den enskildes behov och förutsättningar. 
Kommunledningsförvaltningen föreslår därför kommunstyrelsen att anta 
pensionsriktlinje för medarbetare samt pensionsriktlinje för förtroendevalda. 
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Finansiering 
Förslag till beslut generar i sig inga kostnader i dagsläget. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-03-14 
Pensionsriktlinje för medarbetare 
Pensionsriktlinje för förtroendevalda       

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktiges gruppledare 
Samtliga nämnder 
Maria Axelsson, HR-chef 
Karin Hallgren, verksamhetsutvecklare 
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Inledning 
Syftet med Falköpings kommuns Pensionsriktlinje är att stärka kommunens 
möjlighet att behålla och rekrytera nya medarbetare genom att på ett enkelt 
och tydligt sätt beskriva kommunens pensionsförmåner och förmåner knutna 
till ålder. 

Pensionsriktlinjen är marknadsmässigt framtagna utifrån lagregler och 
kollektivavtal   samt möjligheter att utveckla dessa. 

Falköpings kommun vill med denna Pensionsriktlinje; 

 Öka sin attraktion som arbetsgivare. 
 Få en enklare hantering och överblick över pensionsförmåner 

och andra  förmåner knutna till ålder. 
 Åstadkomma en konsekvent och rättvis hantering av 

pensionsförmåner och  andra förmåner som är knutna till ålder. 
 Ge ökad möjlighet att anpassa arbetstids- och 

pensionslösningar efter den   enskildes behov och 
förutsättningar. 

 
Kollektivavtal och pensionsregelverk 
Från 1 januari 2014 gäller pensionsavtalet AKAP-KL 
(Avgiftsbestämd   Kollektivavtalad Pension) för anställda 
födda 1986 eller senare. 

Sedan 1 januari 2006 gäller pensionsavtalet KAP- KL (Kollektivavtalad 
Pension)  för anställda födda 1985 eller tidigare. 

Äldre pensionsavtal kan fortfarande gälla i enskilda fall och på grund av 
särskilda  omständigheter. 

Bestämmelserna i AKAP-KL och KAP-KL är i vissa delar dispositiva, 
vilket innebär att de gäller om inget annat avtalats. Det ger utrymme för 
lokala och/ eller   individuella överenskommelser. Pensionsriktlinjen 
beskriver det Falköpings kommun beslutat ska gälla i specifika 
pensionsfrågor. 
 
Uppföljning 
Pensionsriktlinjen bör ses över en gång varje mandatperiod och vid 
behov uppdateras. Däremellan görs översyn och uppdatering vid 
behov på grund av   förändringar i lagar och kollektivavtal inom 
pensionsområdet. 
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Kostnader 
Kostnader som uppstår vid tillämpning av denna 
Pensionsriktlinje belastar  respektive förvaltning om inte annat 
överenskommits. 
 
Beslutsordning 
Beslut om Pensionsriktlinjen fattas av Kommunstyrelsens arbetsutskott 
som även  är pensionsmyndighet och fattar beslut avseende OPF-KL och 
PBF. 

I övrigt fattas beslut enligt kommunens gällande delegationsordning. 
 
Pensionsinformation 

Arbetsgivaren är enligt KAP-KL och AKAP-KL ansvarig för att 
medarbetare  informeras om pensionsförmåner som tjänas in i anställningen. 
 
Kommunen uppfyller informationskravet att tillhandahålla medarbetarna 
information om de intjänade pensionsförmånerna. Information ges av 
kommunen i samarbete med extern pensionsadministratör. 

Medarbetare som ska välja försäkringsbolag för den avgiftsbestämda 
ålderspensionen för första gången får information och valblankett från 
kommunens  valadministratör. Efter det får medarbetaren information från 
de valda försäkringsbolagen. 

Information om löneväxling, allmän pensionsinformation och hur 
kommunens  pensionsåtagande tryggas tillhandahålls via kommunens 
Intranät och via HR avdelningen. 
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Under Anställningen 
Löneväxling till pension 
Samtliga tillsvidareanställda har möjlighet att löneväxla till pension 
via ett över enskommet månatligt bruttolöneavdrag. Erbjudandet syftar 
till att stärka kommunens möjlighet att attrahera och behålla 
kompetenta medarbetare. 
 
Löneväxlingen ska vara kostnadsneutral för kommunen. Anställda som 
löneväxlar får därför ett tilläggsbelopp. Tilläggsbeloppet betalas 
tillsammans med det överenskomna löneväxlingsbeloppet till en 
tjänstepensionsförsäkring. 
 
Tilläggsbeloppet beräknas utifrån skillnaden mellan lagstiftade 
arbetsgivaravgifter   och särskild löneskatt på pensionskostnader, samt 
vissa andra avtalsförsäkringar. Tilläggsbeloppet kan komma att ändras 
om de underliggande faktorerna ändras. 
 
Exempel: För en anställd som minskar sin bruttolön med 1 000 kronor och 
tilläggsbeloppet är 6 %, betalas 1 060 kronor till en 
tjänstepensionsförsäkring. 
 
Kostnadsneutraliteten innebär också att löneväxlingen inte ska påverka 
den anställdes ordinarie tjänstepension. Bruttolönen före växlingen ska 
därför även fortsättningsvis vara pensionsgrundande för tjänstepensionen. 
 
Bruttolönen före växlingen ska även ligga till grund för framtida 
lönerevisioner    samt vid beräkning av lönerelaterade tillägg och 
avdrag, till exempel semesterlönetillägg och sjukavdrag. 
 
Lägsta belopp att växla är 500 kronor per månad. Maximalt får 20 % av 
bruttolönen växlas per månad. Den anställde väljer själv om beloppet 
ska sparas i   traditionell försäkring eller fondförsäkring och om 
försäkringen ska tecknas med återbetalningsskydd. Försäkringsbolag 
anvisas av kommunen. 
 
Löneväxling görs endast de månader det finns lön att dra det 
överenskomna beloppet från. Om det inte går att verkställa 
bruttolöneavdraget, till exempel vid sjukdom, föräldraledighet eller 
tjänstledighet, görs uppehåll i löneväxlingen under   denna tid. 
 
Den anställde kan ändra löneväxlingsbelopp en gång per år i samband 
med löneöversynen eller då det är påkallat efter information eller 
rådgivning. 
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Kommunen och den anställde har en ömsesidig rätt att avsluta 
löneväxlingen efter       en uppsägningstid på tre månader. Om 
förutsättningarna för löneväxlingserbjudandet förändras på grund av 
ändringar i lag eller centralt kollektivavtal har den anställde och 
kommunen en ömsesidig rätt att säga upp löneväxlingen med omedelbar 
verkan. 
 
Löneväxlingen ska regleras i ett individuellt avtal mellan kommunen 
och den an ställde. 
 
Löneväxlingen kan komma att påverka den anställdes allmänna pension, 
sjukpenning, föräldrapenning och ersättning från avtalsförsäkringar 
eftersom dessa baseras på faktiskt utbetalad lön. Löneväxling lämpar sig 
därför endast för den som  även efter löneväxlingen har en årslön som 
överstiger 8,07 inkomstbasbelopp. 

AKAP-KL för anställd född 1985 eller tidigare 
I syfte att stärka kommunens möjlighet att behålla och rekrytera nya 
kompetenta  medarbetare i konkurrens med andra arbetsgivare erbjuder 
kommunen möjlighet  att omfattas av AKAP-KL i stället för KAP-KL. 

Erbjudandet gäller efter individuell överenskommelse både under 
anställningstiden  i kommunen och vid nyanställning. 

För de medarbetare som väljer att, i nuvarande anställning i kommunen, 
omfattas  av AKAP-KL i stället för KAP-KL tillämpar kommunen de 
centrala parternas rekommendation om `Riktlinjer för arbetsgivare vid 
erbjudande av AKAP-KL i stället för KAP-KL´. 

En anställd som valt att omfattas av AKAP-KL kan inte återgå till 
KAP-KL så  länge anställningen i kommunen består. 
 

Möjlighet till minskad arbetstid för äldre 
I syfte att behålla äldre medarbetare och den yrkeskompetens de besitter 
samt öka  förutsättningarna för äldre anställda att arbeta till LAS åldern 
eller längre kan kommunen erbjuda möjlighet till minskad arbetstid. 
 
Erbjudandet kan ges till tillsvidareanställda som uppnått lägsta ålder för 
att få ta ut   allmän pension. 
 
Arbetstidsminskning beviljas av närmaste chef efter individuell prövning. 
 
Beslut om minskad arbetstid med bibehållen tjänstepension ska vara 
tidsbegränsad   och medges för högst ett år i taget. Därefter görs en ny 
avstämning och överenskommelse. Medarbetaren ansvarar för att lämna 
en ny ansökan. 
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Medarbetaren ska så långt det är möjligt behålla tidigare arbetsuppgifter, 
men i mindre omfattning. Arbetstidsminskningen registreras som en 
tjänstledighet utan lön. 
 
För att åtgärdens syfte inte ska förfelas, får den anställde inte ta annat arbete 
samtidigt som arbetstiden i kommunen minskas. Då medarbetarens 
tjänstgöringsgrad kan komma att ändras får dennes tjänst inte innehas av 
någon annan under beviljad period. 
 
Möjligheten gäller tillsvidareanställda och innebär att den anställde tillåts 
minska sin   arbetstid till lägst 50 % av heltid. Lön betalas ut efter den 
faktiska arbetstiden, men det fortsatta tjänstepensionsintjänandet behålls 
oförändrat, dock längst till och med   den kalendermånad medarbetaren 
uppnår LAS åldern. 
 
Som pensionsgrundande lön för tjänstepensionen tillgodoräknas den 
fasta lönen   före arbetstidsminskningen. Denna lön ska förändras 
procentuellt med faktiska löneökningar. 
 
Arbetstidsminskningen kan komma att påverka den anställdes allmänna 
pension,  sjukpenning, ersättning från avtalsförsäkringar med mera, 
eftersom den kontanta   lönen blir lägre. Kommunen kompenserar inte 
för det, men ska informera om detta. 
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Vid Avgång 
 
Särskild avtalspension enligt överenskommelse 
 
Särskild avtalspension kan betalas ut på heltid eller deltid efter 
överenskommelse  mellan arbetsgivare och anställd. 

Särskild avtalspension är ingen rättighet utan ett sätt för kommunen 
att hantera  övertalighet, omorganisation eller annat särskilt fall då 
tjänsten inte behöver återbesättas och ska användas med 
återhållsamhet. 
Särskild avtalspension finansieras med kommungemensamma medel. 
 
Pensionen kan även användas då det finns särskilda skäl av individuell 
karaktär.    Beslut fattas av HR-chef i samråd med förvaltningschef. 
Respektive förvaltning står då för kostnaden. 
 
Pensionen betalas ut från den överenskomna tidpunkten till 65 års ålder. 
Den anställde ska ha uppnått 61 års ålder och ha minst sju års 
sammanhängande   anställningstid i kommunen i direkt anslutning till 
pensioneringen. 
 
Särskild avtalspension ska beräknas på ett pensionsunderlag 
(genomsnittslön) enligt  KAP-KLs regler. Pensionsnivån är fastställd till 
nedanstående procentsatser. 
 

Pensionsunderlag uttryckt 
i inkomstbasbelopp 

Pensionsnivå 

0 – 7,5 75 % 
7,5 – 20 55 % 
20 – 30 27,5 % 

 
Pension på deltid betalas ut i en omfattning som motsvarar 
arbetstidsminskningen. 
 

Pensionsavgifter till avgiftsbestämd ålderspension upphör att betalas i 
samband  med avgången. Vid särskild avtalspension på deltid upphör 
pensionsavgifter att  betalas till den del som motsvarar 
arbetstidsminskningen. 
 
Pensionsgrundande tid för förmånsbestämd ålderspension fortsätter i 
förekommande fall att tillgodoräknas för anställda som uppnått 61 års 
ålder vid  avgången samt för anställda som får särskild avtalspension 
på deltid. Rätten till efterlevandepension behålls oförändrad under den 
tid särskild   avtalspension betalas ut. 
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Förvärvsinkomst upp till ett prisbasbelopp per år undantas 
från samordning med särskild avtalspension. 
Förvärvsinkomst som överstiger denna nivå ska samordnas 
på så sätt att den särskilda avtalspensionen minskas med 73,5 
% av den  överstigande delen av inkomsten. 
 
Avgång eller arbetstidsminskning med särskild avtalspension kan komma 
att påverka allmän pension, sjukpenning, ersättning från avtalsförsäkringar 
med mera. Kommunen kompenserar inte den anställde för denna påverkan. 

Pensionslösningar vid övertalighetssituation 
 
Vid en övertalighetssituation, där medarbetaren på grund av arbetsbrist 
riskerar att sägas upp från sin anställning i kommunen, kan en frivillig 
pensionslösning vara ett alternativ till uppsägning.  

Pensionslösningen bedöms individuellt och förutsättningar för 
tillämpningen är bland annat att en övertalighetssituation löses och att 
tjänsten inte ska återbesättas. 

Pensionsförstärkning vid förtida pensionsavgång 
Pensionslösningen innebär att anställningen avslutas och att medarbetaren 
väljer att  ta ut sin pension tidigare. 

I gengäld betalar Falköpings kommun en pensionsförstärkning från 
avgångsdagen fram till och med månaden innan 65-årsdagen. 
Pensionsförstärkningen beräknas till   25% av medarbetarens nuvarande 
grundlön. Beslut fattas av HR-chef i samråd med  förvaltningschef. 
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Inledning 
Syftet med Falköping kommuns Pensionsriktlinje för förtroendevalda är 
att på ett  enkelt och tydligt sätt beskriva de pensionsförmåner och 
pensionsersättningar kommunen beslutat om samt till vem den 
förtroendevalde kan vända sig för att få  information. 

Pensionsriktlinjen är marknadsmässigt framtagna utifrån regler och 
rekommendationer samt möjligheter att utveckla dessa. 

Regelverket om pension och andra avgångsförmåner för 
förtroendevalda har ändrats under åren för att anpassas till de 
förändringar kring pensioner som sker i  samhället. Sveriges kommuner 
och regioner (SKR) tar fram förslag till regelverk som respektive 
kommun, region eller kommunalförbund har att anta som sina. 
 
Pensionsregelverk 
Förtroendevalda i Falköpings kommun omfattas av Omställningsstöd och 
pension  för förtroendevalda (OPF-KL) eller Bestämmelser om Pension 
och avgångsersättning för förtroendevalda (PBF). 
 
Pensionsregelverket OPF-KL gäller i Falköping kommun efter valet 2014 
för förtroendevalda som väljs för första gången samt för förtroendevalda 
som i tidigare  uppdrag i kommunen inte omfattats av pensionsrätt. 
 
Endast förtroendevald som tillträtt före valet 2014 och hade uppdrag 
uppgående  minst till 40% av heltid kan omfattas av PBF. 
Förtroendevalda som omfattas informeras om detta. 
 
Förtroendevalda ska lämna skriftlig ansökan om utbetalning av pension 
och övriga    förmåner enligt OPF-KL och PBF enligt 
pensionsmyndighetens anvisningar. 

Uppföljning 
Pensionsriktlinjen bör ses över en gång varje mandatperiod och vid 
behov uppdateras. Däremellan görs översyn och uppdatering vid 
behov på grund av  förändringar i lagar, regler och 
rekommendationer inom pensionsområdet. 
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Beslutsordning 
Beslut om Pensionsriktlinjen fattas av Kommunstyrelsens arbetsutskott 
som även    är pensionsmyndighet. 

Beslutanderätt i specifika pensionsfrågor framgår av 
kommunens    delegationsordning. 

Pensionsinformation 
Pensionsmyndigheten är ansvarig för att den förtroendevalde 
informeras om sin  avgiftsbestämda ålderspension, pensionsgrundande 
inkomst och avsättning av pensionsavgift enligt OPF-KL. 

Förtroendevalda kan i första hand vända sig till extern 
pensionsadministratör och i   andra hand kommunens HR avdelning med 
pensionsfrågor. 
 
Kontaktuppgifter till extern pensionsadministratör framgår av 
Intranätet och kan  fås av HR avdelningen. 
 
Informationsträffar i grupp erbjuds regelbundet och individuell 
information erbjuds   på begäran. 
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Pensionsbestämmelser OPF-KL 
Pensionsbestämmelserna OPF-KL gäller efter valet 2014 för 
förtroendevalda som väljs för första gången samt för förtroendevalda som i 
tidigare uppdrag i kommunen  inte omfattats av pensionsbestämmelser. 
 
Pensionsbestämmelserna gäller inte för förtroendevalda som vid tillträdet 
av uppdrag  har rätt till egenpension på grund av anställning, 
egenpensionsförmåner enligt PBF, PRF-KL eller annat uppdrag. 

Förtroendevalda som uppnått i 32 § LAS angiven ålder vid den tidpunkt då 
OPF- KL började gälla i kommunen och för individens uppdrag omfattas 
inte av reglerna. 

OPF-KL består av följande förmåner: 
Pensionsförmåner 

 Avgiftsbestämd ålderspension 
 Efterlevandeskydd 
 Sjukpension 
 Familjeskydd 

Omställningsstöd 
 Aktiva omställningsinsatser 
 Ekonomiskt omställningsstöd 
 Förlängt ekonomiskt omställningsstöd 

Utbetalning av ovanstående förmåner sker efter ansökan till 
kommunens HR  avdelning. 
 

Pensionsförmåner 

Avgiftsbestämd ålderspension 
Avgiftsbestämd ålderspension gäller för samtliga förtroendevalda som 
omfattas av   OPF-KL. 

Pensionsgrundande inkomst beräknas per kalenderår och begränsas till 30 
inkomstbasbelopp. Den pensionsgrundande inkomsten utgörs av årsarvode, 
sammanträdesersättning, och andra i uppdraget utbetalda kontanta 
ersättningar. 

Traktamente, kostnadsersättning och ersättning för förlorad 
arbetsinkomst,  semester och tjänstepension är inte 
pensionsgrundande. 
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För förtroendeuppdrag på heltid eller betydande del av heltid, det vill säga 
med minst 40% av heltid, ingår i den pensionsgrundande inkomsten även 
det avdrag/ bortfall som förtroendevald fått från sitt fasta arvode vid 
ledighet med sjukpenning,  graviditetspenning, föräldrapenning eller tillfällig 
föräldrapenning samt när han eller  hon är ledig enligt 
Föräldraledighetslagen. 

Pensionsavgiften beräknas på den pensionsgrundande årsinkomsten från 
första   kronan, någon nedre åldersgräns finns inte. 
 

Pensionsgrundande 
årsinkomst 

i inkomstbasbelopp 

Pensionsavgift 
t.o.m. i LAS § 32a 

uppnådd ålder 

Pensionsavgift 
efter i LAS § 32a 

uppnådd ålder 
0 – 7,5 4,5 % 4,5 % 
7,5 - 30 30 % 4,5 % 

 
Pensionsavgifterna sätts av till en pensionsbehållning i kommunens 
balansräkning.  Pensionsbehållningen räknas varje år upp med 
inkomstbasbeloppets förändring. 

Är pensionsavgiften lägre än 3 % av samma års inkomstbasbelopp betalas 
den direkt till den förtroendevalde och är då inte pensionsgrundande. 
Belopp understigande 200 kronor avseende kalenderår utbetalas inte. Från 
och med 2019  uppräknas 200 kronor årligen med förändringen av 
inkomstbasbelopp. 

Pensionen betalas ut livslångt, tidigast från den tidpunkt då allmän 
pension kan   börja tas ut. 
 
Förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som 
pensionsmyndigheten   behöver för att kunna fastställa rätten till 
och beräkna avsättning till pensionsbehållning. 
 
Efterlevandeskydd 
Efterlevandeskydd innebär att den återstående avgiftsbestämda 
ålderspensionen   betalas till efterlevande om den förtroendevalde 
avlider. 
 
Som efterlevande räknas i första hand make/maka, registrerad 
partner/sambo och i   andra hand barn upp till 20 års ålder. 

Efterlevandeskyddet betalas ut som en månadsvis pension i fem 
år om dödsfallet   inträffar innan den avgiftsbestämda 
ålderspensionen börjat betalas ut.  
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Om den förtroendevalde börjat ta ut den avgiftsbestämda 
ålderspensionen fortsätter utbetalningarna i form av 
efterlevandeskydd i maximalt 20 år efter det att ålderspensionen 
börjat tas ut. 
 
Förtroendevalda har möjlighet att, inför att utbetalningen av 
avgiftsbestämd   ålderspension ska påbörjas, välja att ta bort 
efterlevandeskyddet. 
 

Sjukpension 
Möjligheten till sjukpension gäller förtroendevalda med uppdrag på 
minst 40 procent. Sjukpension betalas ut till den som får rätt till sjuk- 
eller aktivitets- ersättning och som en följd av det befrias från 
uppdraget före mandatperiodens  utgång. 

Sjukpensionen motsvarar den månadsersättning som anställda har rätt 
till enligt AGS-KL och beräknas på den pensionsgrundande 
inkomsten året före det år då  sjuk- eller aktivitetsersättningen 
beviljades. 

Sjukpensionen betalas ut under den tid som den förtroendevalde har rätt 
till sjuk- eller aktivitetsersättning. 

Förtroendevald som befrias/frånträder sitt uppdrag på grund av sjukdom 
har rätt  till efterskydd under 270 dagar. Efterskyddet innebär att rätt till 
sjukpension föreligger om förtroendevald under efterskyddstiden 
beviljas sjuk- eller aktivitetsersättning. 

Familjeskydd 
Bestämmelser om familjeskydd gäller för förtroendevald som avses i 
4 kap. 1 § kommunallagen (KL) och som fullgör uppdrag hos 
kommunen på heltid eller betydande del av heltid, med sammanlagt 
minst 40 procent av heltid. 

Bestämmelserna gäller även för förtroendevalda som i tidigare uppdrag 
inte omfattats av PBF, PRF-KL eller andra omställnings- och 
pensionsbestämmelser för  förtroendevalda. 

En förtroendevalds efterlevande har rätt till familjeskydd vid 
förtroendevalds dödsfall. Familjeskyddet betalas till efterlevande vuxen 
eller till efterlevande barn. 

En förtroendevalds efterlevande har rätt till familjeskydd om den 
förtroendevalde  avlider: 
a) under tid då han eller hon uppfyller förutsättningarna enligt 1 § KL 
b) under tid då han eller hon får sjukpension 
Rätten till familjeskydd vid den förtroendevaldes dödsfall gäller 
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också om den  förtroendevalde avlider: 
c) inom sex månader efter det att den förtroendevalde 
befrias/frånträder sitt  uppdrag. 
 
En förtroendevalds efterlevande har inte rätt till familjeskydd enligt 
punkterna b)-c)   om den förtroendevalde vid tidpunkten för dödsfallet hade 
en anställning eller uppdrag med pensionsrätt och den förtroendevalde 
genom anställning eller   uppdrag hade motsvarande skydd för 
efterlevande. En efterlevande vuxen med rätt till familjeskydd enligt ovan, 
har rätt till förmån i  fem års tid. 

Från och med månaden efter att den förtroendevalde avlidit och fram till 
och med   slutet av samma år motsvarar den månatliga förmånens värde 
1,1 inkomstbasbelopp delat med tolv. Förmånen ska därefter årligen 
räknas upp med förändringen av prisbasbeloppet. 

Familjeskydd till efterlevande barn betalas ut till den förtroendevaldes 
arvsberättigade barn till och med månaden innan barnet fyller arton år. 
Rätten till familjeskydd till efterlevande barn gäller även för den tid då 
barnet har rätt barnpension enligt SFB. Rätt till familjeskydd till 
efterlevande barn har även det  barn som den förtroendevalde med 
socialnämndens medgivande tagit emot i sitt hem för vård och fostran i 
adoptionssyfte. Ett efterlevande barn, med rätt till familjeskydd enligt 
ovan har, från och med månaden efter att den förtroendevalde avlidit och 
fram till och med slutet av samma år, rätt till en månatlig förmån 
motsvarande 0,5 inkomstbasbelopp delat med tolv. Förmånen ska därefter 
årligen räknas upp med förändringen av prisbasbeloppet. 

Det sammanlagda månatliga förmånsvärdet av familjeskydd till 
efterlevandes samtliga barn kan dock aldrig överstiga värdet av 1,5 
inkomstbasbelopp, det år   dödsfallet inträffade, delat med tolv. 

Vid fler än tre efterlevande barn bestäms den månatliga förmånens värde 
till vart och ett av de efterlevande barnen till motsvarande en tolftedel av 
värdet av 1,5 inkomstbasbelopp året då den förtroendevalde avled delat 
med antalet efterlevande barn med rätt till familjeskydd till efterlevande 
barn, därefter årligen uppräknat med  förändringen av prisbasbeloppet. 

Om ett efterlevande barn till en förtroendevald framställer anspråk på 
familjeskydd till efterlevande barn först efter det att sådan förmån har 
börjat betalas ut, ska redan  utbetalda förmåner inte omfördelas mellan 
barnen. 
 
Familjeskyddet betalas ut till den förtroendevaldes efterlevande 
månadsvis, senast   tre månader efter det att kommunen har tagit emot ett 
fullständigt underlag för utbetalningen. 

Om den förtroendevalde har befriats/frånträtt sitt uppdrag och 
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den förtroendevalde omfattas av familjeskydd, ska den som gör 
anspråk på förmån,   anmäla dödsfall enligt anvisningar från 
pensionsmyndigheten. När anmälan inkommit, anses kommun ha 
fått kännedom om dödsfallet. 
 
Omställningsstöd 
 
Reglerna om omställningsstöd omfattar förtroendevalda med 
sammanlagda uppdrag i kommunen på minst 40 procent och syftar till att 
under en begränsad tid   underlätta övergången till arbetslivet när en 
förtroendevald lämnat sitt (sina) uppdrag. 
 
Aktiva omställningsinsatser 
Förtroendevalda som avgår efter minst fyra års sammanhängande 
uppdragstid i kommunen och som då inte uppnått i 32 a § LAS angiven 
ålder, har rätt till aktiva  omställningsinsatser. 

Kommunens pensionsmyndighet beslutar om lämpliga 
omställningsinsatser och   kostnaden för dessa. 
 

Ekonomiskt omställningsstöd 
Förtroendevalda som avgår efter minst ett års sammanhängande 
uppdragstid i   kommunen och som då inte uppnått i 32 a § LAS 
angiven ålder, har rätt till ekonomiskt omställningsstöd. 
 
Storlek 
Omställningsstödet beräknas på årsarvodet året före avgångstidpunkten. 
 

År Nivå Samordning med förvärvsinkomst 

1 85 % Nej 
2 85 % Ja, 1 prisbasbelopp fritt 
3 60 % Ja, 1 prisbasbelopp fritt 
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Utbetalningstid 
Utbetalningstiden beror på hur länge uppdraget varat. 
 

Tid i uppdraget Utbetalningstid 

1 år 3 mån 
2 år 6 mån 
3 år 9 mån 
4 år 12 mån 
5 år 15 mån 
6 år 18 mån 
7 år 21 mån 
8 år 24 mån 
9 år 27 mån 
10 år 30 mån 
11 år 33 mån 
12 år eller mer 36 mån 

 
Omställningsstödet betalas ut längst till och med månaden innan den 
förtroendevalde uppnått i 32 a § LAS angiven ålder. 

För att uppbära ekonomiskt omställningsstöd krävs egen aktivitet från 
den förtroendevalde i syfte att hitta annan försörjning. Detta ska styrkas 
genom att den  förtroendevalde kan påvisa inskrivning vid 
arbetsförmedlingen. 

Utbetalningarna upphör om den förtroendevalde tillträder nytt uppdrag i 
kommunen på minst 40 procent, eller får uppdrag i riksdagen eller 
regeringen. 
 

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd 
Förtroendevalda som avgår efter minst åtta års sammanhängande 
uppdragstid i kommunen, kan få förlängt omställningsstöd från den 
tidigaste åldern att ta ut allmän pension och endast i direkt anslutning 
till att ekonomiskt omställningsstöd upphört. 
 

Storlek 
Det förlängda ekonomiska omställningsstödet beräknas på 
årsarvodet året före  avgångstidpunkten. 
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Nivå Samordning med 
förvärvsinkomst 

60 % Ja, inget fribelopp 

 

Utbetalningstid 
Det förlängda ekonomiska omställningsstödet beviljas och betalas ut för 
ett år i taget och som längst till och med månaden innan den 
förtroendevalde uppnått den  i 32 a § LAS angivna åldern. 

För att uppbära förlängt ekonomiskt omställningsstöd krävs egen aktivitet 
från den  förtroendevalde i syfte att hitta annan försörjning. Kommunens 
pensionsmyndighet utfärdar anvisningar för hur detta ska styrkas. 

Utbetalningarna upphör om den förtroendevalde tillträder nytt uppdrag i 
kommunen på minst 40 procent, eller får uppdrag i riksdagen eller 
regeringen. 

 
Pensionsbestämmelser PBF 
Kommunen antog PBF att gälla från och med 2003-01-01. PBF 
(inklusive övergångsbestämmelser) gäller även fortsättningsvis för 
förtroendevalda som  tillträtt pensionsgrundande uppdrag i 
kommunen före valet 2014. 

Pensionsbestämmelserna omfattar förtroendevald som tillträtt före valet 
2014 och  som har uppdrag på minst 40 procent. 

Förvärvsinkomster upp till två prisbasbelopp per år undantas från 
samordning med   visstidspension, sjukpension och avgångsersättning 
enligt PBF. 

PBF består av följande pensionsförmåner: 
 Avgångsersättning 
 Visstidspension 
 Ålderspension 
 Livränta 
 Sjukpension 
 Efterlevandepension till vuxen och barn 
 Kompletterande änkepension 

 



 12 

 

Utbetalning av ovanstående förmåner sker efter ansökan till kommunens 
pensions myndighet. 
 

Pensionsgrundande inkomst och årsmedelpoäng 
För pensionsförmånerna beräknas en pensionsgrundande inkomst för 
varje kalenderår. Den pensionsgrundande inkomsten utgörs av årsarvode 
samt utbetalda   kontanta ersättningar med undantag för traktamente och 
kostnadsersättningar. 

Vid ledighet på grund av sjukdom, olycksfall, arbetsskada eller 
föräldraledighet   räknas även det eventuella arvodesbortfallet som 
pensionsgrundande inkomst. 

För varje kalenderår fastställs en årspoäng vilken utgör kvoten 
mellan den   pensionsgrundande inkomsten och samma års 
förhöjda prisbasbelopp. 
 
Årsmedelpoängen (genomsnittsinkomsten) utgör underlaget för 
pensionsförmå nerna och beräknas till medelvärdet av de två årspoäng 
som ligger närmast före avgångsåret. 
 
Avgångsersättning 
Förtroendevalda som inte fyllt 50 år vid avgången från 
förtroendeuppdraget kan få  avgångsersättning. Avgångsersättningen 
betalas ut från avgångstidpunkten. Utbetalningstidens längd beror på 
uppdragstiden och den förtroendevaldes ålder   vid avgången. 
 

Uppdragstid 
i månader 

Ålder 
- 39 år 

Ålder 
40 - 49år 

- 71 1 år 1 år 
72 - 95 2 år 2 år 
96 - 119 2 år 3 år 

120 - 143 2 år 4 år 
144 - 2 år 5 år 

 

Avgångsersättningens storlek bestäms av det årsarvode den 
förtroendevalde hade   vid avgången. 
 

Årsarvodet uttryckt 
i förhöjda 

prisbasbelopp 

Ersättningsnivå för 
denna del av arvodet. 
1:a utbetalningsåret 

Ersättningsnivå för 
denna del av arvodet. 

Från 2:a 
utbetalningsåret 

0 – 20 80 % 70 % 
20 – 30 40 % 35 % 
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Förvärvsinkomster upp till två prisbasbelopp per år undantas från 
samordning. 
 
Visstidspension 
Förtroendevalda som fyllt 50 år men inte 65 år när de avgår från 
förtroendeuppdraget kan få visstidspension. 

Pensionens storlek beror på uppdragstidens längd och de årsarvoden 
som betalats  ut de två kalenderåren närmast före avgångsåret. För hel 
visstidspension krävs 12 års uppdragstid. Endast uppdragstid i 
kommunen är pensionsgrundande. 
 

Genomsnittsinkomst uttryckt i 
förhöjda prisbasbelopp 

Pensionsnivå 
för denna del av inkomsten 

0 – 20 65 % 
20 – 30 32,5 % 

 
Förvärvsinkomster upp till två prisbasbelopp per år undantas från 
samordning. 
 
Ålderspension 
Från 65 år övergår visstidspensionen till ålderspension. Till den som 
avgår från sitt   uppdrag vid 65 års ålder eller senare, utbetalas 
ålderspension direkt. 

Pensionens storlek beror på uppdragstidens längd och de årsarvoden som 
betalats ut de två kalenderåren närmast före avgångsåret. För hel 
ålderspension krävs 12 års uppdragstid. Endast uppdragstid i kommunen 
är pensionsgrundande. 
 

Genomsnittsinkomst uttryckt 
i förhöjda prisbasbelopp 

Pensionsnivå 
för denna del av inkomsten 

0 – 1 96 % 
1 – 3 70 % 
3 – 20 65 % 

20 – 30 32,5 % 
 

Ålderspensionen ska samordnas med (minskas) den allmänna pensionen. 
 
Livränta 
Förtroendevalda som har haft förtroendeuppdrag i kommunen i minst tre 
år och som avgått utan rätt till visstidspension eller ålderspension kan ha 
rätt till livränta. 
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Livräntan betalas ut från och med 65 år. 

Livräntans storlek beror på uppdragstidens längd och de årsarvoden som 
betalats ut  de två kalenderåren närmast före avgångsåret. För hel livränta 
krävs 30 års uppdragstid. Endast uppdragstid i kommunen är 
pensionsgrundande. 
 

Genomsnittsinkomst uttryckt 
i förhöjda prisbasbelopp 

Pensionsnivå 
för denna del av inkomsten 

0 – 7,5 10 % 
7,5 – 20 65 % 
20 – 30 32,5 % 

 
Livräntan samordnas inte med allmän pension. 
 
Sjukpension 
Förtroendevalda som får rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning och som 
en följd av  detta befrias från sitt uppdrag före mandatperiodens slut, kan 
få sjukpension. 

Sjukpensionens storlek beror på de årsarvoden som betalats ut de två 
kalenderåren  närmast före avgångsåret. 
 

Genomsnittsinkomst uttryckt 
i förhöjda prisbasbelopp 

Pensionsnivå 
för denna del av inkomsten 

0 – 1 96 % 
1 – 3 70 % 
3 – 20 65 % 
20 – 30 32,5 % 

 
Sjukpensionen betalas ut under samma tid som sjuk- eller 
aktivitetsersättning. 
 
Sjukpensionen ska samordnas med (minskas med) sjuk- och 
aktivitetsersättning,   samt i förekommande fall även med 
förvärvsinkomst som överstiger två prisbasbelopp per år. 
 
Efterlevandepension till vuxen och barn 
Om en förtroendevald avlider kan en efterlevande make/maka, registrerad 
partner,  eller sambo få efterlevandepension. Pensionen betalas ut i 5 år. 

Den avlidnes barn kan få barnpension till dess barnet fyller 18 år, eller vid 
studier till och med juni månad det år barnet fyller 20 år. Vid fler än ett 
barn höjs det totala  pensionsbeloppet något och fördelas därefter lika 
mellan barnen. 
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Efterlevandepension till vuxen 
 

Genomsnittsinkomst uttryckt i 
förhöjda prisbasbelopp 

Pensionsnivå 
för denna del av inkomsten 

0 – 7,5 15 % 
7,5 - 20 15 % 
20 – 30 7,5 % 

 

Barnpension 
 

Genomsnittsinkomst uttryckt i 
förhöjda prisbasbelopp 

Pensionsnivå 
för denna del av inkomsten 

0 – 7,5 10 % 
7,5 – 20 28 % 
20 – 30 14 % 

 
Kompletterande änkepension 
Kompletterande änkepension betalas ut enligt särskilda regler, efter en 
förtroendevald som avlider och har en årsmedelpoäng 
(genomsnittsinkomst) som överstiger 7,5 förhöjda prisbasbelopp. 
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§ 42 Dnr 2021/00056  

Överflyttning av allmänna handlingar från 
socialnämnden till kompetens- och arbetslivsnämnden 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att med stöd av 15 

§ arkivlagen (1990:782) godkänna att allmänna handlingar flyttas från 
socialnämnden till kompetens- och arbetslivsnämnden från och med den 1 
maj 2021, enligt bifogad företeckning.      

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade den 28 september 2020 att ge 
kommunstyrelsen i uppdrag att utreda hur arbetet med 
arbetsmarknadsinsatser och ekonomiskt bistånd ska samlas under 
kompetens- och arbetslivsnämnden.  
Ansvaret för dessa frågor kommer från och med den 1 maj 2021 överföras 
från socialnämnden till kompetens- och arbetslivsnämnden. Med ansvaret 
följer även hanteringen av de allmänna handlingar som finns i denna 
verksamhet, där arkivlagen och kommunens arkivreglemente ställer krav på 
hur överlämnandet av handlingarna ska ske.  
Kommunfullmäktige behöver fatta ett beslut om att socialnämnden får 
avhända sig dessa handlingar, med stöd av 15 § punkt 2 i arkivlagen 
(1990:782). Vad som kommer att flyttas över till kompetens- och 
arbetslivsnämnden anges i en förteckning, se bilaga. 
Samråd har skett mellan socialnämnden och kommunstyrelsen, enligt § 11 i 
Falköpings kommuns arkivreglemente. 
Socialnämnden har i beslut den 17 mars 2021, § 39 föreslagit att 
kommunfullmäktige med stöd av 15 § arkivlagen (1990:782) godkänner att 
de allmänna handlingar som framgår av bifogad förteckning flyttas från 
socialnämnden till kompetens- och arbetslivsnämnden från och med den 1 
maj 2021. 

Förvaltningens bedömning 
Av samrådet framgår att överlämnandet sker enligt de regler som finns vid 
sådant överlämnande. Förteckning som bifogas ger en tillräcklig beskrivning 
över vad som ingår i överflytten av handlingar.  
Arkivmyndigheten har tillstyrkt förfarandet och ger nu förslag till 
kommunfullmäktige att fatta beslut om överflytten av handlingar kan ske, 
enligt arkivlagen och kommunens arkivreglemente.  

Finansiering 
Förslag till beslut generar i sig inga kostnader i dagsläget. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-03-23 
Socialnämnden § 39/2021 
Samråd, tillstyrkande från kommunstyrelsen, ordförandebeslut, 2021-02-23  
Samråd, förfrågan från socialnämnden, ordförandebeslut, 2021-02-10 
Förteckning över allmänna handlingar som behöver flyttas över från 
socialnämnden till kompetens- och arbetslivsnämnden  
  
 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            
 



 

Kommunledningsförvaltningen   Kansliavdelningen 

 

Linda Karelid   Kanslichef      linda.karelid@falkoping.se  
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 Kommunstyrelsen 

Överflyttning av allmänna handlingar från 
socialnämnden till kompetens- och arbetslivsnämnden 

Förslag till beslut 
1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att med stöd av 15 

§ arkivlagen (1990:782) godkänna att allmänna handlingar flyttas från 
socialnämnden till kompetens- och arbetslivsnämnden från och med den 1 
maj 2021, enligt bifogad företeckning.          

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade den 28 september 2020 att ge 
kommunstyrelsen i uppdrag att utreda hur arbetet med 
arbetsmarknadsinsatser och ekonomiskt bistånd ska samlas under 
kompetens- och arbetslivsnämnden.  
Ansvaret för dessa frågor kommer från och med den 1 maj 2021 överföras 
från socialnämnden till kompetens- och arbetslivsnämnden. Med ansvaret 
följer även hanteringen av de allmänna handlingar som finns i denna 
verksamhet, där arkivlagen och kommunens arkivreglemente ställer krav på 
hur överlämnandet av handlingarna ska ske.  
Kommunfullmäktige behöver fatta ett beslut om att socialnämnden får 
avhända sig dessa handlingar, med stöd av 15 § punkt 2 i arkivlagen 
(1990:782). Vad som kommer att flyttas över till kompetens- och 
arbetslivsnämnden anges i en förteckning, se bilaga. 
Samråd har skett mellan socialnämnden och kommunstyrelsen, enligt § 11 i 
Falköpings kommuns arkivreglemente. 
Socialnämnden har i beslut den 17 mars 2021, § 39 föreslagit att 
kommunfullmäktige med stöd av 15 § arkivlagen (1990:782) godkänner att 
de allmänna handlingar som framgår av bifogad förteckning flyttas från 
socialnämnden till kompetens- och arbetslivsnämnden från och med den 1 
maj 2021. 
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Förvaltningens bedömning 
Av samrådet framgår att överlämnandet sker enligt de regler som finns vid 
sådant överlämnande. Förteckning som bifogas ger en tillräcklig beskrivning 
över vad som ingår i överflytten av handlingar.  
Arkivmyndigheten har tillstyrkt förfarandet och ger nu förslag till 
kommunfullmäktige att fatta beslut om överflytten av handlingar kan ske, 
enligt arkivlagen och kommunens arkivreglemente.  

Finansiering 
Förslag till beslut generar i sig inga kostnader i dagsläget. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-03-23 
Socialnämnden § 39/2021 
Samråd, tillstyrkande från kommunstyrelsen, ordförandebeslut, 2021-02-23  
Samråd, förfrågan från socialnämnden, ordförandebeslut, 2021-02-10 
Förteckning över allmänna handlingar som behöver flyttas över från 
socialnämnden till kompetens- och arbetslivsnämnden           

Beslutet ska skickas till 
Socialnämnden 
Kompetens- och arbetslivsnämnden 
Kommunarkivet 
 
 
 
 
Linda Karelid 
Kanslichef 







Signerat dokument

Signering av ordförandebeslut

Signerad 
text:

Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt 
som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):

(1) Avser PDF-fil enligt följande
Namn: Ordförandebeslut om samråd med kommunstyrelsen om överflyttning av 
allmänna handlingar från socialnämnden till kompetens- och arbetslivsnämnden.pdf
Storlek: 60091 byte
Hashvärde SHA256: 
6f517657b05ddd60a5bdf7991e3ad52522caf2a387a15dcec990a733150bf52c

Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.
För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.

Signerat av 1:
ADAM JOHANSSON
Signerat med BankID 2021-02-23 13:29 BankID Ref: 41179073-8a7f-4d1c-90f6-be8493d79004
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 Kommunstyrelsen 

Samråd med kommunstyrelsen om överflyttning av 
allmänna handlingar från socialnämnden till 
kompetens- och arbetslivsnämnden 

Ordförandebeslut 
1 Kommunstyrelsen tillstyrker att överflytt av allmänna handlingar sker 

enligt det förslag som socialnämnden ger i samrådsförfarandet. 
   

Ordförandebeslut enligt  
Ordförandebeslutet fattas med stöd av delegationsbestämmelser för 
kommunstyrelsen, antagna den 15 april 2020, § 88. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade den 28 september 2020, § 109, att ge 
kommunstyrelsen i uppdrag att utreda hur arbetet med 
arbetsmarknadsinsatser och ekonomiskt bidrag ska samlas under kompetens- 
och arbetslivsnämnden. Kommunfullmäktige kommer den 29 mars 2021 att 
fatta beslut om att verksamheten försörjningsstöd flyttas från socialnämnden 
till kompetens- och arbetslivsnämnden från och med den 1 maj 2021. 
Med ansvaret följer också hanteringen av de allmänna handlingar som finns i 
denna verksamhet, där arkivlagen och kommunens arkivreglemente ställer 
krav på hur överlämnandet av handlingarna ska ske.  
Kommunfullmäktige behöver fatta ett beslut om att socialnämnden får 
avhända sig dessa handlingar, med stöd av 15 § punkt 2 i arkivlagen 
(1990:782). Vad som kommer att flyttas över till kompetens- och 
arbetslivsnämnden anges i en förteckning, se bilaga.  
Socialnämnden har därför lämnat över ett beslut från ordförande i 
socialnämnden för samråd med arkivmyndigheten. I Falköpings kommun 
utgör kommunstyrelsen arkivmyndighet.  
Kommunledningsförvaltningen har genom en arkivkonsult gjort 
bedömningen att det av socialnämndens beslut med tillhörande bilaga 
framgår att överlämnandet sker enligt de regler som finns vid sådana 
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överlämnanden. Förteckning som bifogas ger en tillräcklig beskrivning över 
vad som ingår i överflytten av handlingar.  
Kommunstyrelsen föreslås av kommunledningsförvaltningen att tillstyrka 
förfarandet. 

Beslutsunderlag 
Beslut från socialnämnden, 2021-02-10  
Förteckning över allmänna handlingar som behöver flyttas över från 
socialnämnden till kompetens- och arbetslivsnämnden    

Beslutet ska skickas till 
Socialnämnden 
Kompetens- och arbetslivsnämnden                                                                                                                        
Kommunarkivet 
 
 
 
Adam Johansson (M) 
Kommunstyrelsens ordförande 
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Förteckning över allmänna handlingar som behöver flyttas över från 
socialnämnden till kompetens- och arbetslivsnämnden  
 

Nedanstående förteckning avser allmänna handlingar som behöver flyttas över i samband med 
verksamhetsövergången den 1 maj 2021. Handlingar finns i fysisk och/eller digital form.  

 

Styrande dokument 
 

 Beskrivningar av interna arbetsprocesser 
 Intern verksamhetsplan för enheten Stöd- och Försörjning  2020 - 2021 
 Rutiner, mallar och checklistor för arbetet på enheten Stöd- och Försörjning 

 

Generellt förekommande verksamhetsanknutna handlingar 
 

 Gällande avtal 
 Klagomålshantering 2021 
 Avvikelserapportering 2021  
 Anteckningar interna möten, 2020 - 2021 
 Anteckningar APT,  2020- 2021 
 Risk- och konsekvensanalyser, 2020 – 2021 
 Utbildningsplan, 2020 - 2021 
 Medarbetarenkät, 2019 och 2021 

 

Personaladministration 
 

 Gällande arbetsbeskrivningar 
 Personalakter i sin helhet för personal som i samband med verksamhetsövergången 

(2021-05-01) är fortsatt anställda inom enheten. Akterna inkluderar all 
individrelaterad dokumentation såsom utbildningar, utvecklingssamtal, 
handlingsplaner, lönesamtal, omplaceringshandlingar, disciplinärenden, beslut om 
personalförmåner och arbetsanpassning 

 Arbetsskador och tillbud, 2019 - 2021 
 Flexrapporter, 2021 
 Semesterlistor, 2019 - 2021 

 
 

 



Handlingar i individärenden gällande stöd och försörjning 
 

 Samtliga personakter gällande öppna ärenden samt de ärenden som har avslutats under 
2020 – 2021. Handlingarna finns i fysiska akter och/eller i digital form i 
verksamhetssystemen Procapita och VIVA.  

I personakterna ingår bl.a.  

- ansökningar från enskild inkl. bilagor 
- underlag såsom fakturor och kontoutdrag 
- ärendeblad/journalblad  
- digitala utredningar, beslut och beställningar 
- överklaganden med bilagor 
- beslut/domar från förvaltningsdomstol 
- dokumentation av planering som rör enskild såsom överenskommelser, 

handlingsplaner och arbetsplaner 
- skriftlig information till och från andra enheter inom socialtjänsten och andra 

myndigheter 
- kallelser till möte med handläggare (gallras vid inaktualitet) 
- registerkontroller som utgör underlag till beslut 
- återkravshandlingar 

 
 Dödsboanmälningar med tillhörande utredningar, öppna ärenden samt ärenden som 

har avslutats under 2020-2021 
 Handlingar gällande elskulder/uppsägning av abonnemang, inkomna 2020-2021 
 Handlingar gällande hyresskulder, meddelande från hyresvärd, inkomna 2020-2021 
 Varningsbrev och uppsägningar med mottagningsbevis, 2020-2021  
 Handlingar som inte tillhör personakt/ärende och inte ger upphov till aktualisering av 

ärende, inklusive register ”kronpärmen”, 2020-2021 
 Förteckning klients privata medel, pågående ärenden 
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§ 43 Dnr 2021/00104  

Delrapportering om uppdrag om att se över stöd-, 
service- och stabsfunktioner i hela den kommunala 
organisationen med syfte att skapa högre kvalitet och 
effektivitet 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
1 Kommunstyrelsen beslutar att uppdraget att se över stöd-, service- och 

stabsfunktioner är slutfört avseende område 
samhällsbyggnadsförvaltningen.  

2 Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att i enlighet med 
rekommendationerna i rapporten, fortsätta arbetet med effektivisering av 
de stöd-, service- och stabsfunktioner som är kommunövergripande: 

• Skapa en tydlig linje kring anslagsfinansiering och 
interndebitering  

• Skapa ett tydligt ansvarsförhållande gällande mark- och 
exploateringsinvesteringar  

• Se över vilka stabsfunktioner som ska finnas både ute på 
förvaltningarna och kommunledningsförvaltningen 

• Se över ansvaret för, och organisering av, fastighetsfrågorna 
ur ett styrnings- och ledningsperspektiv  

3 Kommunstyrelsen rekommenderar tekniska nämnden att fortsätta arbetet 
med effektivisering av de förslag till förbättringsområden som redovisas 
inom nämndens ansvarsområde: 

• Utveckla konceptet enkäter och brukarundersökningar 
• Utreda besparings- och effektiviseringsmöjligheter inom 

städverksamheten, både organisatoriska och driftsmässiga. 
Detta för att kunna uppnå högre kvalitet och nöjdhet. 

• Fortsätta arbete med framtagande av nyckeltal 
• Utreda besparings- och effektiviseringsmöjligheter inom 

driften av fastigheter, för att kunna generera lägre kostnader 
och interhyra  

• Nyttja befintligt fastighetssystem för att samla 
fastighetsinformation 

• Se över organisationen inom kostavdelningens verksamhet 

Deltar ej i beslutet  
Ingvor Bergman (S) deltar ej i beslutet.      
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Bakgrund 
Kommunfullmäktige har i flerårsplan för år 2021-2023 och budget för år 
2021 beslutat ge kommunstyrelsen i uppdrag att se över stöd-, service- och 
stabsfunktioner i hela den kommunala organisationen i syfte att skapa högre 
kvalitet och effektivitet.  
Framtagen rapport är baserad på samhällsbyggnadsförvaltningens 
verksamheter och lämnar förslag på förändringar för att skapa högre kvalitet 
och effektivitet. Rapporten bygger på intervjuer med förvaltningschefer, 
ekonomichef, kanslichef, avdelningschefer och två enhetschefer inom 
samhällsbyggnadsförvaltningen och stabsfunktioner inom samhällsbyggnad.  
Omdömet för samhällsbyggnadsförvaltningens verksamheter är i huvudsak 
bra. Det finns en del synpunkter som framkommit som bör tas omhand och 
beaktas för att få till förbättringar.  
Det som framkommit vid intervjuerna är exempelvis:  

 att bakomliggande faktorer till en hyra eller ett städuppdrag inte är 
transparanta, 

 måltidpriserna är höga vilket hänger ihop med att kommunen beslutat 
att måltider skall tillredas nära gästerna, 

 vad gäller lokalvård finns möjlighet till förändringar, exempel på 
detta är att viss del skulle kunna läggas ut på extern leverantör, 

 oklart vem i kommunförvaltningen som är ”bromskloss” vid ny- och 
ombyggnationer, fastighet borde ha en mer styrande funktion, 

 bättre återrapportering vid felanmälningar i fastighetssystem, 

 stabsfunktioner finns både på förvaltningar och 
kommunledningsförvaltning, 

 ansvarsfördelning mellan mark- och exploatering och Park/Gata är 
otydlig, samt 

 lokalresursplanering och kommunens arbete i lokalgrupper fungerar 
bra både vad avser på kommunledningsnivå och förvaltningsnivå. 

Nyckeltal för samhällsbyggnadsförvaltningens verksamheter redovisas i 
bilaga, det är främst nyckeltal där verksamheten jämför sig med sig själv 
över tid. 

Förvaltningens bedömning 
I rapporten redovisas nedanstående förslag till förbättringsområden för att 
skapa högre effektivitet och kvalitet i organisationen. 

 Planera likvärdiga undersökningar om vad förvaltningar och brukare 
tycker. Utveckla konceptet enkäter. 
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 Öppna upp för extern entreprenör inom städ med ett begränsat 
mindre uppdrag. 

 Anslagsfinansiering eller interndebitering. Skapa en tydlig linje. 

 Nyckeltal. 

 Mex-investeringar, otydligt vem som ansvarar Mex eller Park/Gata. 

 Utreda vad i en interhyra som Fastighet skulle kunna påverka, på så 
vis få fram besparingar för Fastighet. 

 Nyttja befintligt fastighetssystem för att samla fastighetsinformation 
på ett ställe samt utreda internhyressystem. 

 Se över vissa stabsfunktioner som finns både på förvaltning och 
centralt. 

 Se över organisationen för kostavdelningen. 

 Organisering av fastighet. Klargöra uppdraget om vem som är 
”grindvakt” vid byggnationer.  

 Se över var styrningen av fastighets uppdrag ska ligga. Är det 
samhällsbyggnadsförvaltningen eller är det 
kommunledningsförvaltningen som ska ha ansvaret för dessa 
uppgifter? 

Finansiering 
Inom kommunstyrelsens ram år 2021. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-03-12 
Rapport från förvaltningen om att skapa högre kvalitet och effektivitet, 
samhällsbyggnadsförvaltningen, Falköpings kommun, mars 2021 
Bilaga, nyckeltal 
  
 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            
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 Kommunstyrelsen 

Delrapportering av uppdrag att se över stöd-, service- 
och stabsfunktioner, avseende 
samhällsbyggnadsförvaltningen 

Förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att uppdraget att se över stöd-, service- 

och stabsfunktioner är slutfört avseende område 
samhällsbyggnadsförvaltningen.  

2. Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att i enlighet 
med rekommendationerna i rapporten, fortsätta arbetet med 
effektivisering av de stöd-, service- och stabsfunktioner som är 
kommunövergripande: 

 Skapa en tydlig linje kring anslagsfinansiering och 
interndebitering  

 Skapa ett tydligt ansvarsförhållande gällande mark- och 
exploateringsinvesteringar  

 Se över vilka stabsfunktioner som ska finnas både ute på 
förvaltningarna och kommunledningsförvaltningen 

 Se över ansvaret för, och organisering av, fastighetsfrågorna ur 
ett styrnings- och ledningsperspektiv  

3. Kommunstyrelsen rekommenderar tekniska nämnden att fortsätta 
arbetet med effektivisering av de förslag till förbättringsområden som 
redovisas inom nämndens ansvarsområde: 

 Utveckla konceptet enkäter och brukarundersökningar 

 Utreda besparings- och effektiviseringsmöjligheter inom 
städverksamheten, både organisatoriska och driftsmässiga. 
Detta för att kunna uppnå högre kvalitet och nöjdhet. 
 

 Fortsätta arbete med framtagande av nyckeltal 
 

 Utreda besparings- och effektiviseringsmöjligheter inom 
driften av fastigheter, för att kunna generera lägre kostnader 
och interhyra  
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 Nyttja befintligt fastighetssystem för att samla 
fastighetsinformation 

 Se över organisationen inom kostavdelningens verksamhet       

Bakgrund 
Kommunfullmäktige har i flerårsplan för år 2021-2023 och budget för år 
2021 beslutat ge kommunstyrelsen i uppdrag att se över stöd-, service- och 
stabsfunktioner i hela den kommunala organisationen i syfte att skapa högre 
kvalitet och effektivitet.  
Framtagen rapport är baserad på samhällsbyggnadsförvaltningens 
verksamheter och lämnar förslag på förändringar för att skapa högre kvalitet 
och effektivitet. Rapporten bygger på intervjuer med förvaltningschefer, 
ekonomichef, kanslichef, avdelningschefer och två enhetschefer inom 
samhällsbyggnadsförvaltningen och stabsfunktioner inom samhällsbyggnad.  
Omdömet för samhällsbyggnadsförvaltningens verksamheter är i huvudsak 
bra. Det finns en del synpunkter som framkommit som bör tas omhand och 
beaktas för att få till förbättringar.  
Det som framkommit vid intervjuerna är exempelvis:  

 att bakomliggande faktorer till en hyra eller ett städuppdrag inte är 
transparanta, 

 måltidpriserna är höga vilket hänger ihop med att kommunen beslutat 
att måltider skall tillredas nära gästerna, 

 vad gäller lokalvård finns möjlighet till förändringar, exempel på 
detta är att viss del skulle kunna läggas ut på extern leverantör, 

 oklart vem i kommunförvaltningen som är ”bromskloss” vid ny- och 
ombyggnationer, fastighet borde ha en mer styrande funktion, 

 bättre återrapportering vid felanmälningar i fastighetssystem, 

 stabsfunktioner finns både på förvaltningar och 
kommunledningsförvaltning, 

 ansvarsfördelning mellan mark- och exploatering och Park/Gata är 
otydlig, samt 

 lokalresursplanering och kommunens arbete i lokalgrupper fungerar 
bra både vad avser på kommunledningsnivå och förvaltningsnivå. 

Nyckeltal för samhällsbyggnadsförvaltningens verksamheter redovisas i 
bilaga, det är främst nyckeltal där verksamheten jämför sig med sig själv 
över tid. 

Förvaltningens bedömning 
I rapporten redovisas nedanstående förslag till förbättringsområden för att 
skapa högre effektivitet och kvalitet i organisationen. 

 Planera likvärdiga undersökningar om vad förvaltningar och brukare 
tycker. Utveckla konceptet enkäter. 

 Öppna upp för extern entreprenör inom städ med ett begränsat 
mindre uppdrag. 



 
  3(3) 

 

 

 Anslagsfinansiering eller interndebitering. Skapa en tydlig linje. 

 Nyckeltal. 

 Mex-investeringar, otydligt vem som ansvarar Mex eller Park/Gata. 

 Utreda vad i en interhyra som Fastighet skulle kunna påverka, på så 
vis få fram besparingar för Fastighet. 

 Nyttja befintligt fastighetssystem för att samla fastighetsinformation 
på ett ställe samt utreda internhyressystem. 

 Se över vissa stabsfunktioner som finns både på förvaltning och 
centralt. 

 Se över organisationen för kostavdelningen. 

 Organisering av fastighet. Klargöra uppdraget om vem som är 
”grindvakt” vid byggnationer.  

 Se över var styrningen av fastighets uppdrag ska ligga. Är det 
samhällsbyggnadsförvaltningen eller är det 
kommunledningsförvaltningen som ska ha ansvaret för dessa 
uppgifter? 

Finansiering 
Inom kommunstyrelsens ram år 2021. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-03-12 
Rapport från förvaltningen om att skapa högre kvalitet och effektivitet, 
samhällsbyggnadsförvaltningen, Falköpings kommun, mars 2021 
Bilaga, nyckeltal       

Beslutet ska skickas till 
Pia Alhäll, kommundirektör 
Patrick Nohlgren, samhällsbyggnadschef 
Anette Oscarsson, konsult/utredare 
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Om uppdraget 
Kommunfullmäktige har i budget för 2021 beslutat att kommunen skall se 
över stöd- service- och stabsfunktioner med syfte att skapa högre kvalitet 
och effektivitet. 

Denna rapport är baserad på samhällsbyggnadsförvaltningens verksamheter. 
Några förslag på förändringar för att skapa högre kvalitet och effektivitet 
redovisas i slutet av rapporten. 

Kvalitet och effektivitet 
Ekonomistyrningsverkets definition av kvalitet och effektivitet 

 Kvalitet – organisationens förmåga att tillfredsställa förväntningar 
som ställs av organisationen, dess kunder och andra intressenter. 

 Effektivitet – nå sina mål eller resultat med god kvalitet och till en 
rimlig kostnad 

Viktigt att notera är att samhällsbyggnad inte enbart är en stöd- och 
serviceorganisation utan förvaltningen har också uppdrag som en lednings- 
och styrningsorganisation inom sitt ansvarsområde. 

Om rapporten 
Denna rapport bygger på intervjuer med förvaltningschefer, ekonomi- 
kanslichef, avdelningschefer och två enhetschefer inom samhällsbyggnad, 
stabsfunktioner inom samhällsbyggnad såsom nämndsekreterare, ekonom, 
controller samt lokalstrateg. 

Nyckeltal för samhällsbyggnads verksamheter redovisas i bilaga, det är 
nyckeltal där verksamheten jämför sig med sig själv över tid.  

Intervjuer 
Nedan redovisas sammanfattningar av de intervjuer som gjorts och vilka 
frågor som ställts. 

Förvaltningschefer, ekonomi- kanslichef 
Frågor 

- Vilka relationer har ni till stödfunktionerna på samhällsbyggnad? 
- Värdera på en skala mellan 1-10, kost, måltid, fastighet och 

park/gata på vilket sätt respektive verksamhet uppfyller din 
verksamhets behov (1 är sämst 10 är bäst resultat) 

- Vad kommer det sig att du sätter denna värdering? 
- Om ni inte är nöjda vad skulle ni vilja se för 

förbättringar/förändringar 
- Övrigt 
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Sammanfattning av intervjuer 
Omdömet för samhällsbyggnads verksamheter är i huvudsak bra. Det finns 
en del synpunkter som framkommit som bör tas omhand och beaktas och 
diskuteras för att få till förbättringar.  
 
I vissa fall upplevs inte bakomliggande kostnader till en hyra eller 
städuppdrag som transparanta. Då dessa kostnader interndebiteras till 
förvaltningarna är det extra viktigt att det är tydligt vad som ingår i 
interndebiteringen. 
 
Måltid – Finns uppfattning att måltidspriserna är höga, detta hänger ihop 
med att kommunen beslutat att maten skall tillredas nära gästerna, detta ger 
många tillagningskök som kan vara dyrare än att tillreda mat i storkök. 
 
Lokalvård – Inom verksamheten finns möjlighet till förändringar. Exempel 
som framförs är att städning skulle kunna ske på tider då övrig verksamhet 
inte är i full gång. Städning skulle kunna ske tidig morgon och sena kvällar. 
Detta skulle kunna leda till både bättre effektivitet och kvalitet. Idag känns 
inte lokalerna rena eftersom de städas under ordinarie verksamhetstid. 
Synpunkter som också framförs är att delar av lokalvården skulle kunna 
läggas ut på extern entreprenör. Det är viktigt att samhällsbyggnad ansvarar 
för städuppdraget och upphandlar detta. Detta för att få en måttstock att 
mäta sig mot.  
Lokalvården skulle kunna arbeta mer digitalt för att veta hur mycket 
lokalerna används och utifrån detta städa lokalerna. Det är svårt att få en 
kostnadsbild vad städningen kostar. Vissa uppfattar att städ har en hög 
kostnad mot konkurrenterna. 
 
Fastighet - Lokalresursplanering och kommunens arbete i lokalgrupper 
fungerar bra både vad avser på kommunledningsnivå och förvaltningsnivå. I 
skrivande stund är två dokument ute på remiss, policy för lokalförsörjning 
och projektinvesteringar samt riktlinje för hyressättning. Dessa dokument 
hanterar gränsdragningsfrågor mellan samhällsbyggnad och övriga 
förvaltningar.  

Styrdokument bör innan de går ut på remiss kommuniceras i 
kommunledningen eller annat kommunövergripande forum.  

Inom förvaltningarna ser man olika på om det är respektive förvaltning eller 
samhällsbyggnad som borde vara grindvakt vid om- och tillbyggnationer. 
En funktion som stämmer av budget och effektivitet i projektet och 
balanserar önskemål och som kan säga nej. 

Fastighet är utförare av de projekt som skall genomföras. Detta 
förhållningssätt är kostnadsdrivande om det inte finns en klar motpart till 
beställande förvaltning. 
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Inom Fastighet finns ett system för felrapportering kring fastighetsservice, 
Dedu. Vid felanmälan skulle återkoppling ske till den som anmält felet och 
tidsplan när felet kommer att åtgärdas. 

Det finns en upplevelse att Fastighet och kommunens planverksamhet inte 
går i takt med varandra. Det saknas en resurs som skall arbeta med 
samordning på strategisk nivå för mark- och lokalanvändning för 
kommunens behov. 

Park/Gata – Många av de resor som utförs i tjänsten är korta resor önskemål 
finns att det inom bilpoolen även skulle finnas cyklar/elcyklar detta skulle 
spara både miljö och pengar. 

Vissa stabsfunktioner finns både på respektive förvaltning och även på 
kommunledningskontoret exempel på detta är ekonomer, nämndsekreterare 
och controller. Vid en centralisering av dessa uppgifter skulle dessa uppdrag 
bli mindre sårbara och berörda befattningshavare skulle ha kollegor med 
samma kompetens.  

Mycket tid läggs på interndebiteringar. 

Ansvarsfördelning mellan mark- och exploatering och Park/gata är otydlig. 

Fastighet borde ha en mer styrande funktion vid byggnationer, idag upplevs 
det som fastighet levererar det förvaltningarna önskar. 

Samhällsbyggnad och särskilt fastighet omsätter mycket pengar, 
förvaltningens tjänsteutlåtanden borde förbättras då särskilt belysning av 
ekonomiska konsekvenser. 

Chefer och stabspersonal inom samhällsbyggnad 
Frågor 

- Informera om er verksamhets uppdrag, organisation, personal och 
ekonomi.   

- Vilka funktioner samarbetar du med inom förvaltningen och med 
övriga förvaltningar? 

- Hur fungerar samverkan/samarbetet inom kommunen? 
- Ser du några förslag till förbättringar? 
- Vilka processer är du delaktig i? 
- Hur sker uppföljning, ekonomi och verksamhet, inom förvaltningen?  
- Jämförelser och nyckeltal som ni använder er av, jag tänker här 

jämförelser med er verksamhet över tid, jämförelser med andra 
kommuner, exempelvis Kkik, Kolada eller andra jämförelser ni 
använder. 

- Gör ni några enkätundersökningar ed till de verksamheter som ni 
stödjer? 
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- Hur finansieras den verksamhet som ni bedriver, är den 
anslagsfinansierad eller betalar respektive förvaltning för det man 
avropar från er? 

- När kommer samhällsbyggnad in vid nybyggnationer, jag avser ytor, 
kvalitet på material, och övriga krav och förväntningar på denna nya 
byggnad?  

- Övrigt  
 
Sammanfattning av intervjuer 
Lokalvård och fastighet är verksamheter som interndebiteras. Måltid är 
anslagsfinansierad.  
 
Oklart hur förvaltningarna kan påverka städkostnaderna. 
 
Enkätundersökningar skulle kunna lämnas ut till brukare. Fastighet har 
under året skickat ut en enkätundersökning, dock har ingen återkoppling av 
resultat skett. Städråd och matråd finns. 
 
Robotar för lokalvård behöver utredas. Kan vara ett led för att minska 
kostnader. 
 
För att räkna fram lokalvårdens omfattning finns ett beräkningsprogram. 
Avverkningsgrader används inte.  
 
Inom måltid finns en del nyckeltal där verksamheten mäter sig med andra 
kommuner. 
Mäter olika typer av svinn. 
 
Internhyressystem skall införas under 2021. Kommunens alla lokalönskemål 
går genom lokalstrateg. 
 
Fastighet tar fram nyckeltal där man jämför sig med sig själv över tid, gör 
inga jämförelser med andra kommuner. 
 
Receptionen servar hela kommunen. Fanns tidigare ett medborgarkontor, 
men det föll inte väl ut. 
 
Befintligt fastighetssystem borde används mycket mer, där skall i princip all 
information om fastigheterna finnas, idag används Excel för t e x 
framräkning av internhyror detta är sårbart. 

Oklart vem som gör de ekonomiska uppföljningarna för mark- och 
exploateringsobjekten. 

Kommunen borde samla yrkesgrupper. Genom detta erhålls en effektivare 
och mer rättssäker organisation. 
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Förbättringsområden 
- Planera likvärdiga undersökningar om vad förvaltningar och brukare 

tycker. Utveckla konceptet enkäter. 
- Öppna upp för extern entreprenör inom städ med ett begränsat 

mindre uppdrag. 
- Anslagsfinansiering eller interndebitering. Skapa en tydlig linje. 
- Nyckeltal 
- Mex-investeringar, otydligt vem som ansvarar Mex eller Park/gata 
- Utreda vad i en interhyra som Fastighet skulle kunna påverka, på så 

vis få fram besparingar för Fastighet 
- Nyttja befintligt fastighetssystem för att samla fastighetsinformation 

på ett ställe samt utreda internhyressystem 
- Se över vissa stabsfunktioner som finns både på förvaltning och 

centralt 
- Se över organisationen på måltid 
- Organisering av fastighet. Klargöra uppdraget om vem som är 

”grindvakt” vid byggnationer.  
- Se över var styrningen av fastighets uppdrag ska ligga. Är det 

samhällsbyggnadsförvaltningen eller är det 
kommunledingsförvaltningen som ska ha ansvaret för dessa 
uppgifter? 

Planera likvärdiga undersökningar om vad brukarna 
och förvaltningarna tycker 
Inom samhällsbyggnad skulle brukarundersökningar kunna användas mer, 
detta för att få en uppfattning av hur brukarna upplever levererad kvalitet 
och förslag till förbättringar. Fastighet har under 2020 genomfört en 
enkätundersökning, dock har ingen återkoppling skett till brukarna. Positivt 
är om de som besvarat en enkät får en återkoppling av vilka åtgärder som 
kommer att vidtas utifrån de svar som inkommit. 

Övriga avdelningar inom samhällsbyggnadsförvaltningen använder inte 
brukarundersökningar då man upplever att verksamheterna är ”enkättrötta”.  

Samhällsbyggnad borde utveckla ett likvärdigt sätt inom förvaltningen att ta 
reda på var brukarna upplever. Där ingår även att utveckla formen för 
undersökningarna. 

Öppna upp för extern entreprenör inom städ 
För att kommunen skall få bekräftat att man har en effektiv och kvalitativ 
bra organisation inom lokalvården skulle en mindre del, förslagsvis 10-20 % 
lämnas ut till extern leverantör. Det är viktigt att ansvaret ligger kvar på 
samhällsbyggnad. Däremot skulle en mindre del upphandlas.  
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Anslagsfinansiering eller interndebitering 
Inom kommunen och även inom samhällsbyggnad används olika 
styrmodeller för fördelning av kostnader. Hos måltid används 
anslagsfinansiering, detta sätt att styra verksamheten är ett tillitsbaserat 
synsätt, kommunen centralt fördelar ekonomiska medel till måltid, vilka 
förutsätts att använda de ekonomiska resurserna på bästa sätt för kommunen 
som helhet. 

Syftet med interndebitering handlar om att synliggöra och visa samtliga 
kostnader för köpande verksamhet. Genom att synliggöra samtliga 
kostnader för en verksamhet, ges bättre möjlighet att kostnadsberäkna 
tjänsterna i kärnverksamheten men även kunna jämföra med motsvarande 
tjänster hos andra organisationer och externa utförare.  

Vid interndebitering är det viktigt att köpande verksamhet ska ha möjlighet 
att påverka även de tjänster som produceras internt inom kommunen. Alla 
bakomliggande hyreskostnader till en hyra ed måste vara transparanta. 

Nyckeltal 
För de verksamheter som är organiserade inom samhällsbyggnad finns 
väldigt få nyckeltal inom Kolada. 

Det finn nyckeltal i Kolada med möjlighet att jämföra sig med andra 
kommuner. Med hjälp av dess kan kommuner analysera sitt eget läge och 
även hitta goda exempel. Nyckeltalen utgår från befintlig statistik men då 
datatillgången är begränsad liksom möjligheten att mäta resultatkvalitet i 
flera av verksamheterna behöver analyser göras med försiktighet. För att 
veta om en effektiv verksamhet bedrivs är det viktigt att hela tiden arbeta 
med och utveckla nyckeltalen. 

För att få insikt om den verksamhet som bedrivs är nyckeltal ett viktigt 
redskap. Inom samhällsbyggnad redovisas en hel del nyckeltal. 
Förvaltningen jämför sig främst med sig själv över tid. 

Mex-investeringar, otydligt vem som har det 
ekonomiska redovisningsansvaret, Mex eller Park/Gata 
Otydlighet kring denna process har framkommit. Ärende om genomlysning 
av mark- och exploateringsprocessen presenteras på kommunstyrelsen i 
mars.  

Utreda vad i en internhyra som fastighet skulle kunna 
påverka, på så vis få fram besparingar för fastighet 
Lokalhyrorna interndebiteras. Stora delar av kostnaderna som ingår i en 
hyra är inte påverkbara i det korta perspektivet t ex kapitalkostnader, vissa 
övriga kostnader är påverkbara som mediekostnader. Det gäller att hitta 
dessa påverkbara kostnader, för att på detta sätt få fram besparingar på 
fastighet, precis som på övriga verksamheter inom kommunen. 
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Nyttja befintligt fastighetssystem för att samla 
fastighetsinformation på ett ställe samt utreda 
internhyressystem 
Inom förvaltningen finns ett verksamhetssystem, Dedu, systemet används 
inte fullt ut. I systemet skulle mer information om kommunens fastigheter 
kunna läggas in för att samla all information på ett ställe. Vad avser 
interndebitering bör det hanteras i ett system.  

Förvaltningen arbetar mycket i Excel för hantering av fastighetsinformation. 
Denna information skulle istället kunna läggas in i Dedu. På detta sätt får 
man en mindre sårbar arbetsprocess.  

Se över vissa stabsfunktioner som finns både på 
förvaltning och centralt 
Vad avser vissa stabsfunktioner finns dessa både på respektive förvaltning 
och även på kommunledningsförvaltningen. Exempel på detta är ekonomer, 
nämndsekreterare och controller. Vid en centralisering av dessa uppgifter 
skulle dessa uppdrag bli mindre sårbara och berörda befattningshavare 
skulle ha kollegor med samma kompetens.  

Nackdelen vid centralisering skulle kunna vara att det upplevs att en viktig 
stabsfunktion inte längre finns hos förvaltningen samt att denna 
medarbetares uppgifter har funnits som en del i en tjänst på förvaltningen. 

Se över organisation på måltid  
Inom måltid är det 12-15 årsarbetare/chef. Skulle organisationen kunna ha 
fler medarbetare/chef? 

Organisering av fastighet. Klargöra uppdraget som 
”grindvakt” vid byggnationer, verksamhet eller 
fastighet 
Lokalresursplanering och kommunens arbete i lokalgrupper fungerar bra 
både vad avser på kommunledningsnivå och förvaltningsnivå. Inom 
förvaltningarna ser man olika på om det är respektive förvaltning eller 
samhällsbyggnad som borde vara grindvakt vid om- och tillbyggnationer. 
Detta borde tydliggöras. 

Fastighet borde ha en mer styrande funktion vid byggnationer. Idag upplevs 
det som om fastighet levererar det förvaltningarna önskar. 

Samhällsbyggnad och särskilt fastighet har en hög omsättning. 
Förvaltningens tjänsteutlåtanden borde förbättras. Främst ur ett ekonomiskt 
perspektiv. 
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Mot bakgrund av ovanstående, samt med vetskap om att lokalkostnader 
efter personalkostnader är den största kostnadsposten för kommunen, skulle 
inrättande av en tydlig ägaraktör med uppdrag att styra och leda processerna 
kunna inrättas. Denna funktion skulle kunna organiseras inom 
kommunledningsförvaltningen. Förslagsvis kan dagens verksamhet delas så 
att styrningen och ägandet av fastigheter hör till 
kommunledningsförvaltningen och driften av dessa finns på 
samhällsbyggnad.  

Ett annat alternativ är att samhällsbyggnadsförvaltningen flyttas in under 
kommunledningsförvaltningen som en styrande och stödjande enhet linje 
med kommunledningsförvaltningens uppdrag i kommunen.  

Båda förslagen innebärande att de strategiska ägarfrågorna organiseras inom 
kommunledningsförvaltningen.  

 

2021-03-15 

Anette Oscarsson 
Konsult/utredare 
 

 



Statistik hämtad från Tekniska nämndens verksamhetsredovisning 2020 Sidan 1 av 6

Park/Gata

ParkGata 2020 2019 2018 2017

Barmarksunderhåll (gatukostn)

Nettokostnad (tkr) 16 819 14 650 13 593 10 337

Gator,vägar, GC-bana (m2) 1 526 061 1 502 391 1 477 936 1 472 266

Nettokostnad (kr)/m2 11,02 9,75 9,20 7,02

Vinterväghållning

Nettokostnad (tkr) 3 270 6 713 9 411 5 340

Gator,vägar, GC-bana (m2) 1 526 061 1 502 391 1 477 936 1 472 266

Nettokostnad (kr)/m2 2,14 4,47 6,37 3,63

Asfalstunderhåll

Nettokostnad (tkr) 1 014 791 481 974

Parkunderhåll m2

Nettokostnad (tkr) 12 164 11 513 10 423 10 256

Underhåll (m2) 1 241 230 1 208 730 1 192 260 1 190 340

Nettokostnad (kr)/m2 9,80 9,52 8,74 8,62

Offentlig belysning

Nettokostnad (tkr) 4 009 4 313 4 387 4 128

Antal belysningspunkter 7 702 7 604 7 438 7 413

Nettokostnad (kr)/belysningspunkt 520,51 567,20 589,81 556,86

Transportcentralen

Förbrukad diesel (liter) 127 234 131 653 141 456 126 697

Förbrukad bensin (liter) 3 304 3 915 3 214 3 570

Förbrukad gas park/gata (Nm3) 2 112 2 245 2 082 1 826

Nettokostnaden (kr)/m2 inkluderar kapitalkostnader för nyexploatering vilket kan vara missvisande eftersom

nyckeltalet inte visar vad som är rent drift och underhåll

Kost

2020 2019 2018

Kost

Bruttokostnad, tkr 92 847 87 189 87 842

Utveckling % 6,5 -0,7 2,6

Nettokostnad, tkr 87 829 79 528 81 339

Antal portioner

Barn o utbildningsförvalning 1 560 558 1 726 077 1 745 457

Socialförvaltning 624 746 644 366 674 944

Övrigt 20 836 37 862 39 064

Totalt 2 206 140 2 408 305 2 459 465

Bruttokostnad (kr) / portion 42,09 36,20 35,72

Caféterior

Bruttokostnad 2 121 2 453 2 376

Utveckling % -13,5 3,2 3,0

Nettokostnad 465 5 30

2020 har internhyror återförts vilket gör att kostnaden ökar och även bruttokostnaden per portion.
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Fastighet

Fastighetsavdelningen 2020 2019 2018 2017

Ägda lokaler

Bruttokostnad (tkr) 179 055 160 452 153 875 142 333

Utveckling % 11,6 4,3 8,1 -3,6 

Bruksarea (BRA), m2, 31 dec. 238 071 241 568 233 546 234 725

Kr/m2 BRA 752 664 659 606

Utveckling % 11,7 0,8 8,0 -3,2

Förhyrda lokaler

Bruttokostnad (tkr) 48 874 52 953 55 387 53 693

Utveckling % -7,7 -4,4 3,2 0,4

Förhyrd yta, m2 , exkl moduler 41 721 41 656 50 027 47 734

Kr/m2 1 171 1 271 1 107 1 125

Utveckling % -7,8 14,8 -1,6 -0,2

Siffrorna ovan är exkl. åtgärder åt verksamheter, FEP-åtgärder,  förhyrda moduler och kostnad för outhyrt.

Kostnaderna ovan är bruttokostnader.

Ägda lokaler 

Volymtal ägda fastigheter
Bruksarea (BRA) m2 Yta 31 dec. resp år 2020 2019 2018 2017

Skolor 102 230 105 063 104 873 105 609

Förskolor 13 135 12 659 11 496 11 098

Äldre. och omsorgsboende 55 678 55 617 46 715 46 715

Förvaltning och samlingslokaler 61 969 62 307 62 286 63 540

Pensionärsbostäder, hyres o affärshus 5 059 5 922 8 176 7 763

Summa ytor 238 071 241 568 233 546 234 725

Nyckeltal ägda fastigheter
kr/m2 BRA  (netto) 2020 2019 2018 2017

Kapitalkostnad 395 315 309 292

Adm. Försäkring Fastighetsskatt 40 35 37 33

Media 114 126 131 118

Skötsel och reparationer 155 149 136 120

Planerat underhåll, drift 27 20 28 31

Planerat underhåll, reinvesteringar 79 74 60 51

Summa 811 718 701 645

Media

Kostnad
tkr 2020 2019 2018 2017

Elkostnad 13 015 16 024 16 696 13 637

Oljekostnad 62 56 40 90

Fjärrvärmekostnad 10 606 10 661 10 491 10 452

Fasta bränslen 930 1 107 851 1 043

Vatten- och avloppskostnad 2 936 2 999 2 985 2 950

Nyckeltal
kr/m2 2020 2019 2018 2017

Energikostnad 103 115 120 107

VA-kostnad 12 12 13 12
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Förbrukad mängd
2020 2019 2018 2017

El, MWh 11 899 12 853 13 106 13 061

Värme, MWh 15 567 17 340 17 743 18 247

Avgår försåld energi -506 -504 -554 -550

Summa MWh 26 960 29 689 30 295 30 758

Vatten, m3 122 081 132 484 137 643 131 409

Förhyrda lokaler

Volymtal förhyrda lokaler:
Yta m2 2020 2019 2018 2017

Totalt förhyrt, ca (exkl momduler) 41 721 41 656 50 027 47 734

Varav inom koncernen*, ca 14 467 15 032 22 140 22 140

Förhyrda moduler 3 214 4 215 4 201 2 643

Nyckeltal förhyrda lokaler
kr/m2 2020 2019 2018 2017

Genomsnittlig kostnad (exkl. moduler) 1 171 1 271 1 107 1 126

Städet

Städavdelningen 2020 2019 2018 2017

Bruttokostnad tkr 38 863    39 371    38 691    35 612    

Utveckling % (bruttokostnader) -1,3% 1,8% 8,6% 2,1%

Städarea, m2, 31 dec 161 700  160 200  163 500  166 000  

Bruttokostnad (kr) / m2 240         246         237         215         

Utveckling % 2,2 -         3,9          10,3        0,4          

Sjukfrånvaro % 5,3          5,4          5,9          8,3          

Övrigt + Renhållning

Renhållning (tkr) 2020 2019 2018

ÅV-centraler

Bruttokostnad 407         411         618         

Nettokostnad 155         175         308         

Nettokostnad (kr)/invånare 5             5             9             

Verksamhetavfall

Bruttokostnad 528         318         367         

Nettointäkt/nettokostnad 106 -        364 -        24           

Nettokostnad (kr)/invånare 3 -            11 -          1             

Sluttäckning

I anspråktagande avsättning 3 008 -     2 298 -     1 337 -     

Intäkt från avfallsavgifter 997 -        995 -        992 -        

Kostnad för sluttäckning 4 005      3 293      2 329      

Kronor/invånare 121         100         71           
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VA + Biogas

Ledningstyp Dagvatten Spillvatten Vatten

Längd ledningar 2020 totalt (km) 260 271 288

Nyanläggningar 2020 (km) 1,8 1,3 3,0

Reinvesteringar 2020 (km) 0,8 2,3 2,4

Reinvesteringstakt 2020 (%) 0,3 0,8 0,8

VA 2020 2019 2018 2017

Bruttokostnad, tkr 62 529 62 121 63 874 55 929

Utveckling % 0,7 -2,7 14,2 -1,1 

Intäkter, tkr 63 280 60 376 60 050 58 449

Utveckling % 4,8 0,5 2,7 1,3

Dricksvatten till ledningsnät, m3 2 095 525 2 063 461 2 136 313 2 114 887

Bruttokostnad (kr) /m3 30 30 30 26

Renat avloppsvatten, m3 3 216 985 2 755 499 2 445 959 3 019 351

Abonnenter, antal 7 219 7 180 7 162 7 059

Bruttokostnad (kr) /abonnent 8 662 8 652 8 918 7 923

Biogas 2020 2019 2018 2017

Bruttokostnad, tkr 8 431 9 154 6 615 6 386

Utveckling % -7,9 38,4 3,6 18,1

Intäkter, tkr 8 356 9 695 7 482 6 153

Utveckling % -13,8 29,6 21,6 10,4

Organiskt avfall AÖS (ton) 5 280 5 789 4 768 4 698

Såld gas till Göteborgs energi (MW) 4 032 4 264 4 309 3 431

Personalstaistik
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Kommunikativa indikatorer

Mål 1 SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ETT SOCIALT HÅLLBART FALKÖPING 

  Mål 2 SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ETT ATTRAKTIVARE FALKÖPING 

  Mål 3 SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ETT NÄRINGSLIV SOM UTVECKLAS

  Mål 4 SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT KVALITÉN INOM VERKSAMHETEN SKA ÖKA

Kommunikativ indikator  2 017      2 018      2 019      2 020     Trend 

Antal utförda kommunikationsaktiviteter med 
medborgarna (st) ¹⁾

5 1 4 3

Andel av nya/förnyade lekplatser där barn fått bli 
delaktiga i utformningen (antal/av) ²⁾ ³⁾

1 3 5 av 5 4 av 6

³⁾ Nytt sätt att redovisa från och med 2019. Tidigare redovisades endast antalet. Från och med 2019 redovisas även det totala antalet.

¹⁾ Lydelsen i den kommunikativa indikatorn har from år 2018 ändrats så att den omfattar hela SBF och inte enbart Park /Gata.

²⁾ Lydelsen i den kommunikativa indikatorn har from år 2018 ändrats så att den omfattar hela SBF och inte enbart Fastighetsavdelningen.

Kommunikativ indikator  2 017      2 018      2 019      2 020     Trend 

Gång- och cykelvägar som byggts ut. (totalmeter) 100 640 101 134 103 624 106 394

Har beslutade grönyteplaner följts? (ja/nej) Ja Ja Ja Ja

Kommunikativ indikator  2 017      2 018      2 019      2 020     Trend 

Har informationsmöten hållits? (ja/nej) ¹⁾ Ja Ja Ja Ja

¹⁾  År 2018 ändrades indikatorn från att tidigare bara gällt för byggsek torn till att omfatta hela Samhällsbyggnadsförvaltningen .

Kommunikativ indikator  2 017      2 018      2 019      2 020     Trend 

Kökens kökssvinn ska minska (%) ¹⁾ 6,8 5,8

Kökens tillagningssvinn ska minska. (%) 12,5 12,9 10,0 ²⁾ 11,1 ²⁾

Tallrikssvinnet i kökens matsalar ska minska. (%) 5,6 5,5 5,2 ²⁾ 6,1 ²⁾

Andel elever som är nöjda med maten ska öka. (%) - ³⁾ 38 ⁴⁾ - ⁵⁾ - ⁵⁾

Andel brukare i särskilt boende som är nöjda med 
maten ska öka. (%)

74,5 77,8 78,9 76,6

Andel brukare i ordinärt boende som är nöjda med 
maten ska öka. (%) ¹⁾

89,7 92,1

Förbrukning av energi i ägda lokaler (kWh/m²) 130 129 123 113

Andelen bilar som följer riktlinjerna i resepolicyn. (%) ⁶⁾ 20 25 26 27

Andelen kunder som är nöjda med fastlagd städkvalité. 
(%)

- Påbörjat - ⁷⁾ 93,7 ⁸⁾

1 % av VA:s lednings-nät renoveras årligen. (%) 0,7 0,73 0,84 0,80

Svinnet av dricksvatten ska minska, andel svinn. ( %) 12,4 8,9 5,3 5,7

Bräddning (utläckage) av orenat avloppsvatten ska 
minska. (m³ resp andel brädd i ‰)

566 / 0,25 398 / 0,22 2 083 / 0,99 2 760 / 1,13

Mängden behandlat matavfall ökar. (ton) 4 698 4 768 5 901 5 280

Mängden producerat klimatneutralt bränsle från 
organiskt avfall ökar. (MWh)

3 431 4 309 4 264 4 032

⁷⁾ Inget mätvärde finns för 2019

⁸⁾ Det är förskolor, bibliotek , museum och verksamhet inom Kompetens- och arbetslivsförvaltningen som tillfrågats, totalt 21 st. 
Svarsfrekvensen är 76 %

²⁾ Beräkningarna är fr.o.m. hösten 2019 gjorda enligt den nationella metod som Livsmedelsverket lagt grunden till och därmed inte 
jämförbara med tidigare mätningar.

³⁾  Under 2017  genomfördes inte någon enkät p.g.a. barn- och utbildningsförvaltningens omorganisation.

⁴⁾  Under 2018 gjordes bara två enkäter, till skolorna Gustaf Dalén och Kyrkerör.

⁵⁾ Under 2019 och 2020 har det inte genomförts någon enkätundersökning bland elever.

⁶⁾ Den kommunikativa indikatorn för bilarna har från år 2018 fått lite annan lydelse jämfört med tidigare år. Vi räknar nu antalet bilar som 
följer policyn och inte antalet gasbilar (vilket i och för sig just nu är samma sak).

¹⁾  Ny indikator från och med 2020.
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§ 44 Dnr 2019/00488 531 

Slutrapportering om framtidens behov av 
kollektivtrafikutbud inom Falköpings tätort 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
1 Kommunstyrelsen beslutar att uppdraget om att genomföra en utredning 

kring det framtida behovet av kollektivtrafikutbud inom Falköpings tätort 
(stadsbusstrafik) är slutfört.  

2 Kommunstyrelsen beslutar att ge uppdrag till 
kommunledningsförvaltningen att gå vidare med Västtrafik för att 
undersöka framtida möjligheter till utökning av kollektivtrafik i tätorten, 
med fokus på Fåraberget och Ålleberg center.  

3 Kommunstyrelsen beslutar att ge i uppdrag till 
kommunledningsförvaltningen att fortsätta arbeta för ett trafiksystem som 
gynnar ökad andel hållbart resande i tätorten.       

4 Kommunstyrelsen beslutar att arbetet fortlöpande rapporteras till 
beredningen för hållbar samhällsplanering.  

Bakgrund 
Kommunstyrelsen har under våren 2020 finansierat att genomföra en 
utredning om behovet av kollektivtrafik inom Falköpings tätort, medlen har 
tilldelats till tekniska nämnden. Kommunstyrelsen och tekniska nämnden 
samverkar kring dessa frågor då det innebär både strategiska och operativa 
frågeställningar. Syftet med utredningen har varit att skapa ett samlat 
kunskapsunderlag kring vilka behov av hållbara färdmedel som finns i 
tätorten, att identifiera de brister som finns inom kollektivtrafiken kopplat till 
upptagningsområden, restider och framkomlighet. Syftet har också varit att 
belysa de brister som finns inom gång- och cykelinfrastrukturen och att 
kartlägga hur väl dagens hållbara färdmedel täcker in de behov som finns 
kopplat till tillgänglighet. Utredningen beskriver hur Falköping som 
kommun kan arbeta för att få fler av dess invånare att använda sig av 
antingen kollektivtrafiken, cykla eller gå när de reser inom kommunen eller 
till angränsande kommuner och regioner.  
Underlaget ska tjäna som ett stöd i en fortsatt dialog med Västtrafik kring 
frågor som rör kommunens utveckling där kollektivtrafiken är en viktig del 
likväl som de andra slagen av hållbart resande. Om underlaget inte anses 
tillräckligt av Västtrafik för utökning av befintlig linjedragning, kan det bli 
aktuellt att behöva finansiera utökningen genom tillköp av kommunen. 
För uppdraget har konsulter från WSP anlitats. Kommunen har bidragit med 
underlag som konsulterna sammanställt och kompletterat. Västtrafik och 
Nobina har varit behjälpliga med en del av underlaget. Konsulten har gjort 
ett platsbesök och i övrigt har litteratur, digitala medier och GIS-analyser 
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använts för att ta fram brister och behov. Avslutningsvis har konsulterna 
lämnat förslag på konkreta åtgärder som är viktiga i det fortsatta arbetet med 
att öka andelen hållbart resande. 
Berörda tjänstepersoner har fått den slutliga rapporten redovisat för sig. 
Västtrafik kommer få ta del av rapporten framöver.   

Förvaltningens bedömning 
Kommunledningsförvaltningen anser att rapporten utgör ett bra underlag för 
framtida trafikplanarbete och planläggning av Falköpings tätort. Att öka 
andelen hållbart resande är en viktig pusselbit för att nå kommunens klimat- 
och hållbarhetsmål. Rapporten ger konkreta förslag på åtgärder som 
förvaltningen också ser behov av där framtagande av en trafikstrategi har en 
central roll. Övriga åtgärder kommer ingå som en naturlig del vid 
framtagandet av strategin. 
Detta underlag är en bra grund för en fortsatt dialog med Västtrafik, vad 
gäller kollektivtrafik och önskad utökning av trafikering med fokus på 
Fåraberget och Ålleberg center.  

Finansiering 
Förslag till beslut generar i sig inga kostnader i dagsläget. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande från Kommunledningsförvaltningen, 2021-03-01 
Rapporten ”Plan för ökad andel hållbara resor, Falköpings tätort”  
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 Kommunstyrelsen 

Slutrapportering om framtidens behov av 
kollektivtrafikutbud inom Falköpings tätort 

Förslag till beslut 
1 Kommunstyrelsen beslutar att uppdraget om att genomföra en utredning 

kring det framtida behovet av kollektivtrafikutbud inom Falköpings tätort 
(stadsbusstrafik) är slutfört.  

2 Kommunstyrelsen beslutar att ge uppdrag till 
kommunledningsförvaltningen att gå vidare med Västtrafik för att 
undersöka framtida möjligheter till utökning av kollektivtrafik i tätorten, 
med fokus på Fåraberget och Ålleberg center.  

3 Kommunstyrelsen beslutar att ge i uppdrag till 
kommunledningsförvaltningen att fortsätta arbeta för ett trafiksystem som 
gynnar ökad andel hållbart resande i tätorten.       

4 Kommunstyrelsen beslutar att arbetet fortlöpande rapporteras till 
beredningen för hållbar samhällsplanering.   

Bakgrund 
Kommunstyrelsen har under våren 2020 finansierat att genomföra en 
utredning om behovet av kollektivtrafik inom Falköpings tätort, medlen har 
tilldelats till tekniska nämnden. Kommunstyrelsen och tekniska nämnden 
samverkar kring dessa frågor då det innebär både strategiska och operativa 
frågeställningar. Syftet med utredningen har varit att skapa ett samlat 
kunskapsunderlag kring vilka behov av hållbara färdmedel som finns i 
tätorten, att identifiera de brister som finns inom kollektivtrafiken kopplat till 
upptagningsområden, restider och framkomlighet. Syftet har också varit att 
belysa de brister som finns inom gång- och cykelinfrastrukturen och att 
kartlägga hur väl dagens hållbara färdmedel täcker in de behov som finns 
kopplat till tillgänglighet. Utredningen beskriver hur Falköping som 
kommun kan arbeta för att få fler av dess invånare att använda sig av 
antingen kollektivtrafiken, cykla eller gå när de reser inom kommunen eller 
till angränsande kommuner och regioner.  
Underlaget ska tjäna som ett stöd i en fortsatt dialog med Västtrafik kring 
frågor som rör kommunens utveckling där kollektivtrafiken är en viktig del 
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likväl som de andra slagen av hållbart resande. Om underlaget inte anses 
tillräckligt av Västtrafik för utökning av befintlig linjedragning, kan det bli 
aktuellt att behöva finansiera utökningen genom tillköp av kommunen. 
För uppdraget har konsulter från WSP anlitats. Kommunen har bidragit med 
underlag som konsulterna sammanställt och kompletterat. Västtrafik och 
Nobina har varit behjälpliga med en del av underlaget. Konsulten har gjort 
ett platsbesök och i övrigt har litteratur, digitala medier och GIS-analyser 
använts för att ta fram brister och behov. Avslutningsvis har konsulterna 
lämnat förslag på konkreta åtgärder som är viktiga i det fortsatta arbetet med 
att öka andelen hållbart resande. 
Berörda tjänstepersoner har fått den slutliga rapporten redovisat för sig. 
Västtrafik kommer få ta del av rapporten framöver.   

Förvaltningens bedömning 
Kommunledningsförvaltningen anser att rapporten utgör ett bra underlag för 
framtida trafikplanarbete och planläggning av Falköpings tätort. Att öka 
andelen hållbart resande är en viktig pusselbit för att nå kommunens klimat- 
och hållbarhetsmål. Rapporten ger konkreta förslag på åtgärder som 
förvaltningen också ser behov av där framtagande av en trafikstrategi har en 
central roll. Övriga åtgärder kommer ingå som en naturlig del vid 
framtagandet av strategin. 
Detta underlag är en bra grund för en fortsatt dialog med Västtrafik, vad 
gäller kollektivtrafik och önskad utökning av trafikering med fokus på 
Fåraberget och Ålleberg center.  

Finansiering 
Förslag till beslut generar i sig inga kostnader i dagsläget. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande från Kommunledningsförvaltningen, 2021-03-01 
Rapporten ”Plan för ökad andel hållbara resor, Falköpings tätort”       

Beslutet ska skickas till 
Tekniska nämnden 
Ida Elf, infrastrukturstrateg 
Thérese Broman, trafikingenjör 
Fredrik Johansson, gatuchef 
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1 INLEDNING 

Falköping är en kommun i de nordöstliga delarna av Västra 
Götalandsregionen. Kommunen präglas av centralorten vid samma namn och 
kringliggande mindre orter. Befolkningen i tätorten uppgår till dryga 18 000 
personer och på kommunnivå cirka 33 000 invånare.1 Ur ett storregionalt 
perspektiv ligger Falköping centrerat mellan andra större tätorter, och med sitt 
läge flera goda kommunikationsmöjligheter till följd av att Västra stambanan 
och Jönköpingsbanan möts här. 

På senare år har det i Falköpings tätort skett en utveckling av 
markanvändningen med nya områden som exploateras till bostäder, 
samhällstjänster och handelsområden. I takt med att tätorten växer och nya 
områden bebyggs och förtätas har kommunen identifierat behovet att se över 
hur den kommunala transportinfrastrukturen ser ut och på vilket sätt de kan 
arbeta med att förbättra situationen för att öka attraktiviteten att resa hållbart.  

Syftet med denna utredning är skapa ett samlat kunskapsunderlag kring vilka 
behov av hållbara färdmedel som finns i tätorten, att identifiera de brister som 
finns inom kollektivtrafiken kopplat till upptagningsområden, restider och 
framkomlighet. Att belysa de brister som finns inom gång- och cykel 
infrastrukturen. Kartlägga hur väl dagens hållbara färdmedel täcker in de 
behov som finns kopplat till tillgänglighet. Att finna lösningar och åtgärder som 
både förbättrar specifika situationer men också bidrar positivt på ett 
övergripande plan. Helt enkelt beskriva hur Falköping som kommun kan 
arbeta för att få fler av dess invånare att använda sig av antingen 
kollektivtrafiken, cykla eller gå när de reser inom kommunen eller till 
angränsade kommuner och regioner. 

Fokus för utredningen är att kartlägga behoven, identifiera brister och åtgärder 
inom Falköpings tätort. Samtidigt är det viktigt att ha ett större regionalt 
perspektiv också eftersom många bor och arbetar på olika orter. Att se ”hela 
resan” är en viktig förutsättning för att utvecklingen ska gå i den riktning som 
kommunen vill eftersom en resa består av flera olika delmoment och kan ha 
olika syften. 

1.1 METOD OCH UNDERLAG 
Huvuddelen av de analyser som täcks in i utredningen har gjorts via 
databearbetning av statistik kopplat till resval, hur invånarna fördelar sig i 
tätorten och kommande exploatering m.m. I detta arbete har visst material 
tillhandahållits från Falköpings kommun och annat inhämtats från exempelvis 
SCB. Huvuddelarna av dataunderlagen har bearbetats via GIS-verktyg för att 
få fram illustrativa kartbilder som ska vara lätta att ta till sig för läsaren.  

Resevaneundersökning från 2017 för Falköpingskommun och Västtrafiks 
undersökning för hela regionen från 2019 har använts för att förstå 
resbeteendet bland invånarna och vilka möjligheter som finns för att främja 
hållbara resval. 

                                                      
1 Folkmängd i riket, län och kommuner 30 juni 2020 och befolkningsförändringar 1 
april–30 juni 2020, SCB 



 
 

 
 

10307649 •  Plan för ökad andel hållbart resande  | 5   

I de bedömningarna som gjorts kopplat till infrastrukturella brister i 
transportsystemet har det gjorts platsbesök och okulära bedömningar via 
kartverktyg, likt Googlemaps. Detta kartverktyg har också använts i 
framtagandet av restider mellan olika tätorter och resor inom Falköping.  

En litteraturstudie har även genomförts för att finna goda exempel på lösningar 
som bidrar till att hållbara färdmedel prioriterats och används i större 
utsträckning. 

2 FALKÖPING OCH 
TRANSPORTSYSTEMET 

Detta kapitel syftar till att skapa en bild över dagens situation i Falköping 
rörande hur kollektivtrafiken fungerar, vilka gång- och cykellänkar det finnas, 
hur befolkningen fördelar sig i tätorten och vilka färdmedel som dominerar 
resvalen. På så sätt synliggörs vilka områden eller faktorer som är 
problematiska och som har utvecklingspotential samt vilka som redan nu 
möter de behov som finns och håller en god standard.  

Falköping är både en tätort och kommun i nordöstra delarna av Västra 
Götalandsregionen. Viktiga kranskommuner och tätorter är Skövde och Skara 
som ligger cirka 30 kilometer norr om Falköping, Ulricehamn söderut, 
Jönköping som ligger cirka 55 kilometer sydöst samt Göteborgsregionen som 
är lokaliserat cirka 100 kilometer sydväst. Falköpings tätort har en area på 
strax under 1 000 hektar2. 

Ur ett transportsystemsperspektiv ligger Falköping strategiskt bra. Strax 
utanför tätorten möts riksväg 46 och 47, samtidigt som Västra stambanan och 
Jönköpingsbanan skapar en järnvägsknut i centrala delar av tätorten. 

2.1 BEFOLKNINGSSAMMANSÄTTNING 
Falköpings kommun karaktäriseras av tätorten Falköping som är centralort i 
kommunen. Inom tätorten bor det cirka 18 000 invånare och på kommunnivå 
uppgår befolkning till cirka 33 000 invånare. Övriga mindre tätorter innefattar 
bland annat Floby, Stenstorp, Vartofta och Slutarp/Kinnarp som samtliga har 
mindre är 2 000 invånare var.3 Antalet invånare i kommunen förväntas öka 
med cirka 8 procent fram till 2030 och innefatta strax över 35 000 invånare.4 

I följande kartor har befolkningsstatistiken bearbetats och avser dag 
(arbetsplatser)- och nattbefolkning (boendeplats) för förvärvsarbetande 
invånare i åldrarna 16–64 år. Statistik över resterande invånargrupper har 
dessvärre inte varit möjliga att få fram inom ramen för uppdraget. Indelningen 
för befolkningsstatistiken är på 500x500 meters rutor i detta fall. 

                                                      
2 Statistiska tätorter 2019 – befolkning, landareal, befolkningstäthet, SCB 
3 Statistiska tätorter 2019 – befolkning, landareal, befolkningstäthet, SCB 
4 Befolkningsprognos VGR 2018-2035, Västra Götalands regionen 
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Figur 1 Dagbefolkning Falköping 2019 
De stora koncentrationerna av arbetsplatser i Falköping är i området kring de 
centrala delarna och sjukhuset. Vilket inte är förvånande eftersom det är här 
det mesta av detaljhandeln och större arbetsgivare (sjukhuset, stadshuset, 
mm) finns lokaliserat.  

 
Figur 2 Nattbefolkning Falköping 2019 
I stora drag påminner kartan över nattbefolkningen den för dagbefolkningen, 
den största koncentrationen återfinns i de centrala delarna av Falköping. Detta 
beror sannolikt till stor del att tätorten präglas av en markanvändning som i 
stor utsträckning består av fristående villor i ytterkanterna och mer av 
flerfamiljshuskaraktär i de centrala delarna.  

Genom dessa två kartor går det att sammanfatta att de flesta av invånarna 
som bor och arbetar i Falköping är koncentrerade till de centrala delarna av 
tätorten vilket i sig leder till att möjligheterna för att fler skulle kunna gå eller 
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cykla med bostad och arbetsplats ökar med tanke på de relativt korta 
avstånden. 

2.2 HUR RÖR SIG INVÅNARNA 
Under 2017 genomfördes den senaste resvaneundersökningen (RVU) i 
Falköping, och under 2019 genomförde Västtrafik en mer begränsad 
undersökning som fokuserar på hela regionen. Även om undersökningen är 
ett par år gammal ger resultaten en bra bild över vilka faktorer och värderingar 
som finns bland invånarna i Falköping när det kommer till hur de väljer att resa. 
Även om resvaneundersökningen visar en bild är dessa undersökningar oftast 
i begränsad omfattning, istället går det att illustrera verkliga resmönster. 
Nedan följer två kartor över hur pendlingen inom tätorten ser ut, 
dataunderlaget kommer från SCB. Dessa resandeströmmar är dock inte 
redovisade per trafikslag utan är en sammanslagning.  

2.2.1 Inom tätorten 
I figur 3 nedan redovisas de resmönster som finns inom Falköpings tätort, 
statistiken är baserad nyckelkodssystemet (NYKO) som SCB har tagit fram för 
kommuner i Sverige och är i grunden en finmaskig indelning av kommunen. 
Statistiken redovisar pendling mellan bostad och arbete år 2018. 

 
Figur 3 Resmönster i Falköpingstätort 
De stora resandeströmmarna sker främst inom Falköpings centrala delar, 
andra större relationer är från ytterområdena till de centrala delarna och även 
till och från sjukhusområdet. Baserat på det som framgår i resmönstren 
förstärks bilden av att fler resor inom Falköping kan ske med antingen gång, -
cykel eller kollektivtrafik eftersom reslängderna är förhållandevis korta. 

Resandet på den lokala tätortstrafiken har under senaste åren legat på ganska 
jämna nivåer runt 350 000 påstigningar per år. Statistiken baseras på antalet 
valideringar i biljettmaskinerna ombord bussarna samt ett schablonpåslag 
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utifrån användningen av Västtrafiks app-baserade biljetter. Andelen som 
köper biljetter med appen To Go har under perioden ökat kraftigt vilket 
påverkar hur exakta siffrorna är, i mindre tätorter spelar även fler faktorer som 
exempelvis hur storhelger och röda dagar fördelar sig. Även vädret kan ha stor 
påverkan. 

Tabell 1 Resandestatistik för busstrafiken i Falköping 

 Antal resor per år 

Linje 2015 2016 2017 2018 2019 

1 Centrum - Resecentrum - Sjukhuset 194 752 212 679 223 079 237 461 201 392 

2 Centrum - Resecentrum - Bestorp 78 666 83 940 81 253 86 931 86 053 

3 Resecentrum - Centrum - Ållebergs center 63 195 59 553 62 922 66 724 59 837 

Totalsumma 336 613 356 173 367 254 391 116 347 282 

Procentuell skillnad 6% 3% 6% -11% 
 

2.2.2 In- och utpendling 
I figur 4 och 5 redovisas in- respektive utpendlingen till och från Falköping med 
angränsade kommuner. Totalt är det ca 2900 personer som pendlar in till 
Falköping dagligen och 4700 personer som pendlar ut från kommunen. 
Statistiken som redovisas är från SCB och berör samtliga 16+ 
förvärvsarbetare som har bostadsadress och eller arbetsadress i någon av 
kommunerna, och är oberoende färdmedelsval.  

De största pendlingsrelationerna går till Skövde, Skara och Tidaholm i båda 
riktningarna. 5 

 
Figur 4 Inpendling till Falköping, närliggande kommuner (SCB) 
 

                                                      
5 Förvärvsarbetande pendlare efter kommun, SCB 2018. 
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Figur 5 Utpendling från Falköping, närliggande kommuner (SCB) 

2.3 VILKA FÄRDMEDEL DOMINERAR 
För att få en bättre överblick av transportsystemet och dess olika delar i 
Falköping är det viktigt att förstå helheten och de tendenser som finns. En 
viktig parameter för att få denna förståelse är bland annat i vilka relationer 
invånarna i kommunen och tätorten reser, men framförallt hur de reser. Här är 
bilinnehavet en betydande faktor som styr valet av färdmedel, det är vanligt 
förekommande att tillgången till bil påverkar ens benägenhet att använda 
bilen. Av Västra Götaland regionens 49 olika kommuner skiljer sig bilinnehavet 
stort, följande statistik är beräknad per 1000-invånare. I denna framgår det att 
bilinnehavet i Falköping jämfört med övriga kommuner i regionen är 
förhållandevis lågt, dryga 541 bilar med 1000-invånare, vilket gör att Falköping 
hamnar på plats 34 av 49 i hela regionen. Majoriteten av kommunerna ligger 
någonstans mellan 500–600 stycken bilar per 1000-invånare. Jämfört med 
riket hamnar däremot Falköping en bra bit över, där snittet är på 474 stycken. 
På regional basis sjunker bilinnehavet ju närmre en kommun ligger 
storstadsregionen Göteborg, med största sannolikhet beror detta på en något 
yngre befolkning och bättre kommunikationsmedel till en större 
arbetsmarknad. 6 

                                                      
6 Bilinnehav per 1000-invånare, baserat på personbilar i trafik i län och kommuner 
efter ägande m.m. vid årsskiftet, SCB och Trafikanalys 
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Figur 6 Bilinnehav i Västra Götalandsregionen per 1000-hushåll (SCB) 

 

I RVUn från 2017 är det möjligt att få en tydligare bild över hur invånarna i 
Falköping reser och vilka färdmedel som dominerar. Med tanke på att det inte 
skett några större förändringar när det kommer till förutsättningarna för valet 
av färdmedel bedöms undersökningen fortfarande vara aktuell. 

Resvaneundersökningen visar att tillgången till bil i kommunen är god, hela 
93% anger att deras hushåll har tillgång till bil, vilket är en stor andel. 
Skillnaden mellan bilinnehav och bilinnehav i hushållet beror dels på att 
urvalsgruppen är personer mellan 16 – 84 år, vilket gör att exempelvis 
ungdomar utan egen bil svarar att det finns i hushållet, eller att det exempelvis 
är två vuxna som delar på en bil vilket också resulterar i att bilen finns i 
hushållet istället för enskilt innehav.  
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Figur 7 Bil och cykelinnehav i Falköping (RVU 2017) 
 

Färdmedelsfördelningen skiljer sig åt beroende på om man tittar på hela 
kommunen eller endast tätorten. Andelen hållbara resor som sker med 

kollektivtrafik, cykel eller till fots uppskattas inom tätorten vara dryga 40%, för 
hela kommunen är andelen endast 29%. Det är helt enkelt bilen som 
dominerar färdmedelsvalen i Falköping. 

I resvaneundersökningen har även reslängden undersökts. Reslängden inom 
tätorten är betydligt kortare än inom kommunen, och hamnar omkring 3 
kilometer i genomsnitt. Just 3 kilometer är en sträcka som generellt anses vara 
acceptabel att cykla.7 8 Det är också intressant att påpeka att män 
företrädelsevis reser något längre än vad kvinnor gör. Att satsa på hållbara 
färdmedel eftersom de oftast sker på kortare sträckor betyder alltså att 
transportsystemet blir mer jämlikt och socialt hållbart. 

Samtliga staplar förutom den som är benämnd tätort redovisas på 
kommunnivå i figur 10. 

                                                      
7 Bidrag till strategi för en fossilfri transportsektor, Energimyndigheten,  
8 Ökad och säker cykling, Trafikverket, 2012 
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Figur 10 Reslängd i km (median) i Falköping (RVU 2017) 
 

 
Figur 11 Färdmedelsfördelning och reslängd (RVU 2017) 
 

Från RVU-datan framgår det också vilka attityder de svarande har till vilket 
färdmedel de framförallt väljer beroende på reslängden. För relativt korta resor 
är gång det dominerande färdmedlet medan bilen blir det färdmedel som 
alltmer nyttjas i längre resrelationer. Det som är påfallande i 
färdmedelsfördelningen är att bilen används för en betydande andel av 
resorna som understiger 3 kilometer och ännu mer för resor på 3 – 5 km, 
sträckor som i större utsträckning kan göras med hjälp av cykel.  
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2.4 KOLLEKTIVTRAFIKNÄTET 
Kollektivtrafikutbudet i Falköping är förhållandevis bra och täcker i nuläget in 
stora delar av tätorten, i vissa av ytterområdena saknas bra förbindelser, 
exempelvis Vilhemsro och Dotorp. Det finns tre stycken busslinjer, linje 1, 2 
och 3 där linje 1 och 2 har 20-minuterstrafik och linje 3, har 30-minuterstrafik 
under högtrafiken. Under lågtrafiken går frekvensen på busslinjerna ner.  

Stadsbusslinjerna täcker i dagsläget inte in exploateringsområdet Fåraberget 
och skulle kunna ha en bättre tillgänglighet till den utveckling som sker vid 
Handelsplatsen Ålleberg, för att på så vis främja användandet av busstrafiken. 

Vid Falköping kopplas Västra stambanan och Jönköpingsbanan ihop. I 
dagsläget går det en stor mängd tågtrafik på dessa spår, framförallt på Västra 
stambanan. Från Falköping är det möjligt att ta sig med både Västtrafiks 
regionala pendeltåg och SJ intercitytåg till bland annat Skövde på dryga 20 
minuter och Göteborg på cirka 60 minuter, till Jönköping tar resan 45 minuter. 
Snabbtågen stannar inte i Falköping men i Skövde. 

Ett flertal regionbusslinjer trafikerar också Falköping och bidrar till att 
kringliggande mindre orter är tillgängliga för pendling, i vissa fall finns även 
förbindelse med tågtrafik. Dessutom trafikerar regionlinjerna även hållplatser i 
Falköpings tätort vilket möjliggör ett ökat utbud även för resor inom tätorten.  

 
Figur 12 Kollektivtrafiken, hållplatser och upptagningsområde 
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2.4.1 Kollektivtrafiken och exploateringsområden 
Dagens stadstrafik täcker till stora delar in tätorten som kan ses i figur 12. 
Däremot pågår det en utveckling av markanvändningen i Falköping, primärt är 
det tre områden som kommande år kommer att exploateras och som till viss 
del är lokaliserat utanför dagens upptagningsområde i tätortstrafiken. Detta är 
Fåraberget, Lunnagården och Ållebergs handelsplats. På sikt när allt fler 
människor flyttar till framförallt Fåraberget och Lunnagården kommer det 
finnas behov av att dessa områdena i större utsträckning behöver försörjas av 
kollektivtrafiken. När det kommer till Ållebergs handelsplats är det mer osäkert 
huruvida dagligvaru-handel och handel med skrymmande paket kommer 
nyttja kollektivtrafiken men ur ett socialt perspektiv är det dock viktigt att 
möjligheten till kollektiva resor till och från området i någon mån kan erbjudas. 

2.5 GÅNG- OCH CYKELLÄNKAR 
 

 
Figur 13 Cykelvägar i Falköping (NVDB) 
I kartan ovan illustreras gång- och cykelbanorna i Falköping (NVDB). Stora 
delar av tätorten täcks in av GC-länkarna vilket är positivt, men på vissa platser 
uppstår luckor där GC-infrastrukturen försvinner. 
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Kvalitén på GC-banorna är varierande, det finns både blandade GC-stråk och 
separerade gång- och cykelbanor. Vanligt förekommande är dubbelriktade 
GC-banor där både fotgängare och cyklister får färdas i båda riktningarna, 
vilket i många fall kan leda till konflikter. 

Till ytan är Falköping en relativt liten tätort men få relationer där avstånden 
överstiger 3–4 kilometer, många relationer är rentav kortare och hamnar på 
dryga 2 kilometer. Enligt data från RVU 2017 är en genomsnittlig resa inom 
tätorten på 3 kilometer, vilket resulterar i en bedömning att flera resor skulle 
kunna flyttas från framförallt bilen till cykel.  

I figur 14 nedan redovisas de utpekade huvudstråken för cykelinfrastrukturen 
som finns i översiktsplanen som kommunen framgent ska prioritera för att 
bland annat förbättra framkomligheten. Att planera cykeltrafiken i gena och 
sammanhållna stråk är positivt och främjar användandet av cykel i stråk där 
de stora flödena finns. Vad som saknas i de utpekade stråken i dagsläget är 
en särskild koppling till exploateringsområdet Fåraberget, även om det till viss 
del finns till närliggande områden. En annan observation som går att göra är 
att Västra stambanan som mer eller mindre delar staden i två delar fungerar 
som en barriär mellan de västra och ostliga delarna, i de utpekade stråken 
finns det endast en utpekade förbindelse som korsar järnvägen, detta stråket 
är även placerat relativt långt från de centrala delarna kring resecentrum. Det 
finns dock flera GC-stråk som korsar järnvägen där cyklister och fotgängare 
kan ta sig fram. Dessa är Scheelegatan – Rantenrondellen – Järnvägsgatan 
och Mössebergsgatan – Järnvägsgatan. 

 
Figur 14 Utpekade prioriterade stråk för gång- och cykel i ÖP (Översiktsplan 2050) 
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Att kunna kombinera olika färdmedel är viktigt, det finns idag 
parkeringsmöjligheter för cykel vid resecentrum och ett nytt 
cykelparkeringsgaraget planeras anläggas vid torgytan utanför Resecentrum 
och Ica supermarket. Detta kommer gynna de som cykelpendlar till 
resecentrum för vidare resor med kollektivtrafiken då parkeringen blir tryggare 
och mer bekväm än dagens.  

Västra Götalandsregionen har genomfört en omfattande gång-och 
cykelpotentialstudie för hela regionen. Bland annat innefattar den beräkningar 
på hur stor andel i de olika kommunerna som skulle kunna ta sig till arbete och 
studier inom rimliga avstånd. För Falköpings del handlar det om följande: 

 23 % av invånarna kan inom 30 minuter nå arbetsplatsen genom att 
gå (beräknad medelhastighet 5 km/h) 

 33 % av invånarna kan inom 30 minuter nå arbetsplatsen med hjälp 
av cykel. 

 39 % av invånarna kan inom 30 minuter nå arbetsplatsen med hjälp 
av elcykel (beräknad medelhastighet 22km/h) 

 49% av gymnasieeleverna kan nå sin studieplats inom 30 minuter 
med hjälp av cykel. 

 Cirka 60 % av eleverna i grundskola har sina skolor inom 3 
kilometersavstånd från bostaden9 

Baserat på denna kartläggning går det att konstatera att potentialen för att få 
fler att gå- och framförallt cykla är stor i Falköping.  

2.6 TILLGÄNGLIGHET I TÄTORTEN OCH KOMMUNEN 
I detta kapitel kommer restiderna för bil, kollektivtrafik, cykel och gång mellan 
olika mätpunkter till viktiga målpunkter i Falköping att redovisas. Mätpunkterna 
är satta utifrån NYKO-indelningen och redovisas i kartbilden nedan. För att 
möjliggöra denna sammanställning har en centralt placerad mätpunkt (vid 
bokstavsmarkeringen) placerats i varje område och sedan beräknats utifrån 
ett Google Maps API. De målpunkter som använts i beräkningarna är 
Centrum, Resecentrum, Sjukhuset, Ållebergs handelsplats, stadshuset och 
exploateringsområdet Fåraberget. 

Beräkningarna är gjorde under en vardag hösten 2020 och redovisar 
restiderna för de olika färdmedlen kl 07.30. Restiderna för kollektivtrafik 
beräknas med gångtiden till och från hållplatserna, medan restiden med bil 
inte har någon gångtid inkluderad. För att få en mer rättvis bild har en 
schablonmässig tid om 2 + 2 minuter lagts på för restiderna med bil, dessa 4 
minuter ska illustrera tiden från exempelvis bostaden eller kontoret till bilen 
och tiden det tar att finna en parkeringsplats. För cykel har inte någon 
schablonmässigtid lagts på eftersom cykeln generellt sett är mer tillgänglig och 
parkering kan ske i nära anslutning till start och slutpunkt. 

                                                      
9 Cykelpotentialstudie, Västra Götalandsregionen 
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Figur 15 Zonindelning och målpunkter i Falköping 

 
Figur 16 Tillgänglighet och restid till Centrum 
 

I relationerna till och från centrum är cykeln i de flesta fall det alternativ som är 
mest fördelaktigt kopplat till restiden. Restiderna med kollektivtrafiken kan 
framförallt konkurrera med bilen i de relationer där busstrafiken har korta och 
gena avstånd till centrum. Till och från områden som exempelvis Södra 
Bestorp, Brogärdet, Tåstorp, Åttagården, Falevi och Villhelmsro är restiderna 
med busstrafiken är nästan dubbelt så långa. 

Betäckning Område

A Södra Bestorp

B Norra Bestorp

C Mösseberg

D Jättene

E Anneborg

F Ranliden

G Ranten

H Brogärdet

I Dotorp

J Tåstorp

K Fredriksberg

L Åttagården

M Kyrkerör

N Falevi

O Västertull

P Östertull

Q Gamla Staden

R Vilhelmsberg

S Vilhelmsro
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Figur 17 Tillgänglighet och restid till Resecentrum 
 

Liknande situation finns i relationerna till Resecentrum där cykeln 
företrädelsevis är det snabbaste resalternativet. De områden där 
kollektivtrafiken har sämst konkurrenskraft är Brogärdet, Falevi och 
Vilhelmsro.  

 
Figur 18 Tillgänglighet och restid till Sjukhuset 
Restiderna till Sjukhuset påvisar liknande mönster, däremot är bilen något mer 
attraktiv i fler relationer än cykeln. Kollektivtrafikens konkurrens är också något 
sämre, med största sannolikhet på grund av att det krävs byten eftersom 
endast linje 1 trafikerar Sjukhuset, vilket gör att flera områden inte har en 
direktförbindelse   
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Figur 19 Tillgänglighet och restid till Stadshuset 
 

Stadshuset ligger relativt centralt i Falköping vilket ger ett jämnt intervall för 
restiderna med cykel som generellt är bättre än bilen. För kollektivtrafiken 
uppstår däremot större variation eftersom endast linje 3 trafikerar i den 
absoluta närheten, i relationer där linje 3 inte trafikerar krävs ett byte eller 
längre promenad istället vilket gör att restiden blir längre, vilket även syns i 
flera av relationerna. 

 
Figur 20 Tillgänglighet och restid till Ållebergs handelsplats 
 

Att resa till Ållebergs handelsplats är mest fördelaktigt med bil, och i vissa 
relationer också med cykeln. För kollektivtrafiken går det dessvärre inga 
stadslinjer till den mätpunkt som använts utan man tvingas byta till först 
stadsbuss linje 3, sedan regionlinje eller alternativt fortsätta till fots. 
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Figur 21 Tillgänglighet och restid till Fåraberget 
Med tanke på att Fåraberget till stor del inte är exploaterat än och nödvändig 
infrastruktur inte finns på plats är de restider som presenteras något som kan 
komma att förändras framöver. Det är framförallt restiden med kollektivtrafiken 
som sticker ut negativt, till stor del på grund av att området där målpunkten 
återfinns inte trafikförsörjs i dagsläget. Däremot är cykeln till stor del 
konkurrensmässig med biltrafiken redan nu.  

Sammanfattningsvis går det att konstatera att cykeln i de allra flesta relationer 
är ett färdmedel som är attraktivt till följd av de korta restiderna och gena 
förbindelserna, i flera fall bättre än bilen. Däremot tar busstrafiken i majoriteten 
av relationerna längre tid än både bilen och cykeln. Detta är i sig inte något 
anmärkningsvärt, utan naturligt till följd av att kollektivtrafiken stannar vid 
hållplatser, har lägre medelhastigheter och inte går raka vägen till målpunkten, 
ibland kan det även krävas byten mellan olika linjer som även det påverkar 
den totala restiden.   

Resandet i de relationer som visas har varit enkelriktat, det vill säga restiden 
från stadelen till målpunkten och inte tvärtom. I vissa fall kan detta spela stor 
roll då Falköping till viss del har en del topografiska skillnader, framförallt i 
relationer till och från Mösseberg. Att cykla i nedförsbacke eller uppförsbacke 
påverkar men samtidigt är det svårt att fastställa omfattningen av påverkan. 

I nästa figur redovisas istället tillgängligheten i form av restider med olika 
färdmedel mellan de mindre orterna och Falköping i kommunen. Från 
Stenstorp och Floby går det tågtrafik som har väldigt goda konkurrensfördelar 
med biltrafiken. Från Vartofta och Slutarp / Kinnarp går det ingen tågtrafik utan 
endast busstrafik. Bussens restider är i snitt 10 minuter längre än bilens i 
samtliga relationer och restidskvoten uppgår till 1.5 – 1.6 mellan de mindre 
orterna och Falköping. Vanligtvis får anses vara godkänt.  
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Figur 22 Restider olika färdmedel i kommunen 

2.7 PARKERING 
I centrala Falköping finns parkering både på allmän platsmark och 
kvartersmark.  

 Parkering på allmän platsmark: Det finns gatumarksparkering och 
kanstensparkering. Parkeringen ägs av kommunen och är allmänt 
tillgängliga. Det är inte avgiftsbelagda utan regleras med 
parkeringsskiva från 30 minuter upp till tre timmar.  

 Parkering på kvartersmark: ägs och förvaltas delvis av kommunen och 
delvis av privata aktörer. De parkeringsplatser som ägs av privata 
aktörer är till viss del allmänt tillgängliga och till viss del reserverade 
(förhyrda eller tillståndsparkering). Parkering ägd av kommun är 
allmänt tillgängliga. 

I en beläggningsstudie över bilparkering i centrala Falköping som 
genomfördes påvisas det att beläggningen av parkeringsplatserna är relativt 
låg, men att det under vissa tidpunkter på vissa platser blir toppar. 10 

 Beläggningen på parkeringsplatserna vid resecentrum är hög under 
vardagar. Det finns fortfarande kapacitet i dagsläget för att fler ska 
kunna parkera i området men om efterfrågan ökar (till följd av att fler 
vill resa med tåg/buss) behöver en mer anpassad reglering införas 
även på dessa parkeringsplatser.    

 Kantstensparkeringarna för främst zon A (centrum) och R 
(resecentrum) har en hög beläggning, som bidrar till felparkeringar 
under dagtid. Felparkeringarna bestod främst av övertidsparkering på 
tidsreglerade parkeringsplatser, samt avsaknad av p-skiva. 

                                                      
10 Trivector, 2017. Beläggningsstudie centrala Falköping. 
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Vid resecentrum finns det möjlighet att parkera på så kallade 
pendlarparkeringar, vilket totalt sett uppgår till dryga 320 stycken. Dessa 
lämpar sig bra för de som reser vidare med tågtrafiken, och som i ett större 
perspektiv främjar kombinerade resor mellan bil och kollektivtrafik. 

3 ATTRAKTIVA OCH EFFEKTIVA 
HÅLLBARA FÄRDMEDEL 

I följande kapitel kommer rådande litteratur på temat och goda exempel som 
stödjer och bidrar till att kollektivtrafik, gång och cykel nyttjas i större 
utsträckning redovisas.  

3.1 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT FÅ FLER ATT 
RESA HÅLLBART 

Inom transportsystemområdet pågår det mycket forskning, inte minst inom 
området hållbara färdmedel och hur vi som samhälle ska planera vår 
infrastruktur för att främja dessa färdmedelsval. I kommande avsnitt kommer 
ett urval av olika åtgärder och principer kring hur man som samhällsaktör ska 
tänka på temat, och få fler att välja att resa kollektivt, gå eller cykla. 
Inledningsvis kommer ett par hållpunkter att sammanfattas. Det är dock viktigt 
att ha i åtanke att i de nationella prognoser som tagits fram pekar det mesta 
på att bilresandet kommer öka, men att det med rätt insatser är möjligt att nå 
de effekter som man vill uppnå.  

För kollektivtrafik gäller följande principer: 

 Se över parkeringspolicies, färre parkeringsplatser och ökade 
kostnader kopplade till bilparkering. 

 Koncentrera utbudet med kollektivtrafiken till de platser där utbudet är 
som störst. 

 Prioritera kollektivtrafikens framkomlighet, vilket leder till förkortade 
restider och effektivare planering rent kostnadsmässigt 

 Enskilda styrmedel löser inte alla knutar, samlade styrmedel inom hela 
området behövs för att få till beteendeförändringar. Detta innebär 
bland annat att om man vill främja kollektivtrafiken behöver biltrafiken 
få försämrade förutsättningar.  

Den sista riktlinjen är mycket viktig. För att få större effekter behövs det hinder 
som påverkar nyttjandet av personbilen, för Falköpings del handlar det mest 
parkeringsavgifter eller andra fysiska hinder som gör att biltrafiken inte har 
samma prioritet i vägnätet, exempelvis kollektivtrafikkörfält vilket i slutändan 
kan påverka framkomligheten och tidsuppoffringen i valet vid färdmedel. 

3.1.1 Kollektivtrafik 
Detta kapitel syftar till att ge en överskådlig bild av hur en effektiv och attraktiv 
trafikeringslösning kan se ut, det är dessa principer som kommer att ligga som 
grund för de inriktningar som utredningen kommer använda för att ta fram de 
olika trafikeringsalternativ som presenteras i kapitel 5. Trafikeringsalternativen 
kommer utgå från de förutsättningar som finns i Falköping, utgångspunkten 
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kommer vara att hitta de korridorer där kollektivtrafiken gör mest nytta. Detta 
utgår ifrån var stadens invånare bor och arbetar, hur de reser i dagsläget, vilka 
stora målpunkter som finns, vilka planer som finns för den fortsatta 
stadsutvecklingen framöver och dagens trafikflöden i staden. 

Sammantaget handlar attraktiv kollektivtrafik om balansgången mellan 
turtäthet, upptagningsområde, restid samt linjedragning. Dessa faktorer måste 
samspela för att uppnå en hållbar trafikekonomi, men också en hållbar 
trafiksituation. Varje hållplatsstopp och omväg är en nytta för de som vill gå 
av/på vid just den hållplatsen, men en belastning för dem som sitter på 
fordonet och vill åka vidare.  

Ökad turtäthet sprider ut antalet resenärer i fler fordon, men det blir samtidigt 
dyrare med ökad trafikering samt större belastning i trafiksystemet. Hållbar 
trafikekonomi är viktig att upprätthålla då kollektivtrafik till stor del finansieras 
av skattemedel, men också viktig då biljettpris har betydelse för valet av 
färdmedel.  

Attraktiv kollektivtrafik kännetecknas enligt nedan av en rad faktorer, men det 
är viktigt att inte glömma bort att en avvägning mellan dessa faktorer också är 
viktig. Faktorerna kan påverka varandra i den mån att gör man det bättre för 
en faktor, kan det påverka en annan faktor till det sämre, varför en avvägning 
mellan faktorerna måste göras. Avvägning måste också göras ur ett 
resursperspektiv där förbättringar (mer resurser) kan ge sämre förutsättningar 
för andra faktorer. Det viktiga är att göra väl avvägda prioriteringar mellan olika 
faktorer för att få så mycket nytta ur kollektivtrafiken som givna resurser tillåter.  

En attraktiv busstrafik kännetecknas rent allmänt av att den exempelvis är 
snabb och pålitlig, har en bra turtäthet och fångar in stora 
upptagningsområden. Flera faktorer har självklart betydelse för hur attraktiv 
kollektivtrafiken upplevs, men vissa faktorer är mer betydande än andra. 
Grundläggande krav på exempelvis tillgänglighet, säkerhet och miljö gäller för 
all kollektivtrafik. Nedan illustreras viktiga kännetecken för en attraktiv 
kollektivtrafik. 

 
Figur 23 Framgångsfaktorer för attraktiv kollektivtrafik (X2AB, 2015) 
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Restid 

Restiden är en avgörande faktor för hur lockande det är att åka kollektivt. Olika 
delar av restiden upplevs som olika belastande, men den totala dörr-till-
dörrtiden ger en översiktlig beskrivning av hur attraktivt kollektivalternativet är.  

Varje extra hållplatsstopp erbjuder en kortare/snabbare anslutningsresa för 
den som stiger av eller på, och är något som i sin tur oftast bidrar till en kortare 
total restid för den personen. Samtidigt ökar restiden för alla de som sitter på 
bussen förbi hållplatsen. Ofta visar det sig att resenärerna sammantaget 
erbjuds ett mycket attraktivare kollektivtrafikalternativ om man drar ner på 
antalet hållplatsstopp. Genom att acceptera något längre restid till bussen för 
vissa resenärer kan man erbjuda betydligt kortare restid i bussen för de flesta.  

Några av de främsta orsakerna till fördröjning av bussar är hållplatsstopp, 
stopp vid trafiksignaler, tvära svängar, parkerade fordon, trängsel, stopp- och 
väjningsplikt samt farthinder. Även om många fördröjningar i sig är små, ger 
de tillsammans upphov till stora fördröjningar.  

Det finns givetvis även andra faktorer som påverkar bussens restid som 
exempelvis hållplatsernas utformning och biljetthantering, men restid tas ej i 
hänsyn till i denna fas. 

Linjetäthet 

Linjetäthet och linjernas dragning är också en viktig faktor för att 
kollektivtrafiken ska anses attraktiv. Resenärens förståelse för linjenätet är 
viktigt, och linjekartor och tidtabeller ska inte utgöra en barriär för att använda 
kollektivtrafiken11. Linjer som går parallellt med varandra skulle exempelvis 
kunna bli reducerade och mer renodlade, för att underlätta förståelsen för 
systemet. 

Linjenätet och dess dragning bör utformas efter stadsstorlek för att uppnå en 
kostnadseffektiv kollektivtrafik. I mindre tätorter likt Falköping (10 000 – 20 000 
inv.) kan det vara svårt att få trafikekonomin att gå ihop då efterfrågan inte 
alltid stödjer utbudet som erbjuds. Å andra sidan, i större städer (100 000 – 
500 000 inv.), är efterfrågan större, men där kan istället en brist på kapacitet 
vara ett problem då fler linjer och högre turtäthet kan leda till trafikstockningar. 
I större städer kan det exempelvis finnas anledning, beroende på struktur, att 
införa ringlinjer i systemet för att avlasta stadens mest centrala bytespunkter. 

Turtäthet 

Hur ofta bussen går, eller med vilken regelbundenhet kollektivtrafiken erbjuds, 
spelar också in för om kollektivtrafiken anses som attraktiv. Högre turtäthet ger 
kortare väntetider för resenärerna, men vid en viss punkt ger för hög turtäthet 
upphov till ökad trängsel i vägnätet. Samtidigt bör det poängteras att för att nå 
tillförlitlighet och minsta servicenivå krävs ofta en lägsta turtäthet även om 
efterfrågan är låg. För att kollektivtrafiken ska ses som ett rimligt alternativ, för 
alla typer av resenärer och på alla tider av dygnet, måste således servicenivån 
ändå hållas upp genom en viss turtäthet, trots låg efterfrågan.  

Dygnets variationer bör tas hänsyn till vid utformning av tidtabeller, då den 
största delen av resandet i regel sker under morgonens högst belastade 

                                                      
11 Kol-trast, SKR, 2018 
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timme. I större städer är det vanligt att ca 1/8 av dygnets totala resande utgör 
maxtimmens volym.  

Upptagningsområde 

Kollektivtrafikens upptagningsområde utgörs inte enbart av hur busslinjens 
dragning ser ut, utan av var busshållplatserna längs linjen är placerade. Att ta 
sig till hållplatsen från exempelvis hemmet, är också en del av resan och bör 
beaktas i planeringen.  

Som tidigare nämnt kräver antalet stopp längs en linje en avvägning mellan 
restid för själva fordonet och gångtiden mellan hållplats och slutlig mål- eller 
startpunkt. Ju kortare den totala resan är, ju större betydelse har gångsträckan 
till busshållplatsen. 

I nedanstående figur redovisas en schematisk bild över upptagningsområde 
och linjedragning.  

 
Figur 24 Schmatiskt samband mellan linjedragning, turtäthet och upptagningsområde 
(Kottenhoff et al, 2009) 
 

Tätare hållplatslägen och krokig linjedragning med längre restid som följd 
tenderar att ha mindre upptagningsområde än en rak linje med få stopp och 
mer effektiv linjedragning (Kottenhoff et al, 2009). Med hänsyn till 
gångavstånd, väntetid, restid och turtäthet kan det nedre alternativet alltså ge 
ett större upptagningsområde. 

3.1.2 Generaliserad reskostnad 
Generaliserad reskostnad (GK) är ett mått som tagits fram genom att 
analysera hur resenärer värderar den uppoffring som de har i samband med 
en kollektivtrafikresa. Exemplet nedan är från studier som gjorts i Stavanger 
området i Norge. Baserat på dessa studier går det att resonera kring vilka 
faktorer som kan ha störst påverkan i valet att resa kollektivt eller inte. I denna 
studie framgår det att tiden till och från hållplatsen, restiden ombord fordonet 
samt priset är de faktorer som har störst påverkan i valet, och således de 
faktorer som om de förändras till de bättre har störst effekt på 
kollektivtrafikresandet. Även om denna typ av studier inte finns tillgänglig för 
Falköping är det inte helt osannolikt att fördelningen av faktorerna ser 
någorlunda lika ut.  
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Figur 25 Generaliserad reskostnad i Stavangerområde (Ellis och Överum, 2014) 

3.1.3 Olika bussåtgärders effekt 
Attraktiv kollektivtrafik innebär bland annat god framkomlighet för bussen. God 
framkomlighet ger inte bara kortare restider utan också en mer stabil tidtabell 
vilket ökar punktligheten för kollektivtrafiken12.  

Några av de främsta orsakerna till fördröjning av bussar är hållplatsstopp, 
stopp vid trafiksignaler, tvära svängar, parkerade fordon i färdvägen, trängsel 
i vägavsnitten, stopp- och väjningsplikt samt farthinder.13 Även om många 
fördröjningar i sig är små, kan de tillsammans ge upphov till stora 
fördröjningar.13 Det finns även andra faktorer som påverkar bussens restid 
som exempelvis biljetthantering. 

För att säkerställa god framkomlighet, och därmed hög medelhastighet och i 
sin tur kortare restid, för kollektivtrafiken i stadsmiljö finns olika typer av 
generella och övergripande åtgärder: 

• Busskörfält 
• Signalprioritering 
• Utglesning av hållplatser 
• Fysiska åtgärder på väg 
• Hållplatsutformning 

I nedanstående tabell redogörs olika åtgärders kostnader och effekt enligt 
SKR:s kunskapsunderlag Framkomligheter för kollektivtrafiken.  

Tabell 2 Framkomlighetsåtgärder och effekter (SKR) 
Åtgärd Kostnad Effekt 

Kollektivtrafikkörfält/Bussgator Hög Hög 

Signalprioritering  Medel Hög 

                                                      
12 SKL 2013, Framkomlighetsåtgärder Kollektivtrafik 
13 Wendle, LTH, 1997 - Vad fördröjer bussen? 
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Utglesning av hållplatser Låg Medel 

Väjningsplikt Låg Medel 

Genomkörning cirkulationsplats Medel-Hög Medel-Hög 

Signalreglerat övergångsställe Låg Medel-Låg 

Fysisk prioritering (räta ut svängar) Låg Medel 

Fysiska åtgärder (bilparkering) Låg Medel 

 

En grov bedömning av effekter och kostnader för den typer av åtgärder som 
kan bli aktuella för Falköping baseras på SKR:s kunskapsmaterial. Med stöd 
av detta kunskapsmaterial bedöms signalprioritering vara den mest 
kostnadseffektiva åtgärden. Att reducera antalet hållplatser, i synnerhet de 
som ligger väldigt tätt, skulle också vara ett bra sätt att öka bussens hastighet 
genom staden. Det konstateras dock att effekten av den typ av åtgärder som 
föreslås alltid varierar från fall till fall och behöver utredas mer detaljerat vid 
enskilda platser. 

3.1.4 Gång- och cykel 
Det finns flera olika möjligheter och åtgärder för att förbättra upplevelsen i 
samband med gång- och cykel. Vissa kopplade till hur man som person 
upplever den kringliggande miljön och andra som mer fokuserar på hur 
infrastrukturen fungerar. En åtgärd som bidrar till båda delarna är 
cykelpassager, som dels bidrar till ett sömlöst system där cykelinfrastrukturen 
”håller ihop” även genom passager där GC-stråken korsar bilvägar, det bidrar 
också till att öka säkerheten- och tryggheten när man framför cykeln (genom 
väjningsplikt för biltrafiken). Cykelöverfarter bidrar till en bättre framkomlighet 
och ger cyklisterna en känsla av prioritering då de får företräde över biltrafiken. 
Cykelöverfarter passar bra vid exempelvis korsning, cirkulationsplatser och 
andra ställen där biltrafiken och cykeltrafiken korsar varandra. Figuren 
illustrerar hur en cykelöverfart kan se ut vid en korsnings. Enligt studier från 
Trafikverket bidrar inte cykelöverfarter eller passager till ökad olycksrisk, 
snarare tvärtom. Det viktiga är att de olika lösningarna är tydligt markerade 
och enkla att förstå, då uppnås effekterna för cyklisterna.14 

                                                      
14 Säkra tillgängliga cykelöverfarter, Trafikverket, 2017 
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Figur 26 Cykelöverfart 
 

Ett annat viktigt perspektiv att tänka på är underhållet av gång- och 
cykelinfrastrukturen, framförallt kopplat till säsongsbaserade skillnader i 
vädret. Ungefär hälften av alla som cyklar på sommaren väljer att ställa cykeln 
på vintern. Enligt en studie från cykelfrämjandet uppstår nära 80 procent av 
samtliga singelolyckor på cykel till följd av halka eller rullgrus.15 Enligt 
Cykelfrämjandet finns det behov av ökat vinterunderhåll av infrastrukturen för 
att på så vis få fler att cykla året om, åtgärder skulle exempelvis vara 
sopsaltning av GC-banor och cykelvårdsanläggningar vilket är åtgärder som 
kommunen och regionen har till uppgift att tillhandahålla.  

En annan åtgärd som tillämpats i Nederländerna och Belgien är en så kallad 
Cirkulationsplan. Målsättningen med cirkulationsplanerna var att minska 
flödena med biltrafiken och prioritera för kollektivtrafiken, cyklister och 
fotgängare. Metoden som användes var att dela in staden Groningen i fyra 
områden där gator och anslutningsvägar stängdes av för biltrafiken, så för att 
resa med bil mellan olika områden var invånarna tvungna att ta större omvägar 
runt och ut från staden. Det skulle fortfarande gå att nå de centrala delarna för 
att utföra vissa ärenden men genomfartstrafiken skulle begränsas i stor 
utsträckning. Att genomföra en cirkulationsplan kräver inte stora investeringar 
i infrastruktur utan består istället till mestadels av regleringar, i form av 
enkelriktade gator och hindra genomfartstrafik m.m. för att förhindra ”onödiga 
resor” på korta distanser.16 Cirkulationsplanen i Groningen genomfördes 
redan på 70-talet, ett mer aktuellt liknande projekt har skett i Gent 2017. 
Resultaten från detta blev att biltrafiken minskade, resor med cykel och 
kollektivtrafiken ökade samtidigt som luftföroreningarna och antalet olyckor 
minskade.17  Växjö har fått EU-medel för att analysera ett liknande upplägg 
och utvecklingen i deras projekt kan vara intressant att följa för att förstå vilka 
medel som finns tillgängliga i en svensk kontext. 18 

                                                      
15 Hur ökar Sverige vintercyklandet, Cykelfrämjandet, 2019 
16 How Groningen invented a cycling template for cities all over the world. Van der 
zee et.al, 2015 
17 The Circulations plan, Stade Gent, 2020 
18 Växjö traffic model, Sumba, http://sumba.eu/en/article/update-vaxjos-traffic-model 
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3.1.5 Trygghetsskapande åtgärder 
För att fler ska kunna resa hållbart är det även viktigt att arbeta med 
trygghetsskapande åtgärder.  

I arbetet med att utveckla en attraktiv gång-, cykel- och kollektivtrafik är det 
även viktigt att arbeta med faktorer som; trygghet, tillgänglighet och säkerhet.  

 Trygghet: För att den upplevda tryggheten ska anses god är det viktigt 
att det finns bra belysning vid kollektivtrafikhållplatser, gång- och 
cykelvägar som sammanfogar olika färdmedel samt cykelparkering i 
anslutning till hållplatserna, att sikten är god, närhet till andra 
människor samt att det är helt och rent. 

 Tillgänglighet: För att kunna erbjuda en attraktiv kollektivtrafik behöver 
den vara tillgänglig för alla åldrar och med olika förmågor att ta sig fram. 
Det är därför viktigt att exempelvis hållplatser är utformade och 
tillgängliga för människor med särskilda behov. 

 Säkerhet: Trafiksäkerheten för gång- och cykeltrafik längs gång- och 
cykelbanor är viktig att beakta. Det ska finnas säkra överfarter för att 
korsa biltrafik. Trafiksäkerheten till och från hållplatser är även viktig att 
ta hänsyn till.  

Nedan finns två bilder för en kollektivtrafiknod i Stockholm där WSP designat 
särskilda ljussättningar för att bland annat förbättra den upplevda tryggheten 
på platsen. 

 
Bild 1 Gröna bron Hallunda (Ljusdesign: Mossa Lindergård WSP, Fotograf: Erik Hagström WSP) 
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Bild 2 Gröna Bron Hallunda (Ljusdesign: Mossa Lindergård WSP, Fotograf: Erik Hagström WSP) 

3.2 TRANSPORTSYSTEMET OCH EXPLOATERING 
I detta avsnitt görs en översiktlig analys av vilket behov av förändringar i 
dagens kollektivtrafikförsörjning som skulle kunna behövas till följd av 
exploateringen. Denna del är till viss del teoretisk eftersom utfallet är svårt att 
prognosticera på ett övergripande sätt. 

Målsättningen med bebyggelseutvecklingen och en utbyggd kollektivtrafik bör 
utgå ifrån att kollektivtrafiken och transportsystemet i sin helhet ska vara 
attraktiv och möjliggöra gena och snabba resor inom det närliggande området 
och regionen. Ambitionen bör vara att kollektivtrafikens förutsättningar ska 
ingå i planhanteringen redan från början för att undvika konflikter i senare 
stadier under planeringen och utformningsfaserna. Ett par riktlinjer som är bra 
att förhålla sig till är följande: 

• Planera för gena stråk där framkomligheten för kollektivtrafiken 
prioriteras, vilket ger förutsättningar för att restiderna och 
restidskvoten gentemot bilen hålls låga. 

• Skapa förutsättningar för gång och cykel till kollektivtrafikens noder 
och hållplatser eftersom ”hela resan”-perspektivet är viktig. 

• Lokalisering och planering av ny bebyggelse bör utgå ifrån 
existerande kollektivtrafikförsörjda stråk i den mån det går. 

Kollektivtrafikens upptagningsområde utgörs inte bara av hur busslinjens 
dragning ser ut, utan av var busshållplatserna längs linjen är placerade. Att ta 
sig till och från hållplatsen från exempelvis hemmet, är också en del av resan 
och något som är viktigt att beakta i planeringen. 
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Samhällsekonomiskt är det mest fördelaktigt att nyttja den redan befintliga 
kollektivtrafikbaserade infrastrukturen istället för att bygga nytt. Genom att 
lokalisera nybyggnation till stråk som redan har en god 
kollektivtrafikförsörjning går det att med enkla medel anpassa linjesträckning 
och trafikutbud istället för att anlägga ny infrastruktur eller införa nya linjer, 
vilket gör att det går att nyttja de resurser som redan finns mer effektivt.  

Att kunna erbjuda en pålitlig och effektiv kollektivtrafik bör man utgå från det 
potentiella resandebehovet som uppstår vid nybyggnation av både bostäder 
och arbetsplatser. Utbudet och efterfrågan går hand i hand, men samtidigt är 
det viktigt att förstå hur människors resmönster ser ut. I mer tätbefolkade 
områden är det vanligtvis fler människor som reser än i mer glesbefolkade 
områden. Det beror till stor del att du kan nå fler punkter på kortare tid med 
kollektivtrafiken i större tätorter än vad du kan göra i mer glesbefolkade 
områden, eftersom de målpunkter som ska nås på en daglig basis (arbeten, 
skolor, inköp av dagligvaror, fritidsintressen etc.) ligger mer utspritt. 

Resandeunderlaget är naturligtvis viktigt för att bedriva kollektivtrafik, men 
utbudet är även en central del i huruvida potentiella resenärer värderar 
möjligheten att resa med det som erbjuds. Det kan alltså skilja sig från ett 
utbud med trafik var 10:e minut till enstaka avgångar per dag. 

Resbenägenheten är starkt kopplad till möjligheten att resa snabbt, gent och 
att tillgängligheten till målpunkter är stor (restiden är det som oftast värderas 
högst bland potentiella resenärer), vilket resulterar i att områden längre ifrån 
de centrala delarna av tätorten och större knutpunkter oftast har en lägre andel 
människor som reser kollektivt. Baserat på resvaneundersökningen är det 
möjligt att göra antaganden hur många som kommer resa med olika färdmedel 
i nybyggnadsområdena.  

I Falköping står bilen för cirka 71 procent av samtliga resor medan busstrafiken 
endast motsvarar 6 procent. Gång och cykel utgör 17 procent. Antaganden 
har gjorts att det genomsnitt är 2.1 boende per hushåll efter samråd med 
planenheten på Falköpings kommun. I exemplet redovisas 
exploateringsområdena Fåraberget och Lunnagården, i vilket det planeras 
700 respektive 350 bostäder. Detta resulterar i nära 1470 personer för 
Fåraberget och 735 personer för Lunnagården. 1920 

Tabell 11:  Teoretiskt färdmedelsfördelning för boende i exploateringsområden i Falköping 
   Scenario Kollektivtrafikensandelar 

Fåraberget 6% 8% 10% 12% 15% 17% 20% 

1470 Invånare 88 118 147 176 221 250 294 

                

Lunnagården 6% 8% 10% 12% 15% 17% 20% 

735 invånare 44 59 74 88 110 125 147 

                

   Scenario Gång- och cykelandelar 

Fåraberget 5% 10% 13% 15% 17% 20% 23% 

1470 Invånare 74 147 191 221 250 294 338 

                

Lunnagården 5% 10% 13% 15% 17% 20% 23% 

735 invånare 37 74 96 110 125 147 169 

                
                                                      
19 Resvaneundersökningen 2017, Falköpingskommun, Koucky & Partners AB 
20 Översiktsplanen, Falköpingskommun, 2020 
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   Scenario Biltrafikensandelar 

Fåraberget 60% 65% 70% 72% 75% 80% 85% 

1470 Invånare 882 956 1029 1058 1103 1176 1250 

                

Lunnagården 60% 65% 70% 72% 75% 80% 85% 

735 invånare 441 478 515 529 551 588 625 
 

Beräkningarna är endast teoretiska, och detta behöver ses som en 
exemplifiering och uppskattning, inte faktiskt utfall. Det finns andra parametrar 
som behöver vägas in, exempelvis ålder, ekonomiska förutsättningar, var 
destinationerna som de boende företrädelsevis kommer resa till, om utbudet 
är tillräckligt bra, osv. Eftersom det i dagsläget inte finns kollektivtrafik i 
områdena är det svårt att bedöma denna faktor och hur det kopplar till restider 
och utbud. 

Utgår man från den marknadsandel som finns i Falköping hamnar det möjliga 
intervallet på antalet kollektivtrafikresenärer från Fåraberget på runt 100 
individer som dagligen skulle resa med busstrafiken medan cirka 250 personer 
företrädelsevis skulle gå- och cykla. Det finns dock en större potential för 
området, om man lyckas knyta dessa personer till kollektivtrafiken från början. 
Med rätt förutsättningar finns det möjlighet att öka både kollektivtrafikens och 
gång- och cykelns andelar. Det är givetvis svårt att säga hur utfallet skulle bli 
men eftersom både Fåraberget och Lunnagården är nya bostadsområden 
finns det stora möjligheter att attrahera nya kundgrupper till kollektivtrafiken 
och få fler att gå- och cykla än vad det finns i redan existerande områden. Att 
från början skapa rätt förutsättningar för dessa trafikslag genom att planera för 
god framkomlighet och gena stråk kommer ha positiv effekt för dessa 
resenärsgrupper samtidigt som det är strukturbildande för områdena. 

4 IDENTIFIERADE BRISTER I 
FALKÖPING 

De brister som kommer att belysas i följande kapitel är dels från iakttagelser 
på plats och från digitala kartverktyg. Analys av olika policydokument, 
bearbetning av statistik och de kartor som tagits fram i kapitel 2, även 
resultaten från RVU 2017 ligger till grund för de brister som diskuteras. 

4.1 ÖVERGRIPANDE BRISTER 
Under arbetet med denna studie har det framgått att kommunen har många 
tankar och planer på hur de vill bedriva en fortsatt utveckling mot mer hållbara 
transporter i tätorten. Detta är givetvis mycket positivt och en viktig 
förutsättning. Det som däremot saknas för att ge tjänstemännen rätt 
förutsättningar är att hela kommunen sluter upp, att mål och strategier tas 
fram. Exempelvis en trafikstrategi, som är ett politiskt beslutat och styrande 
dokument. Genom att ha klara mål och strategier som även kommunens 
politiker står bakom blir det tydligare och lättare att planera olika åtgärder. Att 
se transportsystemet som en helhet där alla delar spelar in och påverkar 
varandra blir fortsättningsvis en viktig parameter. 
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En viktig faktor som påverkar kollektivtrafiken, fotgängarna och cyklisterna är 
hur förutsättningarna och utvecklingen för biltrafiken kommer se ut framöver. 
Eftersom bilen är det dominerande färdmedlet i Falköping är det av betydelse 
att få till en överflyttning från bil till andra färdmedel om de hållbara resorna 
ska öka. En parameter som har en avgörande roll i valet mellan bilen och 
övriga färdmedel är tillgången till parkering, och enligt en genomförd 
beläggningsstudie21 är det ett stort antal fordon som felparkerar. Detta kan 
enligt undersökningen bero på följande anledningar: 

 Reglerna och information om var det är tillåtet att parkera och hur länge 
är otydliga.  

 Det finns en utbredd syn att det är acceptabelt att felparkera och att 
risken för att få en parkeringsanmärkning är låg. 

Undersökningen visade även på hög beläggning vid centrala platser som 
exempelvis resecentrum under vardagar. Det som framförallt är viktigt att 
belysa kopplat till parkering är att det i Falköping generellt är gratis att parkera, 
vilket påverkar valet av färdmedel eftersom invånarna inte får något incitament 
att inte använda bilen. 

4.2 KOLLEKTIVTRAFIKEN 
Ur ett nulägesperspektiv har kollektivtrafiken i Falköping en bra grund att stå 
på. Busstrafiken erbjuder majoriteten av invånarna möjligheter att resa till 
viktiga målpunkter med ett väl utbyggt utbud. Resorna är förhållandevis 
snabba till följd av de korta avstånden. Det finns dock en del att arbeta med 
för att öka attraktiviteten för busstrafiken, när det kommer till busstrafikens 
framkomlighet. I figur 27 återfinns samtliga identifierade framkomlighetshinder 
längs med stadsbussarna linjesträckning.  

Inom ramen för utredningen har vi tagit del av material kopplat till 
framkomligheten från trafikoperatören och Västtrafik. De viktigaste delarna 
summeras nedan: 

 Framkomlighetsproblematik vid följande vägavsnitt: 

  Mössebergsgatan till Danska vägen,  
 Trädgårdsgatan till Hollendergatan  
 Järnvägsgatan och Resecentrum 
 Stråket längs med centrum 

 Många äldre och barnfamiljer som reser – vilket medför att rullatorer 
och barnvagnar tar upp mycket plats ombord samt att det ibland skapar 
förseningar och att det inte finns plats. 

 Oftast är det många mindre problem och störningar som tillsammans 
skapar förseningar och längre restider. 

 Tidtabellsplaneringen och reglertiderna kan bli bättre. 

 Resandet är säsongsberoende, fler reser när det är sämre väder. 

 

                                                      
21 Trivector, 2017. Beläggningsstudie centrala Falköping 
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Figur 27 Framkomlighetshinder för busstrafiken i Falköping 
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4.2.1 Resecentrum 
Resecentrum har stor betydelse för kollektivtrafiksystemet, och är sannolikt 
den plats som flest invånare identifierar kollektivtrafiken med. Här samsas 
tågtrafiken, stadsbusstrafiken, regiontrafiken och övriga färdmedel på en 
relativt liten yta. Vilket i sin tur är en positiv egenskap, detta möjliggör 
kombinerade resor mellan olika färdmedel, så att resor i olika relationer i stor 
mån blir sömlöst.   

Bussterminalen vid Resecentrum håller en relativt god standard. Infrastruktur 
i form av väderskydd, skyltning, hårdgjorda ytor, information, sittplatser och 
belysning finns och hålls efter. Bussarna har gott om ytor för sina rörelser och 
framkomligheten inne i terminalen bedöms också vara god. Ett par negativa 
aspekter finns i form av saknat övergångsställe från torgytan utanför 
centralstationen och cykelparkeringarna till hållplatslägena och att 
väderskydden inte täcker in hela området. Det skulle även vara positivt för de 
ovana resenärerna med en översiktskarta där det framgår vilka busslinjer som 
går från vilka lägen så att det blir ännu lättare att finna var ifrån de ska resa 
med vilken linje.  

I resvaneundersökningen från 2017 uppger 65 procent av de tillfrågade att de 
känner sig otrygga vid resecentrum under kvälls- och nattid medan de flesta 
anser att det under dagtid upplevs som tryggt. Just tryggheten och en upplevd 
oro att vistas i kollektivtrafiken har på senare år blivit ett allt större problem och 
uppemot 63 procent har i undersökningar uppgett att de valt andra vägar eller 
färdsätt när de rest med kollektivtrafiken.22 I området kring resecentrum finns 
det ett par olika aspekter som behöver belysas kopplat till otrygghet, dels 
trafiksäkerheten och möjligheten att ta sig mellan olika platser på ett säkert 
sätt, exempelvis en tydligt markerad passage mellan torgytan och 
bussterminalen. Men framförallt är det passagerna till och från tågspåren som 
behöver ses över. På bild 3 nedan ses nedgången som används för att ta sig 
till spåren, bilden illustrerar väl den dåliga sikten mellan de olika nivåerna på 
resecentrum. Sannolikt leder den dåliga sikten till att många upplever en 
otrygghet när de reser kollektivt.  

En annan faktor som också spelar roll i valet mellan att resa kollektivt är 
möjligheten till kombinerade resor, framförallt för de som gör kombinerade 
resor. Det vill säga går eller cyklar till resecentrum för att byta till tåg eller buss 
för vidare resa. De cykelparkeringar som finns i dagsläget bedöms inte hålla 
tillräckligt hög standard. Parkeringen är för liten, det saknas väderskydd och 
tillgängligheten för att nå cykelparkeringen är dålig. I diskussion med 
tjänstemän på kommunen planeras det att byggas ett nytt 
cykelparkeringsgarage i anslutning till Resecentrum, vilket är positivt. 

                                                      
22 Kollektivtrafik, Tryggare Sverige, 2019 
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Bild 3 Passage till spåren vid resecentrum 
 

Ytterligare en viktig aspekt som är kopplad till Resecentrum är trafiksituationen 
längs med Järnvägsgatan. I trafikanalyser som gjorts har flödena som 
uppmäts längs med sträckan uppgått till 7000 – 9000 fordon per dygn23. De 
höga trafikflödena bidrar tillsammans med bilparkeringsytorna och de smala 
vägbanorna till dålig framkomlighet både för biltrafiken och kollektivtrafiken. 
Dålig framkomlighet kan resultera i längre restider inom kollektivtrafiken och 
osäkerhet i att komma fram i tid, vilken i sin tur påverkar benägenheten att 
resa just kollektivt. 

Övergripande summering av de positiva och negativa aspekterna med 
Falköpings Resecentrum finns nedan: 

 Bussterminalens hållplatslägen (god standard) 
 God tillgång till pendlarparkering 
 Lätt att hitta, däremot kan skyltningen bli bättre 

 
 Bristfällig belysning som påverkar tryggheten 
 Dålig framkomlighet längs järnvägsgatan som sannolikt bidrar till 

ökade körtider och osäkerhet i tidhållningen för bussarna 
 Behov av ytterligare väderskydd 
 Cykelparkeringen saknar ramlås och väderskydd 

                                                      
23 Trafikflödeskarta, Falköping 2016 
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4.3 GÅNG- OCH CYKEL 
Det finns vissa brister i hur väl sammanhängande gång- och 
cykelinfrastrukturen i Falköping är, det rör sig främst av saknade länkar på 
enskilda platser där cykelbanorna ”tar slut” i samband med korsningar, 
cirkulationsplatser och liknande. Detta illustreras i bilderna nedan: 

 
Bild 4 Cykelbanan upphör i samband med cirkulationen vid Danska vägen – Scheelegatan 
 

I bild 4 ovan visas cirkulationsplatsen vid Danska vägen – Scheelegatan, in i 
cirkulationsplatsen finns det GC-banor som sedan upphör och cykeltrafiken 
hänvisas till övergångsstället.  

 
Bild 5 Gångfartsområde vid Dotorpsgatan 
 

På bilden ovan som visar gångfartsområde vid Dotopsgatan framgår vissa 
oklarheter. Dels är cykelbanan i området utmed gatstenen och inte på den 
asfalterade biten vilket skapar otydligheten som illustreras på bilden där 
cyklisten använder mittenpartiet istället. Dels får biltrafik köra på gatan vilket 
skapar trängsel, speciellt om två bilar möts eftersom vägen inte är enkelriktad. 
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Bild 6 Cykelbana vid Mössebergs skola 
I bilden ovan som är tagen på Scheelegatan utanför Mössebergs skola så 
illustreras hur cykelbanan upphör i korsningen. I exemplet blir det ännu mer 
oklart vem som har väjningsplikt, är det cyklisterna eller biltrafiken? Med tanke 
på att det också är utanför en skola handlar frågan också om trafiksäkerhet, 
en risk är att föräldrarna inte vågar låta sina barn cykla med tanke på 
utformningen. 

Det som bilderna illustrerar ger upphov till osäkerhet i hur man som cyklist ska 
agera i trafiken och vilka vägar som man använda. En risk med den här typen 
av utformning är att invånarna hellre tar bilen än att cykla eftersom det bidrar 
till en övergripande känsla att man som cyklist inte ”hör hemma” i trafiken. 
Cykeln behöver i större utsträckning behandlas som ett eget trafikslag och inte 
som ett komplement där de i vissa fall blandas med fotgängare och i andra 
med motorfordonen. Det behöver bli tydligare och lättare att navigera och veta 
sin plats i transportsystemet, först då skapas en känsla av att cykeln är ett 
reellt alternativ för att färdas i tätorten. Det bör inte vara upp till varje enskild 
person att bedöma hur de ska bete sig i trafiken, varken som cyklist eller 
biltrafikant. Infrastrukturen ska ge samma möjligheter för alla invånare att ta 
sig fram säkert och strukturerat. Vem som har företräde ska vara intuitivt.  

När det kommer till korsningar och cirkulationsplatser där GC-banan i flera fall 
också tar slut, och istället hänvisas till övergångställen finns också viss 
problematik i hur intuitivt och enkelt det är att cykla. Det må vara lagligt att som 
cyklist använda passager avsedda för fotgängare men det är inte lämpligt. 
Framförallt för att dessa passager uppfattas som avsedda för fotgängare och 
inte cyklister, med tanke på att de olika färdmedlen färdas i olika hastigheter 
finns det en stor riskfaktor där bilister kanske inte är tillräckligt uppmärksamma 
på att cyklister plötsligt dyker upp. Samtidigt som det också bidrar till känslan 
att det inte är enkelt att cykla rent generellt. 
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5 ÅTGÄRDER FÖR ATT ÖKA 
ANDELEN HÅLLBARA RESOR 

5.1 INFRASTRUKTURELLA ÅTGÄRDER 
Tillsammans med Västtrafik och trafikoperatören skulle det vara möjligt att 
detaljstudera omfattningen och vilken betydelse varje enskilt 
framkomlighetshinder som identifierats har. Den sammanställning som 
framgår i figur 27 är en bra grund att börja på, sannolikt är det flera mindre 
hinder som tillsammans bidrar till att kollektivtrafiken i vissa relationer har 
sämre förutsättningar att konkurrera med bilen. Det är också viktigt att påpeka 
att Falköpings tätort är relativt liten till ytan, vilket gör att bilen i många fall har 
en fördel rent tidsmässigt. För att skapa rätt förutsättning så att kollektivtrafiken 
värderas högre bland invånarna krävs det en kombination av åtgärder. Bland 
annat infrastrukturella. Sammanfattningsvis föreslås att följande 
infrastrukturella hinder utreds mer i detalj. 

 Ett helhetsgrepp behövs för Järnvägsgatan, framförallt korsningen 
Järnvägsgatan – Sankt Sigfridsgatan 

 Förbättra framkomligheten genom att minimera antalet 
kantstensparkeringar, bland annat vid området runt Järnvägsgatan 
och centrum 

 Se över behovet av oskyddade övergångsställen på Hollendergatan 
 Inför signalprioritet i korsningar med höga flöden 
 Inför parkeringsavgifter  

En större åtgärd som främjar kollektivtrafiken är att införa kollektivtrafikkörfält 
där endast busstrafik är tillåten att köra. Det finns gator där detta skulle kunna 
vara aktuellt för att verkligen prioritera busstrafikens framkomlighet. Med tanke 
på att de flesta av Falköpings större gator inte har fler än två körfält är risken 
stor att övrig persontrafik påverkas i väldigt stor utsträckning. Detta är inget 
som kan rekommenderas innan en grundlig analys görs över hur trafikflödena 
skulle förändras. Detta kan göras via en trafikmodell, och då går det att 
analysera hur de förändrade flödena fördelas i tätorten. En ”light-variant” på 
kollektivtrafikkörfält kan istället vara att vissa gator stängs av för 
genomfartstrafiken så att endast de fordon som har start- eller slutpunkt 
någonstans längs gatan får köra längs med den. Även denna typ av åtgärd 
skulle behöva studeras i en trafikmodell men är inte en lika omfattande åtgärd 
som busskörfält. Ett första steg skulle i så fall vara att studera Järnvägsgatan, 
samt exempelvis Sankt Olofsgatan och Dotorpsgatan bland annat.  

5.2 BELYSNING VID RESECENTRUM 
Ett sätt att öka tryggheten och möjliggöra för att fler använder sig av de 
kollektiva färdmedlen är att förbättra belysningen. Just otrygghet är en faktor 
som många angett som ett hinder i RVUn och som kunnat identifierats vid det 
platsbesök som genomförts under utredningen. Det finns givetvis flera olika 
sätt att arbeta med otrygghet men ett sätt är belysning vid kritiska punkter som 
exempelvis Resecentrum, i bild 1 och 2 (kap 3.1.5) visades exempel från ett 
projekt där WSP arbetat med att förbättra den upplevda tryggheten i 
kollektivtrafiken, och något som Falköping rekommenderas att se över. Detta 
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går naturligtvis att göra på andra platser än resecentrum, men är framförallt 
viktigt där stora flöden av personer som nyttjar kollektivtrafiken återfinns. 

5.3 FÖRÄNDRINGAR I KOLLEKTIVTRAFIKNÄTET 
Utifrån en nulägesanalys är kollektivtrafikens täckning och 
upptagningsområde i Falköping relativt bra. Det finns vissa mindre justeringar 
som skulle kunna göras, exempelvis att linje 3 förlängs från hållplats Warodells 
väg till ett eller flera hållplatslägen inne i Ållebergs handelsplats. Exempelvis 
skulle hållplatsläge Ulricehamn rondellen kunna trafikeras för att få en ökad 
tillgänglighet till handelsutbudet i närheten. Området är till viss del fortfarande 
under exploatering, vilket resulterar i en bedömning att även GC-länkar i 
området skulle kunna ses över så att trafiksäkerheten för oskyddade 
trafikanter kan förbättras.  

Att förlänga linje 3 för att få bättre tillgänglighet till Ållebergs handelsplats 
bedöms vara en relativt liten förändring som kan rymmas i nuvarande 
trafikeringsupplägg. En annan större justering som denna utredning föreslår 
berör kollektivtrafikkopplingen till det nya exploateringsområdet Fåraberget. 
Trots att Fåraberget fortfarande ligger i startgroparna för utbyggnad är det läge 
att fundera på hur området kan försörjas av kollektivtrafiken. För att skapa en 
hållbar lösning som redan från början ger möjligheterna för de som flyttar eller 
arbetar i området är det viktigt att kollektivtrafiken är med från början 
(strukturbildande), annars riskerar bilen bli det dominerade färdmedlet likt 
övriga Falköping. I figur 28 nedan ses ett översiktligt förslag på hur linje 3 
skulle kunna förlängas från dagens ändhållplats vid resecentrum, så att en 
trafikförsörjning av Fåraberget blir möjligt. Linjesträckning har endast 
schablonmässigt placeras utifrån de planer som finns på huvudgata i området 
och kan komma att behöva förändras. 

 
Figur 28 Eventuell förlängning av linje 3 till Fåraberget 
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Anledningen till att förlänga linje 3 föreslås baseras dels på att den idag har 
resecentrum som ändhållplats vilket föranleder att en förlängning skulle vara 
möjlig och att man således kan nyttja befintliga resurser istället för att inrätta 
en helt ny linje. I dagsläget har linje 3 halvtimmestrafik, förslagsvis kan 
utvecklingen av trafikeringen till Fåraberget ske etappvis där exempelvis 
varannan avgång fortsätter från Resecentrum till Fåraberget, och sedan 
succesivt allt eftersom Fåraberget byggs utöka utbudet. Sannolikt kan denna 
förändring ge upphov till att ytterligare resurser behövs i form av fler fordon, 
men det behöver detaljstuderas med hjälp av Västtrafik och trafikoperatören.  

Inom tätorten trafikerar även regionlinjerna. Det är viktigt att se hela 
kollektivtrafiken som ett gemensamt system. Dessa linjer kan fylla en viktig roll 
i trafikförsörjningen av tätorten också Genom att nyttja de resurser som finns 
kan viktiga effekter uppnås utan att för den delen behöva tillföra ytterligare 
trafik. För att öka förståelsen bland invånarna vilka resealternativ de har skulle 
olika informationskampanjer som även belyser regiontrafiken och 
möjligheterna att resa i tätorten genomföras. En översyn av regiontrafiken och 
samspelet med tätortstrafiken kan även det behöva göras för att undvika 
parallellgående trafik. 

5.4 ÅTGÄRDER FÖR GÅNG- OCH CYKEL 
En allmän rekommendation kopplat till transportsystemet i sin helhet men 
gång- och cykel i synnerhet är att installera mätstationer på ett par olika platser 
i tätorten så att räkningar av passager kan genomföras. På så sätt kan 
kommunen kartlägga var de stora flödena finns. Att öka förståelsen för hur 
invånarna rör sig resulterar i att rätt prioriteringar och åtgärder kan göras på 
de platser där flest människor tar sig fram. 

Nyligen beslutade regeringen att ge kommunerna en ny typ av verktyg för att 
främja cykel, nämligen att de får möjlighet att inrätta en ny typ av gata, så 
kallade cykelgator24. På cykelgatorna är det den motordrivna trafiken som ska 
anpassa hastigheten efter cykeltrafiken, med en maxhastighet på 30 km i 
timmen. Syftet är att främja cyklandet och ge väghållaren möjligheten att 
prioritera cyklar i täta stadsmiljöer där det inte är möjligt att anlägga nya 
cykelbanor. Införandet av cykelgator kan börja ske från och med 1 december 
2020. Denna nya typ av lösning med lokala trafikföreskrifter bedöms kunna 
appliceras på flera platser i Falköping, för att öka attraktiviteten att cykla och 
samtidigt förbättra trafiksäkerheten. 

 
Figur 29 Cykelgata (Regeringskansliet) 

                                                      
24 Cykelgator, Regeringen, 2020 
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Att fortsätta utveckla ett i så stor omfattning som möjligt heltäckande GC-nät 
med tydligt fokus på huvud- eller stomstråk bedöms vara en bra väg framåt för 
Falköping. Som tidigare beskrivits finns det i Översiktsplanen 2017–2030 
framtaget en schematisk bild över var dessa huvudstråk kan komma att finnas. 
Att ha gena förbindelser som täcker ihop viktiga målpunkter och där större 
koncentration av invånare bor är mer effektivt än att ha cykelinfrastruktur 
överallt, det underlättar både för cyklisterna samtidigt som det blir lättare att 
prioritera var förbättringar behövs. Det är också viktigt att påpeka att förbättrad 
cykelinfrastruktur inte endast betyder nya eller förbättrade cykelbanor, det kan 
även vara andra åtgärder som exempelvis hastighetssänkande åtgärder för 
den motoriserade trafiken. Något som skulle kunna resultera i att det blir mer 
tryggt och säkert att cykla i vissa relationen och som bidrar till den allmänna 
uppfattningen att cykeln är konkurrensmässig. Om fler invånare ska cykla och 
gå behöver dessa färdmedel bli mer attraktiva. Då gäller det att man arbetar 
både med den fysiska miljön, att det finns gena stråk som förbättrar restiden 
och att det upplevs tryggt och säkert. 

Vid fortsatt utveckling av huvudstråken i GC-stråken är det viktigt att påpeka 
att det i största möjliga mån behöver vara intuitivt att använda, det vill säga att 
designen av cykelnätet behöver likriktas så att oavsett var i Falköping man 
framför cykeln eller går ska det vara lätt att förstå hur man använder 
infrastrukturen. Exempelvis hur enkel- och dubbelriktade cykelbanor används, 
vilket färdmedel som har företräde, hur man cyklar i korsningspunkter med 
mer. Det ska fungera likadant längs med Hollendergatan som Järnvägsgatan.  

I huvudstråken för GC-nätet som finns i Översiktsplanen 2017 – 2030 bedöms 
det finns vissa viktiga relationer som saknar kopplingar och tydlig prioritering. 
I figuren nedan har dessa relationer markerats ut. Bland annat rör det sig om 
relationen mellan Bestorp – Anneberg mot Resecentrum och förbindelserna 
över järnvägen som i dagsläget fungerar som en barriär. Även en ny 
förbindelse till Fåraberget som kommer exploateras (cykelbanan är 
schematisk inritad och kommer behöva detaljstuderas i samband med 
utbyggnaden), därtill bedöms det finnas ytterligare behov av en prioriterad 
koppling strax söder om centrum samt ut mot Ålleberg där det prioriterade 
huvudstråket tar slut.  
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Figur 30 Kompletteringar till Cykelstomnät 
 

I kapitel 4.3 belystes problematiken kring hur GC-infrastrukturen beter sig vid 
korsningspunkter och cirkulationsplatser, att cykelbanorna upphör och 
cyklisterna istället hänvisas till antingen övergångsställen för fotgängare eller 
ut i körfälten för biltrafiken. Det finns ett stort behov av att ytterligare fokusera 
på den fysiska separeringen mellan cykeltrafiken och övriga trafikslag för att 
göra det mer enkelt, genare och tryggare att cykla. Förslaget innebär att en 
fördjupad kartläggning av samtliga korsningspunkter görs. På så vis skulle det 
vara möjligt att ta fram en prioriteringslista över de platser som behöver 
åtgärdas. I figurerna nedan återfinns utformningsförslag för hur dessa 
cykelpassager skulle kunna se ut, och är något som föreslås för Falköping.  
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Figur 31 Utformningsförslag cykelpassage korsning och cirkulationsplats (Transportstyrelsen) 
Det är viktigt att se transportsystemet som en helhet. Det är därför av 
betydelse att det finns bra förbindelser mellan gång- och cykel till 
kollektivtrafiknoder, som Resecentrum. Eftersom det finns en stark koppling 
mellan att resa kollektivt och att gå eller cykla är det betydelsefullt att 
resecentrum ingår i det strategiska arbetet som sker med utvecklingen av GC-
stråken och inte att Resecentrum endast handlar om kollektivtrafikens behov 
och nyttor. Det gäller att se och förstå samspelet mellan de olika färdmedlen. 
En fördjupad studie över hur fotgängare och cyklister rör sig i och omkring 
resecentrum skulle ge en ökad förståelse för vilka behov som finns på platsen, 
hur gång och cykellänkar planeras, var parkeringsplatser lokaliseras m.m. 
Uppoffringen i samband med resan handlar inte enbart om tiden ombord på 
fordonet, utan det är minst lika viktigt att reducera tiden det tar att parkera sin 
cykel och ta sig till bussen eller tåget. Är det alltför krångligt och tar lång tid 
riskerar man att förlora de som kan tänka sig att cykla för att byta till 
kollektivtrafik. 

Ett annat sätt att ge invånarna i Falköping rätt förutsättningar är att arbeta med 
ett intuitivt sätt att ”visa rätt väg” till olika målpunkter. I Köpenhamn har man i 
flera år arbetet med en typ av mobility management som kallas 
cykelvägvisning. Syftet är dels att sprida informationen till de som redan cyklar, 
men också att uppmärksamma de som inte cyklar hur lätt och smidigt det 
skulle kunna vara. Vill man att fler ska välja cykeln i första hand behövs det till 
en beteendeförändring och detta skulle kunna vara ett sätt att göra det på. Om 
vanebilister inte görs uppmärksamma på fördelarna de kan förskaffa sig 
genom att resa på ett annat sätt kommer de i stor utsträckning att 
fortsättningsvis resa med sin bil. 

I nedan bild som är tagen från Köpenhamn visas ett exempel på en sådan 
cykelvägvisning där det både framgår hur och vilken riktning man ska ta sig 



 
 

 

 
10307649 •  Plan för ökad andel hållbart resande  | 45   

för att nå olika målpunkter samtidigt som det finns information om hur lång 
sträckan är samt den uppskattade tiden det tar att cykla. För många är den 
faktiska distansen inte alltid greppbar och svår att relatera till men med hjälp 
av tidsangivelser blir det mycket enklare att förstå och ta till sig informationen. 
Speciellt om man samtidigt sitter fast i en bilkö eller liknande. 

 
Figur 32 Cykelvägvisning i Köpenhamn, Dybbelsbro 

5.5 MOBILITY MANAGEMENT 
Mobility management (MM) är ett begrepp för att främja hållbart resande 
genom att förändra resenärers beteenden. Åtgärder som påverkar 
resbeteendet och val av färdsätt är ett viktigt komplement till 
infrastrukturåtgärder i arbetet med att minska biltrafiken.  

Exempel på åtgärder som Falköpings kommun kan arbeta med för att 
uppmuntra boende att resa hållbart är: 

 Skyltning och vägvisning till viktiga målpunkter 

 Bra cykelparkering nära kollektivtrafiknoder, entréer m.m.  

 Information och kampanjer - exempelvis utdelning av frukost till 
cyklister, reflexer eller annan informationsspridning.   

 Testresenärer kollektivtrafik, att subventionera eller på andra sätt vara 
olika initiativ behjälpliga. 

 Parkeringsavgifter, eftersom det i dagsläget är gratis att parkera i 
Falköping är parkeringsavgifter ett bra verktyg att arbeta med för att 
skapa incitament att köra bil i mindre utsträckning. 

 Parkeringsreglering och skyltning 

Andra exempel på MM-åtgärder kan vara initiativ med det lokala näringslivet, 
där insatser kopplat till utbildning och information om fördelarna med cykling. 
Det finns även projekt där medarbetare för andra förmåner om de reser mer 
hållbart. Bland annat kan informationskampanjer kring hälsofördelar kopplat 
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till att gå- och cykla beskrivas, information kring hur enkelt det är att resa 
kollektivt eller vilka tidsbesparingar enskilda personer kan göra framföras. Det 
kan också vara åtgärder som att företag eller kommunal verksamhet erbjuder 
de anställda subventionerade resekort eller cyklar, förbättrar 
cykelparkeringsmöjligheterna eller erbjuder de anställda möjligheten till att 
arbeta på pendlingstid om möjlighet till det finns, exempelvis om medarbetarna 
tågpendlar. Inom Västra Götalandsregionen pågår redan ett sådant projekt 
som skulle kunna fungera som inspiration för Falköping, projektet heter En ren 
vana. 25 

5.6 PRAKTISKA REKOMMENDATIONER SOM 
FRÄMJAR FOTGÄNGARE 

Det finns flera positiva aspekter av att fler personer går, bland annat för den 
egna hälsan, miljön och trafikmiljön genom att färre bilar rör sig i våra tätorten. 
Forskning på området visar att om den byggda infrastrukturen är anpassad för 
att röra sig till fots så leder det till att fler personer i högre utsträckning går. Det 
finns en begränsad mängd forskning inom området arkitektur och 
stadsplanering om hur det är att gå i mikroskalan (gaturummet). Men nyligen 
kom arkitekten Thomas Höjemo ut med sin avhandling Att gå med lätta steg: 
Miljöaspekter som ger välbefinnande till fots” där han kartlägger just detta 
genom en kvalitativ analys hur invånarna i Varberg, upplever sin stadsmiljö 
och vad som påverkar deras benägenhet att röra sig till fots. I avhandlingen 
listades ett tjugotal praktiska rekommendationer hur man kan arbeta med just 
detta, ett par av dessa rekommendationer listas nedan: 

Visa tydlig information om vägvisning och tillgänglighet 

Genom att införa ett vägvisningssystem speciellt anpassat för gående som 
täcker hela staden skulle det bli lättare att orientera sig. Vägvisningssystemet 
i London vid namn “Legible London” och “Hälsans stig” som finns i Håsten i 
Varberg kan inspirera. 

Tillgängligt för alla 

Fasa av trottoarkanter i gatunätet exempelvis vid övergångsställen för att det 
ska vara möjligt för rullstolsbundna att ta sig över gatan utan att behöva ta 
omvägar. 

Snö, is och ojämnheter kan göra det obehagligt och farligt att röra sig på 
trottoarer och gångvägar. Det är därför viktigt att kommunen prioriterar snabb 
snöröjning och skötsel av trottoarer och gångvägar.  

Gör det tryggare och säkrare att röra sig till fots 

Den upplevda tryggheten kan ökas genom bättre visuell översikt. Det är även 
viktigt med jämn belysning som bör finnas i alla miljöer som gående rör sig i.  

Gångtrafiken bör ha gott om utrymme som är avsett endast för gående och 
där cyklister inte inkräktar. Tydlighet i utformningen är viktig. 
Hastighetsbegränsning för biltrafiken innebär också säkrare gångmiljöer. 
Farthinder som gupp och upphöjda övergångsställen gör det tryggare att röra 
sig till fots. 26 

                                                      
25 En ren vana, Västra Götalandsregionen, 2020 
26 Thomas Höjemo, 2018. Att gå med lätta steg: Miljöaspekter som ger välbefinnande 
till fots – Sammanfattning med 20 praktiska rekommendationer  
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5.7 ÖVRIGA VERKTYG MED KOPPLING TILL 
TRANSPORTSYSTEMET 

Mål och strategier 

För att få till en förändring av hur invånarna i Falköping reser krävs 
förändringar i både praktisk form (infrastruktur m.m.) och i beteendet kopplat 
till valet av färdmedel. Till detta finns det ett behov för Falköping att samlas 
kring mål och strategier, så att både politiker, tjänstemän och kommunens 
befolkning vet vad som ska uppnås och hur (vilka verktyg) som ska användas. 
I dagsläget kretsar mycket kring kommunens översiktsplan och i den ryms 
mycket information, även om den fastställs och beslutas av 
kommunfullmäktige är den endast vägledande och inte bindande. Istället finns 
det behov att enas kring en Trafikstrategi, som är ett samlat mål, - strategi- 
och styrdokument. En trafikstrategi kan ha flera olika användningsområden 
men enkelt förklarat ska den på en mer detaljerad nivå beskriva hur 
kommunen ska uppfylla de mål som finns i översiktsplanen. I trafikstrategin 
kan enskilda trafikslag, vissa verksamheter eller ett geografiskt område 
beskrivas med åtgärdsförslag. Det är även möjligt att ta fram enskilda 
åtgärdsprogram som på djupet beskriver hur kommunen vill arbeta med 
enskilda frågor och lösa viss problematik, exempelvis trygghet, tillgänglighet, 
trafiksäkerhet eller andra stadsmiljömässiga frågeställningar rörande 
kollektivtrafiken, cykel eller parkering. 27 28 En ytterligare positiv aspekt med 
att kommunen tydligt klargör sina mål och strategier är att andra intressenter 
kan bidra och vidareutveckla sina uppgifter som är kopplat till 
transportsystemet, exempelvis Västtrafik och Trafikverket.   

Trafikflöden 

Ett verktyg som skulle ge en bättre bild över hur invånarna i Falköping rör sig 
och vilka korsningspunkter som är mest belastade och attraktiva att använda 
är att använda sig av utrustning som mäter flöden av cyklister, fotgängare och 
fordon. Detta skulle kunna exempelvis kunna bidra till ett kvantitativt 
dataunderlag för hur man bäst styr flödena vid resecentrum eller analysera 
vilka cykellänkar som används med frekvent. Genom att kartlägga hur 
invånarna använder den befintliga infrastrukturen blir det lättare att identifiera 
vilka punkter i transportsystemet som är mest prioriterade att förbättra och 
utveckla för att skapa mest nytta för invånarna.  

Dessa mätningar över hur trafikflödena fördelar sig i Falköping är viktigt, 
framförallt för att förstå hur samspelet mellan olika trafikslag fungerar men 
också för att få en bättre bild hur infrastrukturen fungerar för invånarna. Fokus 
bör ligga på platser som redan är kända knutar med höga flöden. Ett sådant 
exempel är Järnvägsgatan som är en viktig mål- och knutpunkt för 
kollektivtrafiken och för många som går- och cyklar. Enligt trafikflödeskartan 
över Falköpings tätort från 2016 är Järnvägsgatan en av de mest trafikerade 
med en dygnsvolym på cirka 7000 – 9000 per dygn. Sannolikt har de höga 
flödena stor del i framkomlighetsproblematiken vid resecentrum och längs 
med järnvägsgatan, vilket också resulterar i en negativ påverkan för 
tillförlitligheten i kollektivtrafiken och som leder till längre körtider och 
förseningar.  

 

                                                      
27 Översiktsplan, PBL kunskapsbank, 2020 
28 Trafikstrategi, trafikplan och åtgärdsprogram, Trafikverket, 2020 
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Medborgarförankring 

Det är inte bara viktigt att målen och strategierna förankras med politikerna, 
det är även av betydelse att kommunens invånare är medvetna och 
involverade i förändringsprocessen. Att i större utsträckning involvera de som 
nyttjar transportsystem för att identifiera vad som är viktigt att förändra eller 
förbättra bör i många fall vara en utgångspunkt. Dels får man på det sättet in 
värdefull information om vad problematiken kan vara, dels går det samtidigt 
att diskutera olika lösningar och hur de skulle kunna mottas av invånarna 
redan innan de är fastställda. Med tanke på att det i Falköping är en 
övervägande majoritet som använder bilen för de flesta resor kommer det 
krävas en större beteendeförändring för att vända inställningen till vilka 
färdmedel som används. Om det initieras en process för att skapa en 
trafikstrategi kan det vara ett bra tillfälle att ha medborgardialoger, men det 
finns också möjligheter att använda sig av andra digitala kanaler för att samla 
in förslag och synpunkter för att få till en hållbar utveckling som kommer 
stödjas av de som bor och verkar i Falköping. 

Styrmedel och perspektiv på resval 

Hur vi som människor utvärderar olika möjligheter till resor och vilket 
färdmedel som vi använder är starkt kopplat till vilken uppoffring vi gör i valet. 
Inom begreppet uppoffring ryms flera parametrar men framförallt styrs valet av 
vilka faktiska kostnader som är kopplat till resan (biljettpris, 
drivmedelskostnader, inköp av cykel etc.) och tiden det tar att resa med olika 
färdmedel. Genom att skapa bättre förutsättningar att resa med 
kollektivtrafiken eller att cykla och gå är givetvis åtgärder som bidrar till att öka 
dessa färdmedels attraktivitet. Men det är viktigt att förstå att styrmedel som 
är direkt inriktade på att skapa bättre 
förutsättningar för att resa med hållbara färdmedel 
inte ensamt genererar någon större överflyttning 
från biltrafiken. För att få till en överflyttning krävs 
det samtidigt att förutsättningarna för att resa med 
bilen försämras, exempelvis genom längre körtider 
eller att det blir dyrare. Först då kommer de som 
använder bilen för att göra sina resor att värdera 
andra färdmedel och testa på andra möjligheter, 
det vill säga att de själva initierar en 
beteendeförändring. Det gäller alltså att tydligt 
prioritera de hållbara färdmedlen över bilen.  29 

Detta kopplar till stor del an till de resor som sker inom tätorten. Men för många 
inom kommunen kommer det fortfarande finnas ett behov av att använda bilen 
till stor del. Det gäller att göra rätt avvägningar hur olika åtgärder påverkar 
olika grupper i samhället. Att hitta rätt nivå på målsättning och åtgärd. 
Invånarna som bor i kringliggande tätorter kommer fortsättningsvis också 
behöva tillgång till bland annat samhällsviktiga funktioner.  

 

 

                                                      
29 Att styra mot ökad kollektivtrafikandel, K2, 2015 

Figur 33 Prioritering av 
färdmedel (Copenhagenize) 
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6 SLUTSATSER 

Det finns flera vägar fram för Falköpings kommun rörande frågan hur de ska 
möjliggöra en omställning till ett mer hållbart transportsystem, och som 
invånarna i kommunen vill använda sig av. Inom ramen för den utredning och 
analys som gjorts har flera brister och möjligheter till förbättring lyfts fram. Till 
viss del finns det konkreta och mindre åtgärder som kan genomföras i närtid 
som förbättrar situationen på vissa platser men för att få till en omställning 
behövs det mer än enstaka lösningar. Dels handlar det om praktiska saker 
som förändring av infrastruktur men också beteendeförändringar. Att skapa 
rätt förutsättningar kräver att kommunen samlas kring gemensamma mål och 
strategier för hur man tar sig från punkt A till punkt B. Att genomföra större 
förändringar som påverkar invånarnas dagliga liv kräver ansträngning och tid. 
Ett första steg blir att arbeta med frågeställningarna Vad vill vi uppnå med 
transportsystemet och hur kommer vi dit? Detta görs företrädelsevis i en 
kommunal Trafikstrategi, vilket är ett politiskt styrdokument som används för 
att beskriva hur transportsystemet i kommunen bör utformas för att styra mot 
de mål som man vill uppnå. Samspelet med övriga styrande dokument är 
viktigt, exempelvis Översiktsplanen så att olika mål och strategier för 
utvecklingen i kommunen harmoniserar med varandra. I sammanhanget kan 
det även nämnas att Västra Götalandsregionen under 2020 fastställt sitt 
program för hållbara resor i regionen för perioden 2021 – 2025.30 Sannolikt 
skulle Falköping kunna dra nytta av detta och samarbeta med regionen i 
frågeställningar rörande Hållbar transportinfrastruktur så att målen, 
strategierna och sedermera utvecklingen hålls ihop gemensamt. Det är viktigt 
att påpeka att det finns en viss tröghet i beteendeförändringar, så det är av 
yttersta vikt att samlas i gemensamma mål och strategier, såväl på 
tjänstemannanivå som politiskt så att utveckling är bestående.  

Ett annat verktyg som kan vara nyttigt att använda i den kartläggning som 
fortsättningsvis ska ske i Falköping kopplat till åtgärder är Strada (Swedish 
Traffic Accident Data Aquisition). Strada är ett informationssystem för statistik 
över skador och olyckor inom vägtransportsystemet och skulle kunna 
användas för att utvärdera om speciella punkter i Falköping är mer frekvent 
drabbade av olyckor. På så vis går det att identifiera möjliga plats som skapar 
en otrygghet för exempelvis cyklister. Åtkomsten till Strada är sedan början av 
2020 begränsad men det är möjligt att beställa ut data för kommunen på en 
aggregerad nivå. 31 

I dagsläget finns det till viss del ingen tydlig fördel att välja cykeln över bilen. 
Trots att det finns goda förutsättningar för att få fler att cykla, med hänsyn till 
de relativt korta avstånden och restiderna. Sammanfattningsvis är det 
möjlighet att konstatera att det saknas en tydlig prioritet för cykeln på flera 
ställen i tätorten och på vissa ställen är även kvaliteten på vissa stråk 
undermålig. Ett tydligare fokus på de utpekade stråken som finns i 
översiktsplanen bedöms vara en bra grund att stå på för att utveckla attraktiva 
och gena kopplingar för cyklisterna i stan med tydligt fokus på de stråk där de 
stora flödena kan finnas. Prioritera så att cykeln har bra kopplingar genom 
korsningspunkter. 

                                                      
30 Hållbara resor i Västra Götaland, Trafikförsörjningsprogram 2021-2025, VGR 
31 Olycksdatabasen Strada, Transportstyrelsen 
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Det är fortfarande viktigt att påpeka att förändringar tar tid och kräver oftast en 
kombination av åtgärder. För att få fler att resa kollektivt behöver konkurrensen 
mellan buss- och biltrafiken förbättras, det behöver göras genom förbättringar 
för busstrafiken (bättre framkomlighet och bättre restider) samtidigt som det 
sker en försämring för biltrafiken (sämre framkomlighet och att det blir dyrare). 
Om inte det samtidigt sker försämringar kommer vanebilisterna inte tvingas till 
någon uppoffring i valet av färdmedel. I Falköpings fall skulle ett första steg 
vara att se över parkeringsavgifterna samtidigt som framkomligheten för 
busstrafiken görs bättre och prioriteras över bilen i vissa korridorer. 

 
Figur 34 Sammanfattande processbild över hur Falköping få fler att resa hållbart 
 

Sammanfattnings föreslås Falköpings kommun att fortsättningsvis arbeta med 
följande teman för att öka andelen hållbara resor i kommunen. 

 Initiera ett mål och strategiarbete som mynnar ut i Trafikstrategi 
eller liknande politiskt styrande dokument 

 Förbättra den upplevda tryggheten vid resecentrum 
 Kartlägga var de stora cykelflödena återfinns med hjälp av 

mätstationer. 
 Förbättra cykelinfrastrukturen i starka stråk genom att göra GC-

infrastrukturen ”sömlös” genom korsningar m.m. 
 Utvärdera om parkeringsavgifter kan införas på ett bra sätt. 
 I trafikmodell testa hur olika åtgärder som exempelvis busskörfält 

eller genomfartsförbud för biltrafik påverkar trafikflödena i tätorten. 
 Uppdatera RVU och genomföra dialog om möjliga förbättringar 

tillsammans med invånarna och övriga intressenter. 
 

 

Ökad andel hållbra resor

Påverka efterfrågan
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beteendeförändringar
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förutsättningar m.m)

Sämre förutsättningar för 
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WSP är ett av världens ledande analys- och 
teknikkonsultföretag. Vi verkar på våra lokala marknader 
med stöd av global expertis. Som tekniska experter och 
strategiska rådgivare har vi tillgång till ingenjörer, tekniker, 
naturvetare, planerare, utredare och miljöspecialister liksom 
professionella projektörer, konstruktörer och projektledare. 
Vi erbjuder hållbara lösningar inom Hus & Industri, Transport 
& Infrastruktur och Miljö & Energi. Med drygt 39 000 
medarbetare på 500 kontor i 40 länder medverkar vi till en 
hållbar samhällsutveckling. I Sverige har vi omkring 4 000 
medarbetare. wsp.com 
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§ 46 Dnr 2021/00096  

Efterskänkning av tillsynsavgifter för 
serveringstillstånd för år 2021 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att efterge årliga 

tillsynsavgifter för serveringstillstånd, enligt ”avgifter för 
serveringstillstånd samt tillsynsavgifter enligt alkohollagen, lag om tobak 
och liknande produkter och lag om handel med vissa receptfria 
läkemedel”, KFS 2019:16, för perioden den 1 januari 2021 till och med 
den 31 december 2021. 

2 Kommunstyrelsen beslutar att finansiering, cirka 250 000 kronor, sker 
med centralt avsatt medel i kommunstyrelsens budget för år 2021 för 
tillfällig budgetpott, oförutsett.  

Bakgrund 
Med anledning av den pågående pandemin med Covid-19 har många 
restauranger drabbats av minskade intäkter till följd av restriktioner, både 
vad gäller åtgärder för att minska trängsel, samt inskränkningar i 
serveringstillstånd och öppettider.  
Ansvaret för hanteringen av serveringstillstånd ligger på socialnämnden i 
Falköpings kommun. Socialnämnden har genom avtal överlåtit till Tillstånd i 
samverkan (TIS), Lidköpings kommun, att sköta handläggning och tillsyn 
enligt alkohollagen för kommunens räkning.  
TIS har tagit emot många synpunkter från olika kommuner och 
näringsidkare om möjligheten att sänka eller efterskänka avgifterna till 
företagen. Eftersom varje kommun fattat beslut om avgifterna, enligt TIS 
förslag, måste beslut om eventuell eftergift fattas i respektive kommun. 
Lidköpings kommun har nu ställt frågan till de kommuner som ingår i TIS 
hur de önskar hantera frågan i sina kommuner.  
Näringsidkare som har serveringstillstånd för alkohol betalar avgift i tre 
delar.  Dels en avgift för serveringstillståndet som betalas i samband med 
ansökan om tillstånd och dels en tillsynsavgift som består av en fast och en 
rörlig del. Tillsynsavgiften betalas årligen och är inte beroende av genomfört 
tillsynsbesök.  
Den fasta tillsynsavgiften baseras på restaurangens öppettid enligt nedan 

Grupp  Avgift/år 
Grupp A Stadigvarande tillstånd till 

föreningar som ej driver 
försäljning med vinstintresse samt 
restauranger med tillstånd till kl 22 

2500 kr 
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Grupp B Restauranger med tillstånd till kl 
00 

4000 kr 

Grupp C Restauranger med tillstånd till kl 
01 

5000 kr 

Grupp D Restauranger med tillstånd till kl 
02 

6000 kr 

 
Den rörliga tillsynsavgiften baseras till restaurangens omsättning enligt 
nedan. 

Omsättning Avgift 
0-50 000 750 
50 001- 100 000 1500 
100 001 – 250 000 3000 
250 001-500 000 6000 
500 001-1 000 000   8000 
1 000 001 – 5 000 000 12 000 
5 000 001 – 10 000 000   13 000 
10 000 001- 14 000 

 
En restaurang kan således betala mellan 3 250 kronor och 20 000 kronor i 
årliga tillsynsavgifter beroende på öppettider och omsättning.  
Tillsynsavgiften betalas årligen i förskott, vilket innebär att avgiften för år 
2021 betalas under första kvartalet 2021. Avgiften för år 2020 betalades i 
början på år 2020 och med förlängd betalningstid.  
Det som är aktuellt nu är efterskänkning av tillsynsavgifter för år 2021. 
Ansökningsavgiften för beviljande av serveringstillstånd berörs således inte.  
TIS verksamhet är helt avgiftsfinansierad. Avgifterna betalas direkt till TIS. 
Kommunerna har därmed inte någon kostnad för att Lidköpings kommun 
sköter handläggningen. Avgifterna är beslutade i samtliga kommuner som 
ingår i TIS. Om Falköpings kommun beslutar att efterskänka 
tillsynsavgifterna kommer kommunen att behöva betala motsvarande belopp 
till TIS/Lidköpings kommun som kompensation för uteblivna inkomster 
genom avgifter. 
TIS kommer under år 2021 att fortsätta följa den beslutade tillsynsplanen. 
Den fasta årliga avgiften för verksamheter med serveringstillstånd i 
Falköpings kommun är 134 000 kronor. Den rörliga årliga avgiften för år 
2019 var 125 500 kronor. Den rörliga avgiften för år 2021 är svår att förutse 
eftersom den grundar sig på omsättningen för år 2020. Till följd av rådande 
restriktioner finns det anledning att anta att den rörliga avgiften skulle bli 
lägre år 2021 än den som fastställdes för år 2019. Sannolikt kommer den 
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totala tillsynsavgiften, det vill säga såväl den fasta som den rörliga delen, 
inte överstiga 250 000 kronor. 
Då avgifterna beslutats av kommunfullmäktige utan någon skrivning om att 
socialnämnden kan fatta beslut om att efterskänka avgifter måste även 
beslutet om eventuell eftergift beslutas av kommunfullmäktige.  
Ett beslut att efterskänka tillsynsavgifter till restauranger med 
serveringstillstånd kan bedömas utgöra ett ekonomiskt stöd till enskilda 
företag. Enligt 2 kap. 8 § kommunallagen får individuellt inriktade stöd till 
enskilda näringsidkare endast lämnas om det finns synnerliga skäl för det. 
Rättsläget är oklart när det gäller frågan huruvida den aktuella situationen 
kan anses innebära att det föreligger synnerliga skäl för sådant stöd. Sveriges 
kommuner och regioner, SKR, har gjort följande uttalande.  
”Den situation vi nu befinner oss i får vidare betraktas som extraordinär, 
vilket också aktualiserar möjligheten att ”synnerliga skäl” enligt 
paragrafens andra stycke kan vara uppfyllt när det gäller vissa typer av 
stöd, i vart fall om företaget tillhör en bransch som drabbats hårt av 
pandemin. Det finns också anledning att ha en differentierad bedömning i 
förhållande till vilken typ av stöd det rör sig om. Ett betalningsanstånd finns 
det sannolikt större utrymme för att medge än en ren eftergift. Visserligen 
framgår av lagens förarbeten att det ska råda en restriktiv syn på 
kommunala stödinsatser gentemot enskilda företag. Det framhålls dock, när 
det gäller avgränsningen av tillåtna insatser, att rättstillämpningen måste 
kunna anpassas till samhällsutvecklingen. Någon relevant praxis finns av 
lätt insedda skäl inte. Det kan alltså enligt vår mening inte uteslutas att olika 
former av stöd till följd av covid-19 kan ges ut utan hinder av 2 kap. 8 § 
KL.” 

Remittering 
Eftersom ansvaret för hanteringen av serveringstillstånd ligger på 
socialnämnden i Falköpings kommun har kommunledningsförvaltningens 
förslag remitterats till socialnämnden. Socialnämnden har yttrat sig över 
förslaget genom ett ordförandebeslut och framför följande. 
För att socialnämnden ska kunna fullföra sina skyldigheter enligt 
alkohollagen är det viktigt att tillsynen enligt alkohollagen fortgår, så att det 
säkerställs att restauranger med alkoholtillstånd bedriver en ansvarsfull 
alkoholservering. Enligt förslaget kommer tillsynen att fortgå enligt plan, 
men kommunen beslutar att efterskänka tillsynsavgifterna och finansierar 
istället tillsynen genom att kommunstyrelsen betalar TIS motsvarande den 
summa krögarna skulle betalat i tillsynsavgift. Socialnämnden bedömer 
därmed att nämndens uppdrag enligt alkohollagen är uppfyllt. 
Socialnämnden vill påtala att det är rättsligt osäkert om efterskänkning av 
avgifter kan betraktas som ett otillbörligt stöd till enskilda näringsidkare, 
vilket också framgår av tjänsteskrivelsen. För övrigt har socialnämnden inget 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
4 (4) 

Sammanträdesdatum 
2021-03-31 

 
 

  
 

 
Justerarnas signaturer 

Digital justering 
  Protokollsutdraget bestyrks 

 

att erinra emot att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att 
efterskänka tillsynsavgifterna i enlighet med förslaget. 

Förvaltningens bedömning 
Till följd av rådande restriktioner föreligger starka begränsningar i 
näringsidkares möjligheter att utnyttja beviljat serveringstillstånd. Av den 
anledningen kan en eftergift av tillsynsavgifterna anses vara motiverad. 

Finansiering 
Den kostnad om cirka 250 000 kronor som Lidköpings kommun, TIS, ska 
ersättas med finansieras med centralt avsatta medel i kommunstyrelsens 
budget för år 2021 för tillfällig budgetpott, oförutsett.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-03-23 
Yttrande från socialnämnden, ordförandebeslut 2021-03-22 
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-03-14 
Skrivelse från Lidköpings kommun om hantering av tillstånd för år 2021 
  
 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            
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 Kommunstyrelsen 

Efterskänkning av tillsynsavgifter för 
serveringstillstånd för år 2021 

Förslag till beslut 
1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att efterge årliga 

tillsynsavgifter för serveringstillstånd, enligt ”avgifter för 
serveringstillstånd samt tillsynsavgifter enligt alkohollagen, lag om tobak 
och liknande produkter och lag om handel med vissa receptfria 
läkemedel”, KFS 2019:16, för perioden den 1 januari 2021 till och med 
den 31 december 2021. 

2 Kommunstyrelsen beslutar att finansiering, cirka 250 000 kronor, sker 
med centralt avsatt medel i kommunstyrelsens budget för år 2021 för 
tillfällig budgetpott, oförutsett.            

Bakgrund 
Med anledning av den pågående pandemin med Covid-19 har många 
restauranger drabbats av minskade intäkter till följd av restriktioner, både 
vad gäller åtgärder för att minska trängsel, samt inskränkningar i 
serveringstillstånd och öppettider.  
Ansvaret för hanteringen av serveringstillstånd ligger på socialnämnden i 
Falköpings kommun. Socialnämnden har genom avtal överlåtit till Tillstånd i 
samverkan (TIS), Lidköpings kommun, att sköta handläggning och tillsyn 
enligt alkohollagen för kommunens räkning.  
TIS har tagit emot många synpunkter från olika kommuner och 
näringsidkare om möjligheten att sänka eller efterskänka avgifterna till 
företagen. Eftersom varje kommun fattat beslut om avgifterna, enligt TIS 
förslag, måste beslut om eventuell eftergift fattas i respektive kommun. 
Lidköpings kommun har nu ställt frågan till de kommuner som ingår i TIS 
hur de önskar hantera frågan i sina kommuner.  
Näringsidkare som har serveringstillstånd för alkohol betalar avgift i tre 
delar.  Dels en avgift för serveringstillståndet som betalas i samband med 
ansökan om tillstånd och dels en tillsynsavgift som består av en fast och en 
rörlig del. Tillsynsavgiften betalas årligen och är inte beroende av genomfört 
tillsynsbesök.  
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Den fasta tillsynsavgiften baseras på restaurangens öppettid enligt nedan. 
 

Grupp  Avgift/år 

Grupp A Stadigvarande tillstånd till 
föreningar som ej driver 
försäljning med vinstintresse samt 
restauranger med tillstånd till kl 22 

2500 kr 

Grupp B Restauranger med tillstånd till kl 
00 

4000 kr 

Grupp C Restauranger med tillstånd till kl 
01 

5000 kr 

Grupp D Restauranger med tillstånd till kl 
02 

6000 kr 

 
 
Den rörliga tillsynsavgiften baseras till restaurangens omsättning enligt 
nedan. 

Omsättning Avgift 

0-50 000 750 

50 001- 100 000 1500 

100 001 – 250 000 3000 

250 001-500 000 6000 

500 001-1 000 000   8000 

1 000 001 – 5 000 000 12 000 

5 000 001 – 10 000 000   13 000 

10 000 001- 14 000 
 
En restaurang kan således betala mellan 3 250 kronor och 20 000 kronor i 
årliga tillsynsavgifter beroende på öppettider och omsättning.  
Tillsynsavgiften betalas årligen i förskott, vilket innebär att avgiften för år 
2021 betalas under första kvartalet 2021. Avgiften för år 2020 betalades i 
början på år 2020 och med förlängd betalningstid.  
Det som är aktuellt nu är efterskänkning av tillsynsavgifter för år 2021. 
Ansökningsavgiften för beviljande av serveringstillstånd berörs således inte.  
TIS verksamhet är helt avgiftsfinansierad. Avgifterna betalas direkt till TIS. 
Kommunerna har därmed inte någon kostnad för att Lidköpings kommun 
sköter handläggningen. Avgifterna är beslutade i samtliga kommuner som 
ingår i TIS. Om Falköpings kommun beslutar att efterskänka 
tillsynsavgifterna kommer kommunen att behöva betala motsvarande belopp 
till TIS/Lidköpings kommun som kompensation för uteblivna inkomster 
genom avgifter. 
TIS kommer under år 2021 att fortsätta följa den beslutade tillsynsplanen. 
Den fasta årliga avgiften för verksamheter med serveringstillstånd i 
Falköpings kommun är 134 000 kronor. Den rörliga årliga avgiften för år 
2019 var 125 500 kronor. Den rörliga avgiften för år 2021 är svår att förutse 
eftersom den grundar sig på omsättningen för år 2020. Till följd av rådande 
restriktioner finns det anledning att anta att den rörliga avgiften skulle bli 
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lägre år 2021 än den som fastställdes för år 2019. Sannolikt kommer den 
totala tillsynsavgiften, det vill säga såväl den fasta som den rörliga delen, 
inte överstiga 250 000 kronor. 
Då avgifterna beslutats av kommunfullmäktige utan någon skrivning om att 
socialnämnden kan fatta beslut om att efterskänka avgifter måste även 
beslutet om eventuell eftergift beslutas av kommunfullmäktige.  
Ett beslut att efterskänka tillsynsavgifter till restauranger med 
serveringstillstånd kan bedömas utgöra ett ekonomiskt stöd till enskilda 
företag. Enligt 2 kap. 8 § kommunallagen får individuellt inriktade stöd till 
enskilda näringsidkare endast lämnas om det finns synnerliga skäl för det. 
Rättsläget är oklart när det gäller frågan huruvida den aktuella situationen 
kan anses innebära att det föreligger synnerliga skäl för sådant stöd. Sveriges 
kommuner och regioner, SKR, har gjort följande uttalande.  
”Den situation vi nu befinner oss i får vidare betraktas som extraordinär, 
vilket också aktualiserar möjligheten att ”synnerliga skäl” enligt 
paragrafens andra stycke kan vara uppfyllt när det gäller vissa typer av 
stöd, i vart fall om företaget tillhör en bransch som drabbats hårt av 
pandemin. Det finns också anledning att ha en differentierad bedömning i 
förhållande till vilken typ av stöd det rör sig om. Ett betalningsanstånd finns 
det sannolikt större utrymme för att medge än en ren eftergift. Visserligen 
framgår av lagens förarbeten att det ska råda en restriktiv syn på 
kommunala stödinsatser gentemot enskilda företag. Det framhålls dock, när 
det gäller avgränsningen av tillåtna insatser, att rättstillämpningen måste 
kunna anpassas till samhällsutvecklingen. Någon relevant praxis finns av 
lätt insedda skäl inte. Det kan alltså enligt vår mening inte uteslutas att olika 
former av stöd till följd av covid-19 kan ges ut utan hinder av 2 kap. 8 § 
KL.” 

Remittering 
Eftersom ansvaret för hanteringen av serveringstillstånd ligger på 
socialnämnden i Falköpings kommun har kommunledningsförvaltningens 
förslag remitterats till socialnämnden. Socialnämnden har yttrat sig över 
förslaget genom ett ordförandebeslut och framför följande. 
För att socialnämnden ska kunna fullföra sina skyldigheter enligt 
alkohollagen är det viktigt att tillsynen enligt alkohollagen fortgår, så att det 
säkerställs att restauranger med alkoholtillstånd bedriver en ansvarsfull 
alkoholservering. Enligt förslaget kommer tillsynen att fortgå enligt plan, 
men kommunen beslutar att efterskänka tillsynsavgifterna och finansierar 
istället tillsynen genom att kommunstyrelsen betalar TIS motsvarande den 
summa krögarna skulle betalat i tillsynsavgift. Socialnämnden bedömer 
därmed att nämndens uppdrag enligt alkohollagen är uppfyllt. 
Socialnämnden vill påtala att det är rättsligt osäkert om efterskänkning av 
avgifter kan betraktas som ett otillbörligt stöd till enskilda näringsidkare, 
vilket också framgår av tjänsteskrivelsen. För övrigt har socialnämnden inget 
att erinra emot att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att 
efterskänka tillsynsavgifterna i enlighet med förslaget. 
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Förvaltningens bedömning 
Till följd av rådande restriktioner föreligger starka begränsningar i 
näringsidkares möjligheter att utnyttja beviljat serveringstillstånd. Av den 
anledningen kan en eftergift av tillsynsavgifterna anses vara motiverad. 

Finansiering 
Den kostnad om cirka 250 000 kronor som Lidköpings kommun, TIS, ska 
ersättas med finansieras med centralt avsatta medel i kommunstyrelsens 
budget för år 2021 för tillfällig budgetpott, oförutsett.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-03-23 
Yttrande från socialnämnden, ordförandebeslut 2021-03-22 
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-03-14 
Skrivelse från Lidköpings kommun om hantering av tillstånd för år 2021        

Beslutet ska skickas till 
Tillstånd i samverkan (TIS) 
Socialnämnden  
Ekonomiavdelningen 
 
 
 
Magnus Sundén 
Näringslivschef 



Kanal:  Remissvar 
Från:  SN 
Skickat:  2021-03-22 08:14:03 
Till:  KS gällande ärende:  
Ämne:  2021/00063 Yttrande gällande efterskänkning av tillsynsavgifter för serveringstillstånd för år 2021 
Bifogade filer: Yttrande gällande efterskänkning av tillsynsavgifter för serveringstillstånd för år 2021.pdf 
 
 
 
Hej! 
Bifogat finns socialnämndens yttrande i ärendet.  
Ordförandebeslut, 2021-03-22. 
Hälsningar 
Carin  
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Kommunstyrelsen

Yttrande gällande efterskänkning av tillsynsavgifter för
serveringstillstånd för år 2021

Beslut
1 Socialnämndens ordförande beslutar att på delegation lämna

nedanstående yttrande till kommunstyrelsen

Ordförandebeslut enligt
Ordförandebeslutet fattas med stöd av 6 kap 39 § Kommunallagen samt
delegationsbestämmelser för socialnämnden.

Nämndens bedömning
Kommunstyrelsen föreslås att kommunfullmäktige ska fatta beslut om att
efterskänka tillsynsavgiften för alkoholttillstånd och önskar att
socialnämnden ska yttra sig över förslaget.

Ansvaret för hanteringen av serveringstillstånd ligger på socialnämnden i
Falköpings kommun, enligt Socialnämndens reglemente. Socialnämnden har
genom avtal överlåtit till Tillstånd i samverkan (TIS), Lidköpings kommun,
att sköta handläggning och tillsyn enligt alkohollagen för kommunens
räkning.

För att socialnämnden ska kunna fullföra sina skyldigheter enligt
alkohollagen är det viktigt att tillsynen enligt alkohollagen fortgår, så att det
säkerställs att restauranger med alkoholtillstånd bedriver en ansvarsfull
alkoholservering.

Enligt förslaget kommer tillsynen att fortgå enligt plan, men kommunen
beslutar att efterskänka tillsynsavgifterna och finansierar istället tillsynen
genom att kommunstyrelsen betalar TIS motsvarande den summa krögarna
skulle betalat i tillsynsavgift. Socialnämnden bedömer därmed att nämndens
uppdrag enligt alkohollagen är uppfyllt.

Socialnämnden vill påtala att det är rättsligt osäkert om efterskänkning av
avgifter kan betraktas som ett otillbörligt stöd till enskilda näringsidkare,
vilket också framgår av tjänsteskrivelsen.

Socialförvaltningen

Falköpings kommun Sankt Sigfridsgatan 9 52181 Falköping Telefon 0515-88 50 00
www.falkoping.se Bankgiro 991-2478 Plusgiro 321 38-0 Org nr 2120001744
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För övrigt har socialnämnden inget att erinra emot att kommunstyrelsen
föreslår kommunfullmäktige att efterskänka tillsynsavgifterna i enlighet med
förslaget.

Sture Olsson
Ordförande
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 Kommunstyrelsen 

Efterskänkning av tillsynsavgifter för 
serveringstillstånd för år 2021 

Förslag till beslut 
1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att efterge årliga 

tillsynsavgifter för serveringstillstånd, enligt ”avgifter för 
serveringstillstånd samt tillsynsavgifter enligt alkohollagen, lag om tobak 
och liknande produkter och lag om handel med vissa receptfria 
läkemedel”, KFS 2019:16, för perioden 1 januari till och med 31 
december 2021. 

2 Kommunstyrelsen beslutar att finansiering, ca 250 tkr, sker med centralt 
avsatt medel i kommunstyrelsens budget 2021 för tillfällig budgetpott, 
oförutsett.            

Bakgrund 
Med anledning av den pågående pandemin med Covid-19 har många 
restauranger drabbats av minskade intäkter till följd av restriktioner, både 
vad gäller åtgärder för att minska trängsel, samt inskränkningar i 
serveringstillstånd och öppettider.  
Ansvaret för hanteringen av serveringstillstånd ligger på socialnämnden i 
Falköpings kommun. Socialnämnden har genom avtal överlåtit till Tillstånd i 
samverkan (TIS), Lidköpings kommun, att sköta handläggning och tillsyn 
enligt alkohollagen för kommunens räkning.  
TIS har tagit emot många synpunkter från olika kommuner och 
näringsidkare om möjligheten att sänka eller efterskänka avgifterna till 
företagen. Eftersom varje kommun fattat beslut om avgifterna, enligt TIS 
förslag, måste beslut om eventuell eftergift fattas i respektive kommun. 
Lidköpings kommun har nu ställt frågan till de kommuner som ingår i TIS 
hur de önskar hantera frågan i sina kommuner.  
Näringsidkare som har serveringstillstånd för alkohol betalar avgift i tre 
delar.  Dels en avgift för serveringstillståndet som betalas i samband med 
ansökan om tillstånd och dels en tillsynsavgift som består av en fast och en 
rörlig del. Tillsynsavgiften betalas årligen och är inte beroende av genomfört 
tillsynsbesök.  
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Den fasta tillsynsavgiften baseras på restaurangens öppettid enligt nedan 
 
Grupp  Avgift/år 

Grupp A Stadigvarande tillstånd till föreningar 
som ej driver försäljning med 
vinstintresse samt restauranger med 
tillstånd till kl 22 

2500 kr 

Grupp B Restauranger med tillstånd till kl 00 4000 kr 

Grupp C Restauranger med tillstånd till kl 01 5000 kr 

Grupp D Restauranger med tillstånd till kl 02 6000 kr 

 
 
Den rörliga tillsynsavgiften baseras till restaurangens omsättning enligt 
nedan 
Omsättning Avgift 

0-50 000 750 

50 001- 100 000 1500 

100 001 – 250 000 3000 

250 001-500 000 6000 

500 001-1 000 000   8000 

1 000 001 – 5 000 000 12 000 

5 000 001 – 10 000 000   13 000 

10 000 001- 14 000 

 
En restaurang kan således betala mellan 3250 kr och 20 000 kr i årliga 
tillsynsavgifter beroende på öppettider och omsättning.  
Tillsynsavgiften betalas årligen i förskott, vilket innebär att avgiften för 2021 
betalas under första kvartalet 2021. Avgiften för 2020 betalades i början på 
år 2020 och med förlängd betalningstid.  
Det som är aktuellt nu är efterskänkning av tillsynsavgifter för 2021. 
Ansökningsavgiften för beviljande av serveringstillstånd berörs således inte.  
TIS verksamhet är helt avgiftsfinansierad. Avgifterna betalas direkt till TIS. 
Kommunerna har därmed inte någon kostnad för att Lidköpings kommun 
sköter handläggningen. Avgifterna är beslutade i samtliga kommuner som 
ingår i TIS. Om Falköpings kommun beslutar att efterskänka 
tillsynsavgifterna kommer kommunen att behöva betala motsvarande belopp 
till TIS/Lidköpings kommun som kompensation för uteblivna inkomster 
genom avgifter. 
TIS kommer under 2021 att fortsätta följa den beslutade tillsynsplanen. 
Den fasta årliga avgiften för verksamheter med serveringstillstånd i 
Falköpings kommun är 134 000 kr. Den rörliga årliga avgiften för 2019 var 
125 500 kr. Den rörliga avgiften för 2021 är svår att förutse eftersom den 
grundar sig på omsättningen för 2020. Till följd av rådande restriktioner 
finns det anledning att anta att den rörliga avgiften skulle bli lägre 2021 än 
den som fastställdes för 2019. Sannolikt kommer den totala tillsynsavgiften, 
dvs. såväl den fasta som den rörliga delen, inte överstiga 250 000 kr. 
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Då avgifterna beslutats av kommunfullmäktige utan någon skrivning om att 
socialnämnden kan fatta beslut om att efterskänka avgifter måste även 
beslutet om eventuell eftergift beslutas av fullmäktige.  
Ett beslut att efterskänka tillsynsavgifter till restauranger med 
serveringstillstånd kan bedömas utgöra ett ekonomiskt stöd till enskilda 
företag. Enligt 2 kap. 8 § kommunallagen får individuellt inriktade stöd till 
enskilda näringsidkare endast lämnas om det finns synnerliga skäl för det. 
Rättsläget är oklart när det gäller frågan huruvida den aktuella situationen 
kan anses innebära att det föreligger synnerliga skäl för sådant stöd. Sveriges 
kommuner och regioner, SKR, har gjort följande uttalande.  
”Den situation vi nu befinner oss i får vidare betraktas som extraordinär, 
vilket också aktualiserar möjligheten att ”synnerliga skäl” enligt 
paragrafens andra stycke kan vara uppfyllt när det gäller vissa typer av 
stöd, i vart fall om företaget tillhör en bransch som drabbats hårt av 
pandemin. Det finns också anledning att ha en differentierad bedömning i 
förhållande till vilken typ av stöd det rör sig om. Ett betalningsanstånd finns 
det sannolikt större utrymme för att medge än en ren eftergift. Visserligen 
framgår av lagens förarbeten att det ska råda en restriktiv syn på 
kommunala stödinsatser gentemot enskilda företag. Det framhålls dock, när 
det gäller avgränsningen av tillåtna insatser, att rättstillämpningen måste 
kunna anpassas till samhällsutvecklingen. Någon relevant praxis finns av 
lätt insedda skäl inte. Det kan alltså enligt vår mening inte uteslutas att olika 
former av stöd till följd av covid-19 kan ges ut utan hinder av 2 kap. 8 § 
KL.” 

Förvaltningens bedömning 
Till följd av rådande restriktioner föreligger starka begränsningar i 
näringsidkares möjligheter att utnyttja beviljat serveringstillstånd. Av den 
anledningen kan en eftergift av tillsynsavgifterna anses vara motiverad. 

Finansiering 
Den kostnad om ca 250 tkr som Lidköpings kommun, TIS, ska ersättas med 
finansieras med centralt avsatta medel i kommunstyrelsens budget 2021 för 
tillfällig budgetpott, oförutsett.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-03-14 
Skrivelse från Lidköpings kommun om hantering av tillstånd för år 2021        

Beslutet ska skickas till 
Tillstånd i samverkan (TIS) 
Socialnämnden  
Ekonomiavdelningen 
 
 
 
Magnus Sundén 
Näringslivschef 



 
 
 
 
 
Miljö- och byggnämnden 
Miljö-Hälsa 

  

Datum 2021-02-12 
Dnr LIMBN-2021-265 
  
  

  

 

 
 
 

     Post 
Lidköpings kommun 
Samhällsbyggnad 
531 88 LIDKÖPING vid Vänern 

Besök 
Stadshuset 
Skaragatan 8 

Telefon 
0510-77 00 00 

 E-post 
miljohalsa@lidkoping.se 

Webbsida 
www.lidkoping.se 
 

      
 

 

 

 

 
 

Ärendet avser: Gällande utdebitering av avgifter 

 

I det tidiga skedet av Coronapandemin tog Lidköpings kommun initiativ till flera åtgärder för att 

lindra effekterna på det lokala närings- och föreningslivet. Under hösten 2020 har ett uppföljande 

beslut tagits om ytterligare åtgärder. Åtgärderna har haft fyra syften: vägledning och rådgivning, 

förbättrad likviditet, sänkta kostnader samt förbättrade förutsättningar för affärer.  

 

Läget är alltjämt ansträngt för många företag och föreningar varför frågan om ytterligare åtgärder 

är aktuell. Underlag har tagits fram för ytterligare stöd till närings- och föreningslivet. Dialog har 

skett med aktörer i närings- och föreningslivet vilket har utmynnat i förslag om att återinföra vissa 

tidigare prövade åtgärder samt genomföra vissa nya åtgärder med syftena förbättrade 

möjligheter till affärer, sänkta kostnader samt förbättrad likviditet.  

En av åtgärderna som föreslås är att efterskänka de årliga fasta och rörliga avgifterna för 2021, för 

verksamheter med serveringstillstånd i Lidköpings kommun. Avräkning gällande verksamheternas 

omsättning 2020 kommer att ske och inkomna ärenden, ansökningar och anmälningar, kommer 

att faktureras men med längre betaltid.  

I slutet av februari förväntas kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att ge miljö- och 

byggnämnden möjlighet att, efter samråd med kommunstyrelsens ordförande, medge avvikelse 

från taxa för stadigvarande serveringstillstånd för alkoholutskänkning.  

Då utdebitering sker av Lidköpings kommun behöver avtalskommunerna lämna besked om hur 

man avser hantera avgifterna för 2021 gällande verksamheterna i respektive kommun som 

innehar serveringstillstånd.  

Vi ber er höra av er så snart som möjligt med information/beslut till miljohalsa@lidkoping.se  

Vänliga hälsningar 

Mona Wrethman  
Enhetschef Miljö- och hälsoskyddsenheten 
Telefon: 0510-77 18 15 
Mona.Wrethman@lidkoping.se 

Skrivelse till kommuner i samverkan, Tillståndsenheten 
 

mailto:miljohalsa@lidkoping.se
mailto:Mona.Wrethman@lidkoping.se
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§ 47 Dnr 2021/00108  

Ändring av avgifter för Ekehagens Forntidsby 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
1  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta ändring av 

avgifter för Ekehagens Forntidsby i enlighet med kultur- och 
fritidsnämndens förslag.       

2  Ändringen ska gälla från och med den 15 maj 2021 och tas upp i ny 
kommunal författningssamling som ersätter KFS 2019:08.  

Bakgrund 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 23 februari 2021, § 3, att föreslå 
att kommunfullmäktige fastställer avgifter turistverksamheten för Ekehagens 
Forntidsby samt att avgifterna för skolverksamheten lämnas oförändrade. 
Ändringarna föreslogs av nämnden börja gälla den 1 maj 2021. 
Av bakgrunden till kultur- och fritidsnämndens beslut framgår följande. 
Inför sommarsäsong 2021 anpassar Ekehagens Forntidsby verksamheten 
efter gällande restriktioner kopplat till rådande pandemi. Förändringarna är 
baserade på de erfarenheter som dragits från den anpassade sommaren 2020.  
Säsongen planeras formas som en löpande verksamhet istället för att planera 
in vissa särskilda programdagar som normalt sett lockar många besökare. 
Alla öppetdagar kommer att ges samma utbud av aktiviteter. Det innebär att 
entrépriserna behöver anpassas och göras om. Det tidigare höga entrépriset 
för programdagar slås samman med den tidigare vanliga besöksdagens lägre 
entré, vilket därmed ger en mellannivå som står i paritet med det planerade 
utbudet. 
Eftersom de dagliga guidade turerna med största sannolikhet även denna 
sommar måste ha ett begränsat antal deltagare, föreslås en extra kostnad tas 
ut för guideturen. Den som får plats på guideturen och därmed ytterligare en 
aktivitet får betala lite mer jämfört med den som bara löst entré för besöket 
vilket upplevs mer rättvist.  
Höjningen av avgiften för vuxen för övernattning i forntidshus motiveras av 
att efterfrågan är stor och att upplevelsen är värd ett högre pris. Jämfört med 
andra kollegor i branschen är avgiften fortfarande prisvärd.  
En barnkonsekvensanalys har genomförts och en förändring av avgifter 
bedöms vara en faktor som indirekt och direkt kan utestänga barn från 
verksamheten. I ett försök att parera riskerna och erbjuda prisvärda alternativ 
finns biljettsystem med familjebiljetter, gruppentré och relativt lågt pris för 
barn. Alla skolelever som besökt Ekehagens Forntidsby under våren med 
skolan får också en fribiljett till kommande säsong, där eleven erbjuds gratis 
entré.  
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Förvaltningens bedömning 
Enligt 2 kap. 5 § kommunallagen får en kommun ta ut avgifter för tjänster 
och nyttigheter som den tillhandahåller. En kommun får dock inte ta ut högre 
avgifter än att de motsvarar kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som 
kommunen tillhandahåller (självkostnaden), enligt 2 kap. 6 § 
kommunallagen. 
Då både avgifterna för skolverksamhet och turistverksamhet framgår av 
samma taxa föreslår kommunledningsförvaltningen att kommunfullmäktige 
antar ändring av avgifter för Ekehagens Forntidsby i enlighet med kultur- 
och fritidsnämndens förslag. Ändringen föreslås gälla från och med den 15 
maj 2021 och tas upp i ny kommunal författningssamling som ersätter KFS 
2019:08. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 21-03-05 
Kultur- och fritidsnämndens beslut, 21-02-23 
Förslag till avgifter, 21-02-23       
  
 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            
 



 

Kommunledningsförvaltningen   Kansliavdelningen 

 

Sara Cronholm   Kommunjurist      sara.cronholm@falkoping.se  

Falköpings kommun   Sankt Sigfridsgatan 9   52181 Falköping   Telefon 0515-88 50 00 

kommunen@falkoping.se   www.falkoping.se   Bankgiro 991-2478   Plusgiro 3 21 38-0   Org nr 2120001744 
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 Kommunstyrelsen 

Ändring av avgifter för Ekehagens Forntidsby 

Förslag till beslut 
1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta ändring av 

avgifter för Ekehagens Forntidsby i enlighet med kultur- och 
fritidsnämndens förslag.       

2 Ändringen ska gälla från och med den 15 maj 2021 och tas upp i ny 
kommunal författningssamling som ersätter KFS 2019:08.      

Bakgrund 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 23 februari 2021, § 3, att föreslå 
att kommunfullmäktige fastställer avgifter turistverksamheten för Ekehagens 
Forntidsby samt att avgifterna för skolverksamheten lämnas oförändrade. 
Ändringarna föreslogs av nämnden börja gälla den 1 maj 2021. 
Av bakgrunden till kultur- och fritidsnämndens beslut framgår följande. 
Inför sommarsäsong 2021 anpassar Ekehagens Forntidsby verksamheten 
efter gällande restriktioner kopplat till rådande pandemi. Förändringarna är 
baserade på de erfarenheter som dragits från den anpassade sommaren 2020.  
Säsongen planeras formas som en löpande verksamhet istället för att planera 
in vissa särskilda programdagar som normalt sett lockar många besökare. 
Alla öppetdagar kommer att ges samma utbud av aktiviteter. Det innebär att 
entrépriserna behöver anpassas och göras om. Det tidigare höga entrépriset 
för programdagar slås samman med den tidigare vanliga besöksdagens lägre 
entré, vilket därmed ger en mellannivå som står i paritet med det planerade 
utbudet. 
Eftersom de dagliga guidade turerna med största sannolikhet även denna 
sommar måste ha ett begränsat antal deltagare, föreslås en extra kostnad tas 
ut för guideturen. Den som får plats på guideturen och därmed ytterligare en 
aktivitet får betala lite mer jämfört med den som bara löst entré för besöket 
vilket upplevs mer rättvist.  
Höjningen av avgiften för vuxen för övernattning i forntidshus motiveras av 
att efterfrågan är stor och att upplevelsen är värd ett högre pris. Jämfört med 
andra kollegor i branschen är avgiften fortfarande prisvärd.  
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En barnkonsekvensanalys har genomförts och en förändring av avgifter 
bedöms vara en faktor som indirekt och direkt kan utestänga barn från 
verksamheten. I ett försök att parera riskerna och erbjuda prisvärda alternativ 
finns biljettsystem med familjebiljetter, gruppentré och relativt lågt pris för 
barn. Alla skolelever som besökt Ekehagens Forntidsby under våren med 
skolan får också en fribiljett till kommande säsong, där eleven erbjuds gratis 
entré.  

Förvaltningens bedömning 
Enligt 2 kap. 5 § kommunallagen får en kommun ta ut avgifter för tjänster 
och nyttigheter som den tillhandahåller. En kommun får dock inte ta ut högre 
avgifter än att de motsvarar kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som 
kommunen tillhandahåller (självkostnaden), enligt 2 kap. 6 § 
kommunallagen. 
Då både avgifterna för skolverksamhet och turistverksamhet framgår av 
samma taxa föreslår kommunledningsförvaltningen att kommunfullmäktige 
antar ändring av avgifter för Ekehagens Forntidsby i enlighet med kultur- 
och fritidsnämndens förslag. Ändringen föreslås gälla från och med den 15 
maj 2021 och tas upp i ny kommunal författningssamling som ersätter KFS 
2019:08. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 21-03-05 
Kultur- och fritidsnämndens beslut, 21-02-23 
Förslag till avgifter, 21-02-23       

Beslutet ska skickas till 
Kultur- och fritidsnämnden 
Elinor Karlsson, avdelningschef Kulturarv 
Karin Hallgren, verksamhetsutvecklare 
 
 
Sara Cronholm 
Kommunjurist 
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Typ av dokument Avgifter på Ekehagens Forntidsby 
Beslutsinstans Kommunfullmäktige 
Fastställd  2021- 
Ersätter dokument Ersätter KFS 2019:08 
Diarienummer KFN 2021/00008 
Giltighetstid Från och med 1 maj 2021 och tills vidare 
Dokumentet gäller för Kultur- och fritidsnämnden 
Dokumentansvarig Avdelningschef Kulturarv 
Tidpunkt för aktualitetsprövning Vid behov 
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Skolverksamhet  
Röd text = tidigare avgifter 
Kursiv text = ny avgift 

Forntidsdag, 6 timmar 
vecka 17–24 Övrig tid 

 
Forntidsdag, 4 timmar 
Förmiddag vecka 17–24 Övrig tid 

 
Specialpris för Falköpings kommun: 
Hösten, vecka 34–40 

 
Forntidsdag, 3 timmar 

 
290 kronor/elev 
270 kronor/elev 
 
200 kronor/elev 
185 kronor/elev 
 
0 kronor/elev* 
 
155 kronor/elev 

Lägerskola  
Vecka 17–24  
Övrig tid 

 
420 kronor/elev 
400 kronor/elev 

Järnåldersdag, 6 timmar 
Vecka 17–24 Övrig tid 

 
 
Järnåldersdag, 3 timmar 

 
380 kronor/elev 
360 kronor/elev 
 
190 kronor/elev 

Järnåldersläger med övernattning 450 kronor/elev 
Entré medföljande förälder 70 kronor (60 kronor) 

*Finansieras av Kultur i skolan 

Turistverksamhet 
Vinter 
1 oktober – 12 maj (endast öppet för bokad grupp) 
Grupp*** 40 kronor/person 

 
Vår 
13 maj – 24 juni (stängt midsommarafton och midsommardagen 25–26 
juni) 
Öppet lördagar och söndagar samt Kristi Himmelsfärdsdag 13 maj och 
fredag 14 maj klockan 11–16. 
Vardagar är byn öppen främst för bokade grupper, särskilt skolgrupper. 
Eventuella spontanbesökare på vardagar betalar halv avgift eftersom byn 
inte är lika besöksvänlig som under helgen. Vid utebliven skolsäsong är 
forntidsbyn helt öppen på vardagar. 
Barn 3–17 år Helg: 40 kronor/person.  

Vardag: 20kronor/person.  
30 kronor/person 

Vuxen Helg: 70 kronor/person.  
Vardag: 35 kronor/person.  
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60 kronor/person 
Familj* Helg: 210 kronor.  

Vardag: 105 kronor.  
165 kronor 

Singelfamilj** Helg: 140 kronor.  
Vardag: 70 kronor.  
105 kronor 

Grupp*** 40 kronor/person 
 
Sommar 
27 juni – 15 augusti 
Öppet dagligen klockan 11–17 
Guidningar dagligen klockan 12 och 15 som förbokas.  
Barn 3–17 år 60 kronor/person 45 kronor/person 
Vuxen 110 kronor/person 90 kronor/person 
Familj* 320 kronor 260 kronor 
Singelfamilj** 210 kronor 170 kronor 
Grupp*** 85 kronor/person 50 kronor/person 
Guidning (förbokas – kostar 
extra)**** 

30 kronor/vuxen 
10 kronor/barn 

****=Om antalet måste begränsas på guidningen tas avgift ut. Om antalet 
inte behöver begränsas tas ingen avgift ut. 

 
Sommarsäsongen formas som löpande verksamhet utan speciella evene-
mang. Alla öppetdagar ges samma utbud av aktiviteter. Det tidigare höga 
entrépriset slås samman med den vanliga besöksdagens lägre entré vilket 
ger en mellannivå som står i paritet med planerat utbud. 
 
Eftersom de dagliga guidade turerna med största sannolikhet även denna 
sommar måste ha ett begränsat antal deltagare, föreslås att en extra kostnad 
tas ut för guideturen. På så vis blir upplevelsen mer rättvis. Den som får en 
plats på guideturen och därmed ytterligare en aktivitet, får också betala lite 
mer jämfört med den som enbart löst entré för besöket. (Information för att 
förstå underlaget, tas bort innan publicering) 
 
Höst 
16 augusti – 30 september 
Öppet vardagar klockan 11–16 
Barn 3–17 år 20 kronor/person 30 kronor/person 
Vuxen 35 kronor/person 60 kronor/person 
Familj* 105 kronor 165 kronor 
Singelfamilj** 70 kronor 105 kronor 
Grupp*** 40 kronor/person  

Här har priserna ändrats så att det är vårens avgifter för ströbesökare som 
gäller eftersom byn bara är öppen på vardagar och för bokade grupper, 
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främst skolgrupper. (Information för att förstå underlaget, tas bort innan 
publicering) 
 
 
Föräldraentré vid skolbesök 
Skolverksamhet 70 kronor/person 
Lägerskola 145 kronor/person 

 
 
Årskort 
Barn 3–17 år 130 kronor/person 200 kronor/person 
Vuxen 230 kronor/person 400 kronor/person 
Familj* 650 kronor 1 150 kronor 
Singelfamilj** 430 kronor 750 kronor 

 
 
Övernattning 
 
 

350 kronor/vuxen + entré för 1 dag  
210 kronor/vuxen + entré för en dag 
100 kronor/barn + entré för 1 dag 

Höjningen av avgiften för övernattning i forntidshus motiveras med att 
efterfrågan är stor och att upplevelsen är värd ett högre pris. 
(Information för att förstå underlaget, tas bort innan publicering) 
 

 
 
Guidning av grupp 500 kronor/guide + gruppentré 

500 kronor 
 
 
Ställplats 150 kronor/dygn 
Dusch 50 kronor 

 
*Familj=2 vuxna och max 3 barn, 3–17 år 
**Singelfamilj=1 vuxen och max 3 barn, 3–17 år 
***Grupp=Sällskap om minst 10 personer 
 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1 (2) 

Sammanträdesdatum 
2021-03-31 

 
 

  
 

 
Justerarnas signaturer 

Digital justering 
  Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 48 Dnr 2021/00095  

Ändring av verksamhetsområden för vatten, spillvatten 
och dagvatten i Broddetorp, Kättilstorp och på 
Marjarps industriområde 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
1  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ändra 

verksamhetsområdet för vatten, spillvatten och dagvatten gällande 
Falköping, Kättilstorp och Broddetorp enligt tekniska nämndens förslag.     

2  Ändringen ska gälla från och med den 15 maj 2021.          

Bakgrund 
Tekniska nämnden beslutade den 22 februari 2021, § 19, att föreslå 
kommunfullmäktige att anta föreslagen revidering av verksamhetsområde 
gällande Falköping, Kättilstorp och Broddetorp.  
Ett verksamhetsområde är ett geografiskt område inom vilket kommunen har 
en skyldighet att tillhandahålla tjänster för vatten och avlopp. Ett verksam-
hetsområde bestäms för tre olika tjänster, dricksvatten, spillvatten och 
dagvatten. Ett verksamhetsområde kan innefatta en eller flera va-tjänster.  
Den föreslagna ändringen innebär en justering av redan befintliga 
verksamhetsområden för att verkställa detaljplaner och där va-huvudmannen 
bedömer att det finns behov av justering. 
I Marjarps industriområde innebär utökningen en justering av 
verksamhetsområdet för att följa detaljplanen för området. 
I Kättilstorp innebär ändringen en justering av verksamhetsområdets gränser 
för att anpassa till befintliga fastigheters behov av vattentjänster. 
I Broddetorp innebär ändringen en utökning av verksamhetsområdets gränser 
genom att inkludera fastigheterna Hornborga 16:1 samt Bolum 28:1.  

Förvaltningens bedömning 
Enligt 6 § lag (2006:412) om allmänna vattentjänster framgår att om det med 
hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas vatten-
försörjning eller avlopp i ett större sammanhäng för en viss befintlig eller 
blivande bebyggelse, ska kommunen 1. bestämma det verksamhetsområde 
inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna behöver ordnas, och 2.se till 
att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i verksam-
hetsområdet genom en allmän va-anläggning. Av 7 § samma lag framgår att 
av ett beslut om allmän va-anläggnings verksamhetsområde ska det framgå 
vilka fastigheter som verksamhetsområdet omfattar.  
Mot bakgrund av tekniska nämndens bedömning föreslår kommunlednings-
förvaltningen kommunstyrelsen att ändra verksamhetsområdet för vatten, 
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spillvatten och dagvatten gällande Falköping, Kättilstorp och Broddetorp 
enligt tekniska nämndens förslag. Ändringen ska gälla från och med den 15 
maj 2021.  

Beslutsunderlag 
Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2021-03-05 
Tekniska nämndens beslut, 2021-02-22 
Tekniska nämndens förslag till ändring av verksamhetsområde, 2021-02-22       
  
 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            
 



 

Kommunledningsförvaltningen   Kansliavdelningen 

 

Sara Cronholm   Kommunjurist      sara.cronholm@falkoping.se  

Falköpings kommun   Sankt Sigfridsgatan 9   52181 Falköping   Telefon 0515-88 50 00 

kommunen@falkoping.se   www.falkoping.se   Bankgiro 991-2478   Plusgiro 3 21 38-0   Org nr 2120001744 

 
 

TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) 

2021-03-05 

KS 2021/00095  
 

 

 
 

 

 Kommunstyrelsen 

Ändring av verksamhetsområden för vatten, spillvatten 
och dagvatten i Broddetorp, Kättilstorp och på 
Marjarps industriområde 

Förslag till beslut 
1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ändra 

verksamhetsområdet för vatten, spillvatten och dagvatten gällande 
Falköping, Kättilstorp och Broddetorp enligt tekniska nämndens förslag.     

2 Ändringen ska gälla från och med den 15 maj 2021.           

Bakgrund 
Tekniska nämnden beslutade den 22 februari 2021, § 19, att föreslå 
kommunfullmäktige att anta föreslagen revidering av verksamhetsområde 
gällande Falköping, Kättilstorp och Broddetorp.  
Ett verksamhetsområde är ett geografiskt område inom vilket kommunen har 
en skyldighet att tillhandahålla tjänster för vatten och avlopp. Ett verksam-
hetsområde bestäms för tre olika tjänster, dricksvatten, spillvatten och 
dagvatten. Ett verksamhetsområde kan innefatta en eller flera va-tjänster.  
Den föreslagna ändringen innebär en justering av redan befintliga 
verksamhetsområden för att verkställa detaljplaner och där va-huvudmannen 
bedömer att det finns behov av justering. 
I Marjarps industriområde innebär utökningen en justering av 
verksamhetsområdet för att följa detaljplanen för området. 
I Kättilstorp innebär ändringen en justering av verksamhetsområdets gränser 
för att anpassa till befintliga fastigheters behov av vattentjänster. 
I Broddetorp innebär ändringen en utökning av verksamhetsområdets gränser 
genom att inkludera fastigheterna Hornborga 16:1 samt Bolum 28:1.  

Förvaltningens bedömning 
Enligt 6 § lag (2006:412) om allmänna vattentjänster framgår att om det med 
hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas 
vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhäng för en viss befintlig 
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eller blivande bebyggelse, ska kommunen 1. bestämma det 
verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna behöver 
ordnas, och 2.se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, 
tillgodoses i verksamhetsområdet genom en allmän va-anläggning. Av 7 § 
samma lag framgår att av ett beslut om allmän va-anläggnings 
verksamhetsområde ska det framgå vilka fastigheter som 
verksamhetsområdet omfattar.  
Mot bakgrund av tekniska nämndens bedömning föreslår kommunlednings-
förvaltningen kommunstyrelsen att ändra verksamhetsområdet för vatten, 
spillvatten och dagvatten gällande Falköping, Kättilstorp och Broddetorp 
enligt tekniska nämndens förslag. Ändringen ska gälla från och med den 15 
maj 2021.  

Beslutsunderlag 
Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2021-03-05 
Tekniska nämndens beslut, 2021-02-22 
Tekniska nämndens förslag till ändring av verksamhetsområde, 2021-02-22       

Beslutet ska skickas till 
Tekniska nämnden 
Stig Säll, VA-chef 
 
 
Sara Cronholm 
Kommunjurist 





Utökning av verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten i Broddetorp 

 

Förfrågan om nybygge i Broddetorp initierar förslag till utökning av verksamhetsområdet. 

Fastigheterna Hornborga 16:1 och Bolum 28:1 ligger intill gränsen till verksamhetsområden i 

Broddetorp. Bedömningen är att fastigheterna inte kan ordna vatten och avlopp på ett bättre sätt än 

att koppla in sig på kommunalt VA- nät därför finns ett behov att ta in fastigheterna i 

verksamhetsområde. 

 

 

 

Den svarta linjen 

representerar ny 

föreslagen gräns på 

verksamhetsområde för 

vatten, spillvatten och 

dagvatten 

Den röda linjen 

representerar befintlig 

gräns på 

verksamhetsområde för 

vatten, spillvatten och 

dagvatten 

Hornborga 16:1  

Bolum 28:1  



Ändring av verksamhetsområden för vatten, avlopp och dagvatten 

 

Kättilstorp, Ryttarevägen 

Mindre justering av gränser speglar behov av tjänster enligt fastighetens användning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den röda linjen 
representerar nuvarande 
gränser på 
verksamhetsområde för 
vatten, spillvatten och 
dagvatten. 

Den svarta linjen 
representerar ny gräns på 
verksamhetsområde för 
vatten, spillvatten och 
dagvatten. 

This document was created by an application that isn’t licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

http://www.novapdf.com/


Ändring av verksamhetsområdets gränser Marjarp, Falköping 

Mindre justering av gränser för att följa gränser på detaljplanelagt område: 

 

 

Den svarta linjen 
representerar ny gräns på 
verksamhetsområde för 
vatten, spillvatten och 
dagvatten. 

Den röda linjen 
representerar befintlig 
gräns på 
verksamhetsområde för 
vatten, spillvatten och 
dagvatten. 

This document was created by an application that isn’t licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

http://www.novapdf.com/
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§ 49 Dnr 2021/00112  

Ansökan om strategiska utvecklingsmedel från kultur- 
och fritidsnämnden, barn- och utbildningsnämnden, 
kommunstyrelsen och nämnden för samhällsskydd 
mellersta Skaraborg 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
1 Kommunstyrelsen beslutar att bevilja ansökan från kultur- och 

fritidsnämnden om strategiska utvecklingsmedel för Elljusspår Åsarp.  
2 Kommunstyrelsen beslutar att bevilja ansökan från kultur- och 

fritidsnämnden om strategiska utvecklingsmedel för Mötesplats Floby. 
3 Kommunstyrelsen beslutar att bevilja ansökan från kultur- och 

fritidsnämnden om strategiska utvecklingsmedel för Allaktivitetshus – 
Områdesbaserat arbete. 

4 Kommunstyrelsen beslutar att bevilja ansökan från kultur- och 
fritidsnämnden om strategiska utvecklingsmedel för Det besöksvänliga 
kulturarvet. 

5 Kommunstyrelsen beslutar att bevilja ansökan från kultur- och 
fritidsnämnden om strategiska utvecklingsmedel för Medborgarhuset som 
bas för mer kultur till fler. 

6 Kommunstyrelsen beslutar att bevilja ansökan från barn- och 
utbildningsnämnden om strategiska utvecklingsmedel för Högstadium 
Centrum. 

7 Kommunstyrelsen beslutar att bevilja ansökan från barn- och 
utbildningsnämnden om strategiska utvecklingsmedel för Projektplan 
läsglädje C. 

8 Kommunstyrelsen beslutar att bevilja ansökan från nämnden för 
Samhällsskydd Mellersta Skaraborg om strategiska utvecklingsmedel för 
Civilsamhället som förebyggande och insatsagerande resurs. 

9 Kommunstyrelsen beslutar att bevilja ansökan från kommunstyrelsen om 
strategiska utvecklingsmedel för Ett attraktivare och mer socialt hållbart 
Stenstorp. 

10 Kommunstyrelsen beslutar att bevilja ansökan från kommunstyrelsen om 
strategiska utvecklingsmedel för Grönstrukturplan inklusive 
pollineringsplan för Falköpings stad, Floby och Stenstorp.   

11 Kommunstyrelsen beslutar att samtliga beviljade ansökningar vid 
projekttidens slut ska redovisas för kommunstyrelsen.     
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Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade den 26 oktober 2020, § 159 om en central 
post för strategiska utvecklingsmedel inom ramen för flerårsplan för åren 
2021-2023. 
Den centrala posten med strategiska utvecklingsmedel har till syfte att kunna 
nyttjas för olika projekt som syftar till att nå kommunens övergripande mål. 
Medlen förfogas av kommunstyrelsen som beviljar medel efter ansökan från 
nämnderna. Projekten som tilldelas medel ska kunna planeras, genomföras 
och slutföras under år 2021, då de strategiska medlen är av tillfällig karaktär. 
Projektansökningarna har beretts av ordförandegruppen i enlighet med 
rutinen för strategiska utvecklingsmedel. 
Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg, barn- och 
utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och kommunstyrelsen har 
inkommit med ansökningar om strategiska utvecklingsmedel. 

Kultur- och fritidsnämnden 
Elljusspår Åsarp 
Kultur- och fritidsnämnden har sedan tidigare tagit beslut om en inriktning 
för att uppdatera belysningsanläggningarna på kommunens olika elljusspår 
och söker medel för att fortsätta arbetet bland annat elljusspår i Åsarp. 
Beräknad kostnad för projektet uppgår till 700 000 kronor. 
Mötesplats Floby 
Under senare delen av 2019, därefter med ett startmöte i februari 2020 och 
fram till dags datum har diskussioner kring Mötesplats Floby förts och 
innefattar bland annat främjande av fysisk aktivitet genom utvecklande av 
lokal anpassad för styrketräning i anslutning till Floby sporthall, anläggande 
av cykelbana vid Floby skola och komplettering av Flobyrundan. 
Beräknad kostnad för projektet uppgår till 300 000 kronor. 
Områdesbaserat arbete – Allaktivitetshus  
Verksamhetsidén med ett allaktivitetshus är att använda invånarnas egna 
perspektiv som utgångspunkt. En central dimension i områdesbaserade 
insatser gäller mobilisering av människor i området och av de 
civilsamhälleliga gemenskaper och föreningar som finns där. Det innebär att 
insatser syftar till att stärka det lokala engagemanget och människors eget 
deltagande. Beräknad kostnad för projektet uppgår till 610 000 kronor. 
Det besöksvänliga kulturarvet  
Projektet det besöksvänliga kulturarvet vill öka landskapets tillgänglighet 
och attraktionskraft genom att förbättra berättelserna i och om landskapet. 
Beräknad kostnad för projektet uppgår till 800 000 kronor. 
Medborgarhuset som bas för mer kultur till fler 
Stimulera kulturlivet efter pandemin genom att skapa mer kultur för fler.  
Ta ett steg mot kulturhustanken genom att bredda kulturutbudet i 
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Medborgarhuset. Utveckla Medborgarhusets dansrotunda till en bas för 
scenframträdanden och möjligheter till att skapa själv och koppla samman 
utbudet i Medborgarhuset med andra mötesplatser för kultur. Beräknad 
kostnad för projektet uppgår till 325 000 kronor. 

Barn- och utbildningsnämnden 
Högstadium Centrum 
Syftet är att den förändring som sker, från och med nästa läsår, ska vara en 
del av det förändringsarbete som kommer att behöva påbörjas i samband 
med att den planerade skolorganisationen träder i kraft. 
”Övergångsorganisationen” ska inte ses som en organisation med eget liv 
utan, trots att den är temporär, ska den vara ett steg mot den kommande 
förändringen av högstadieorganisationen där flera högstadier kommer 
sammanfogas i en gemensam organisation i samband med att Platåskolan 
står klar. Beräknad kostnad för projektet uppgår till 700 000 kronor. 
Projektplan läsglädje C 
Syftet är att skapa förutsättningar för barn i de yngre åren att under 
sommarmånaderna stärka läsningen, få lustfyllda lässtunder enskilt och 
tillsammans med andra och bli hemmastadda i biblioteksmiljön. Beräknad 
kostnad för projektet uppgår till 150 000 kronor. 

Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg 
Civilsamhället som förebyggande och insatsagerande resurs 
Genom att inkludera civilsamhället i vår verksamhet skapar vi relationer som 
är värdefulla både för att förebygga oönskade händelser och möjligheten att 
agera vid oönskade händelser. Samarbetet med civilsamhället ska ses som en 
naturlig del i vår verksamhet och ska utgöra en del av vår bas. Målsättningen 
är att under 2021 utbilda 100 medborgare till civila insatspersoner. Beräknad 
kostnad för projektet uppgår till 215 000 kronor. 

Kommunstyrelsen 
Ett attraktivare och mer social hållbart Stenstorp 
Stenstorp är en tätort i Falköpings kommun som har ett strategiskt läge. Med 
tågstopp, vacker natur runt knuten, nära till både centrala Falköping och 
Skövde är det viktigt att orten är attraktiv och socialt hållbar, för de som bor 
i Stenstorp men också för de som besöker Stenstorp. Att öka attraktiviteten 
och det socialt hållbara Stenstorp med hjälp av de redan befintliga aktörer 
och den redan starka identiteten som finns där är en given och hållbar start. 
Att de som redan idag verkar och arbetar för samhället ska vara en del i att 
lyfta och stärka, är nyckeln till framgång. Det blir också viktigt att identifiera 
nya aktörer och korsbefrukta verksamheter för att uppnå bästa resultat. 
Beräknad kostnad för projektet uppgår till 320 000 kronor. 
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Grönstrukturplan inklusive pollineringsplan för Falköpings stad, Floby och 
Stenstorp 
Grönstrukturplanens ska vara vägledande för hur hänsyn ska tas till sociala, 
kulturella och ekologiska värden vid fysisk planering av tätbebyggelse. 
Planen ska beskriva och värdera grönstruktur i Falköpings stad och i 
tätorterna Floby och Stenstorp med närområden. Planen ska också föreslå 
strategier, åtgärder och riktlinjer för bevarande, utveckling, skötsel och 
hållbart utnyttjande av gröna miljöer. Beräknad kostnad för projektet uppgår 
till 204 000 kronor. 

Finansiering 
Utifrån den antagna flerårsplanen för åren 2021-2023 omfattar posten 
strategiska utvecklingsmedel 6,5 miljoner kronor. 

Beslutsunderlag  
Ordförandeförslag, 2021-03-23 
Ansökan Grönstrukturplan med bilagor, 2021-03-15 
Ansökan Ett attraktivare och mer social hållbart Stenstorp 
Ordförandebeslut kommunstyrelsen, 2021-03-23 
Ansökan Civilsamhället som förebyggande och insatsagerande resurs 
Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg § 5/2021 
Ansökan Projektplan läsglädje C 
Ansökan Högstadium Centrum 
Barn- och utbildningsnämnden § 22/2021 
Ansökan Medborgarhuset som bas för mer kultur till fler 
Ansökan Det besöksvänliga kulturarvet 
Ansökan Områdesbaserat arbete – Allaktivitetshus 
Ansökan Mötesplats Floby 
Ansökan Elljusspår Åsarp 
Ordförandebeslut kultur- och fritidsnämnden, 2021-03-02 
  
 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            
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 Kommunstyrelsen 

Beslut om strategiska utvecklingsmedel till kultur- och 
fritidsnämnden, barn- och utbildningsnämnden, 
kommunstyrelsen och nämnden för samhällsskydd 
mellersta Skaraborg 

Förslag till beslut 
1 Kommunstyrelsen beslutar att bevilja ansökan från kultur- och 

fritidsnämnden om strategiska utvecklingsmedel för Elljusspår Åsarp.  
2 Kommunstyrelsen beslutar att bevilja ansökan från kultur- och 

fritidsnämnden om strategiska utvecklingsmedel för Mötesplats Floby. 
3 Kommunstyrelsen beslutar att bevilja ansökan från kultur- och 

fritidsnämnden om strategiska utvecklingsmedel för Allaktivitetshus – 
Områdesbaserat arbete. 

4 Kommunstyrelsen beslutar att bevilja ansökan från kultur- och 
fritidsnämnden om strategiska utvecklingsmedel för Det besöksvänliga 
kulturarvet. 

5 Kommunstyrelsen beslutar att bevilja ansökan från kultur- och 
fritidsnämnden om strategiska utvecklingsmedel för Medborgarhuset som 
bas för mer kultur till fler. 

6 Kommunstyrelsen beslutar att bevilja ansökan från barn- och 
utbildningsnämnden om strategiska utvecklingsmedel för Högstadium 
Centrum. 

7 Kommunstyrelsen beslutar att bevilja ansökan från barn- och 
utbildningsnämnden om strategiska utvecklingsmedel för Projektplan 
läsglädje C. 

8 Kommunstyrelsen beslutar att bevilja ansökan från nämnden för 
Samhällsskydd Mellersta Skaraborg om strategiska utvecklingsmedel för 
Civilsamhället som förebyggande och insatsagerande resurs. 

9 Kommunstyrelsen beslutar att bevilja ansökan från kommunstyrelsen om 
strategiska utvecklingsmedel för Ett attraktivare och mer socialt hållbart 
Stenstorp. 
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10 Kommunstyrelsen beslutar att bevilja ansökan från kommunstyrelsen om 
strategiska utvecklingsmedel för Grönstrukturplan inklusive 
pollineringsplan för Falköpings stad, Floby och Stenstorp.   

11 Kommunstyrelsen beslutar att samtliga beviljade ansökningar vid 
projekttidens slut ska redovisas för kommunstyrelsen.      

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade den 26 oktober 2020, § 159 om en central 
post för strategiska utvecklingsmedel inom ramen för flerårsplan för åren 
2021-2023. 
Den centrala posten med strategiska utvecklingsmedel har till syfte att kunna 
nyttjas för olika projekt som syftar till att nå kommunens övergripande mål. 
Medlen förfogas av kommunstyrelsen som beviljar medel efter ansökan från 
nämnderna. Projekten som tilldelas medel ska kunna planeras, genomföras 
och slutföras under år 2021, då de strategiska medlen är av tillfällig karaktär. 
Projektansökningarna har beretts av ordförandegruppen i enlighet med 
rutinen för strategiska utvecklingsmedel. 
Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg, barn- och 
utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och kommunstyrelsen har 
inkommit med ansökningar om strategiska utvecklingsmedel. 

Kultur- och fritidsnämnden 

Elljusspår Åsarp 
Kultur- och fritidsnämnden har sedan tidigare tagit beslut om en inriktning 
för att uppdatera belysningsanläggningarna på kommunens olika elljusspår 
och söker medel för att fortsätta arbetet bland annat elljusspår i Åsarp. 
Beräknad kostnad för projektet uppgår till 700 000 kronor. 
Mötesplats Floby 
Under senare delen av 2019, därefter med ett startmöte i februari 2020 och 
fram till dags datum har diskussioner kring Mötesplats Floby förts och 
innefattar bland annat främjande av fysisk aktivitet genom utvecklande av 
lokal anpassad för styrketräning i anslutning till Floby sporthall, anläggande 
av cykelbana vid Floby skola och komplettering av Flobyrundan. 
Beräknad kostnad för projektet uppgår till 300 000 kronor. 

Områdesbaserat arbete – Allaktivitetshus  
Verksamhetsidén med ett allaktivitetshus är att använda invånarnas egna 
perspektiv som utgångspunkt. En central dimension i områdesbaserade 
insatser gäller mobilisering av människor i området och av de 
civilsamhälleliga gemenskaper och föreningar som finns där. Det innebär att 
insatser syftar till att stärka det lokala engagemanget och människors eget 
deltagande. Beräknad kostnad för projektet uppgår till 610 000 kronor. 

Det besöksvänliga kulturarvet  
Projektet det besöksvänliga kulturarvet vill öka landskapets tillgänglighet 
och attraktionskraft genom att förbättra berättelserna i och om landskapet. 
Beräknad kostnad för projektet uppgår till 800 000 kronor. 
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Medborgarhuset som bas för mer kultur till fler 
Stimulera kulturlivet efter pandemin genom att skapa mer kultur för fler.  
Ta ett steg mot kulturhustanken genom att bredda kulturutbudet i 
Medborgarhuset. Utveckla Medborgarhusets dansrotunda till en bas för 
scenframträdanden och möjligheter till att skapa själv och koppla samman 
utbudet i Medborgarhuset med andra mötesplatser för kultur. Beräknad 
kostnad för projektet uppgår till 325 000 kronor. 

Barn- och utbildningsnämnden 

Högstadium Centrum 
Syftet är att den förändring som sker, från och med nästa läsår, ska vara en 
del av det förändringsarbete som kommer att behöva påbörjas i samband 
med att den planerade skolorganisationen träder i kraft. 
”Övergångsorganisationen” ska inte ses som en organisation med eget liv 
utan, trots att den är temporär, ska den vara ett steg mot den kommande 
förändringen av högstadieorganisationen där flera högstadier kommer 
sammanfogas i en gemensam organisation i samband med att Platåskolan 
står klar. Beräknad kostnad för projektet uppgår till 700 000 kronor. 

Projektplan läsglädje C 
Syftet är att skapa förutsättningar för barn i de yngre åren att under 
sommarmånaderna stärka läsningen, få lustfyllda lässtunder enskilt och 
tillsammans med andra och bli hemmastadda i biblioteksmiljön. Beräknad 
kostnad för projektet uppgår till 150 000 kronor. 

Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg 

Civilsamhället som förebyggande och insatsagerande resurs 
Genom att inkludera civilsamhället i vår verksamhet skapar vi relationer som 
är värdefulla både för att förebygga oönskade händelser och möjligheten att 
agera vid oönskade händelser. Samarbetet med civilsamhället ska ses som en 
naturlig del i vår verksamhet och ska utgöra en del av vår bas. Målsättningen 
är att under 2021 utbilda 100 medborgare till civila insatspersoner. Beräknad 
kostnad för projektet uppgår till 215 000 kronor. 

Kommunstyrelsen 

Ett attraktivare och mer social hållbart Stenstorp 
Stenstorp är en tätort i Falköpings kommun som har ett strategiskt läge. Med 
tågstopp, vacker natur runt knuten, nära till både centrala Falköping och 
Skövde är det viktigt att orten är attraktiv och socialt hållbar, för de som bor 
i Stenstorp men också för de som besöker Stenstorp. Att öka attraktiviteten 
och det socialt hållbara Stenstorp med hjälp av de redan befintliga aktörer 
och den redan starka identiteten som finns där är en given och hållbar start. 
Att de som redan idag verkar och arbetar för samhället ska vara en del i att 
lyfta och stärka, är nyckeln till framgång. Det blir också viktigt att identifiera 
nya aktörer och korsbefrukta verksamheter för att uppnå bästa resultat. 
Beräknad kostnad för projektet uppgår till 320 000 kronor. 
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Grönstrukturplan inklusive pollineringsplan för Falköpings stad, Floby och 
Stenstorp 
Grönstrukturplanens ska vara vägledande för hur hänsyn ska tas till sociala, 
kulturella och ekologiska värden vid fysisk planering av tätbebyggelse. 
Planen ska beskriva och värdera grönstruktur i Falköpings stad och i 
tätorterna Floby och Stenstorp med närområden. Planen ska också föreslå 
strategier, åtgärder och riktlinjer för bevarande, utveckling, skötsel och 
hållbart utnyttjande av gröna miljöer. Beräknad kostnad för projektet uppgår 
till 204 000 kronor. 

Finansiering 
Utifrån den antagna flerårsplanen för åren 2021-2023 omfattar posten 
strategiska utvecklingsmedel 6,5 miljoner kronor. 

Beslutsunderlag  
Ordförandeförslag, 2021-03-23 
Ansökan Grönstrukturplan med bilagor, 2021-03-15 
Ansökan Ett attraktivare och mer social hållbart Stenstorp 
Ordförandebeslut kommunstyrelsen, 2021-03-23 
Ansökan Civilsamhället som förebyggande och insatsagerande resurs 
Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg § 5/2021 
Ansökan Projektplan läsglädje C 
Ansökan Högstadium Centrum 
Barn- och utbildningsnämnden § 22/2021 
Ansökan Medborgarhuset som bas för mer kultur till fler 
Ansökan Det besöksvänliga kulturarvet 
Ansökan Områdesbaserat arbete – Allaktivitetshus 
Ansökan Mötesplats Floby 
Ansökan Elljusspår Åsarp 
Ordförandebeslut kultur- och fritidsnämnden, 2021-03-02 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg 
Barn- och utbildningsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
 
 
 
Adam Johansson (M) 
Kommunstyrelsens ordförande  
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Ansökan om strategiska utvecklingsmedel 
 
Projektnamn 
Grönstrukturplan inklusive pollineringsplan för Falköpings stad, Floby och 
Stenstorp. D.nr KS2020/00435 
 
 
Bakgrund  
Kommunfullmäktige har gett kommundirektören i uppdrag att ta fram 
förslag på grönstrukturplan för kommunen, där en strategi för pollinering 
ska inkluderas. Enligt flerårsplanen 2021-2023 ska uppdraget redovisas för 
kommunstyrelsen under år 2021.   
 
 
Syfte 
Grönstrukturplanens ska vara vägledande för hur hänsyn ska tas till sociala, 
kulturella och ekologiska värden vid fysisk planering av tätbebyggelse. 
Planen ska beskriva och värdera grönstruktur i Falköpings stad och i 
tätorterna Floby och Stenstorp med närområden. Planen ska också föreslå 
strategier, åtgärder och riktlinjer för bevarande, utveckling, skötsel och 
hållbart utnyttjande av gröna miljöer. 
 
 
Målsättning 
Ta fram en grönstrukturplan inklusive pollineringsplan för Falköpings stad, 
Floby och Stenstorp.  
 
Mål 1 Förutsättningar för ett socialt hållbara Falköping  
Tillgång till och närhet till grönområden har stor betydelse för folkhälsan. 
Vistelse i gröna miljöer sänker blodtrycket och halterna av stresshormonet 
kortisol. Grönska och natur stimulerar till fysisk aktivitet som har stor 
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betydelse för hälsa och välbefinnande och motverkar både fysisk och 
psykisk ohälsa. Barn som vistas mycket i gröna miljöer får bättre 
koncentrationsförmåga, motorik och sömn. 
 
Mål 2 Förutsättningar för ett attraktivare Falköping  
Tillgång till och närhet till grönområden och friluftsområden har stor 
betydelse för att skapa ett attraktivt Falköping. Det tätortsnära friluftslivet är 
viktigt att beakta när det gäller användningen av mark och vatten i 
anslutning till tätorter. Avståndet från bostaden till närmaste natur har stor 
betydelse för besöksfrekvensen. För att människor ofta ska ta sig till 
strövområden krävs att de ligger på gångavstånd. 
 
 
Innehåll och tidplan 
I projektet ingår att ta fram en grönstrukturplan inklusive pollineringsplan 
för Falköpings stad, Floby och Stenstorp. Kommunen har valt att prioritera 
de områden där exploateringstrycket är störst, vilket är inom och i direkt 
anslutning till Falköpings stad, samt tätorterna Floby och Stenstorp. 
I projektet ingår följande åtgärder: 
 

 Kartlägga och analysera befintliga grönområdens värden och 
funktioner för olika typer av ekosystemtjänster som rekreation, 
klimatanpassning, friluftsliv med mera, med särskilt fokus på 
livsmiljöer för pollinerande insekter. 

 Kartlägga och analysera grön infrastruktur och svaga länkar. 
 Ta fram gröna kilar som binder ihop tätorternas grönstruktur med 

landsbygdens. 
 Ta fram förslag på strategier, åtgärder och riktlinjer för bevarande, 

utveckling, skötsel och hållbart utnyttjande av gröna miljöer. 
 Inventera grönstruktur på kommunägd mark som saknar 

dokumentation inom Falköpings stad, Floby och Stenstorp. 
Kartläggning ska ske av deras värden och funktioner för olika typer 
av ekosystemtjänster som rekreation, klimatanpassning, friluftsliv 
med mera, med särskilt fokus på livsmiljöer för pollinerande 
insekter. Inventering utförs även av skyddsvärda träd och främmande 
invasiva arter. 

 
Planen ska presenteras på kommunkartan som är intern och på 
Falköpingskartan som är extern. Grönstrukturplanen ska användas som ett 
planeringsunderlag och dess ställningstaganden och rekommendationer ska 
lyftas in i kommunens översiktsplan. Grönstrukturplanen inklusive 
pollineringsplanen tas fram av en konsult. För att planen ska få en bred 
förankring i den kommunala organisationen ska det finnas en politisk 
styrgrupp samt en arbetsgrupp enligt nedan: 
Projektledare: kommunekolog 
GIS-strateg 
Kommunarkitekt 
Mark- och exploatering 
Park/Gata: stadsträdgårdsmästare 
Kultur- och fritidsförvaltningen 



    3 (4) 

  
Hållbar utveckling: miljöstrateg, kommunstrateg, folkhälsostrateg 
 
Tidplan: Projektet beräknas starta 2021-04-01 och ska vara klart senast 
2022-12-31. 
 
 
Metod 
Falköpings kommun har sökt LONA-bidrag för projektet. Länsstyrelsen 
beräknas fatta beslut om bidrag i april 2021. Ansökan om LONA-bidrag 
samt budget bifogas. Om LONA-bidrag beviljas ska projektet genomföras 
som ett LONA-projekt.  
 
 
Målgrupp 
Alla kommuninnevånare. En medborgardialog kommer att hållas för att få in 
synpunkter på grönstrukturplanen. 
 
 
Ekonomi 
Se bifogad budget 
 
 
Koppling till beprövad erfarenhet och/eller forskning 
Grönstrukturplanen kommer att tas fram med stöd av en erfaren konsult. 
Boverkets riktlinjer/vägledning för grönplaner kommer att följas.   
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/Allmant-om-
PBL/teman/ekosystemtjanster/verktyg/gronplan/ 
 
 
Deltagande aktörer 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, kommunledningsförvaltningen, kultur- och 
fritidsförvaltningen samt föreningslivet i Falköping.   

 
 
Förväntade effekter 
Grönstrukturplanen kommer att bli ett viktigt underlag för den fysiska 
planeringen. Den kommer att bidra till att bevara och utveckla samt förbättra 
förvaltningen av grönområdena i och i anslutning till Falköpings stad, Floby 
och Stenstorp. Detta kommer att bidra till bättre folkhälsa hos 
kommuninnevånarna då tillgång till och närhet till grönområden har en stor 
betydelse för folkhälsan.  
 
Projektet kommer att bidra till miljökvalitetsmålen ”en god bebyggd miljö”, 
ett rikt odlingslandskap” samt ”ett rikt växt- och djurliv”.  
 
 
Uppföljning 
Om LONA-bidrag beviljas kommer projektet att genomföras som ett 
LONA-projekt. I dessa projekt ställer länsstyrelsen krav på att en 
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verksamhetsrapport lämnas in årligen och att en slutredovisning lämnas in 
när projektet är slutfört.  
 
 
Framtida verksamhet 
Grönstrukturplanen ska antas politiskt (KF) och vara vägledande för hur 
hänsyn ska tas till sociala, kulturella och ekologiska perspektiv vid fysisk 
planering av tätbebyggelse.  
 
 
 
 
Bilagor: 
Ansökan om LONA-bidrag för ”Grönstrukturplan inklusive pollineringsplan 
för Falköpings stad, Floby och Stenstorp” 
Budget: bilaga till ansökan om LONA-bidrag 
 



 Bilaga 1 
 
 

Medfinansieringsintyg 
 
Blanketten används för att styrka medfinansiering i ansökan om bidrag till lokala naturvårdsprojekt, 
LONA (SFS 2003:598). 
 
 
Härmed intygas att undertecknad medfinansiär åtar sig att finansiera projektet  
 
Grönstrukturplan inklusive pollineringsplan för Falköpings stad, Floby och Stenstorp 
 
Bidrag  Period  
Belopp, kr 
420 000 kr 

Från   
2021-04-01 

Till  
2022-12-31 

 

 
Typ av medfinansiering År 2021 År 2022 År 2023 År 2024 Totalt (kr) 
Kontanta medel, kr 204 000 kr        204 000 kr 
Egen arbetsinsats, inkl LKP, kr  116 000 kr 100 000 kr       216 000 kr 
Värde av ideellt arbete, kr      
Summa (kr): 320 000 kr 100 000 kr       420 000 kr 
 
Medfinansiärens namn: Falköpings kommun Organisationsnummer: 212000-1744 
Postadress: 521 81 Falköping Postort: Falköping 
Telefon: 0515-88 50 34 Mobil: 0768-052691 
E-postadress: erna.pezic@falkoping.se Webbplats: www.falkoping.se 
Datum (år-mån-dag): 2020-11-30 Ort: Falköping 
  

Underskrift av behörig firmatecknare  
  
 
Erna Pezic, stadsbyggnadschef 
 
Namnförtydligande och titel  
 

http://www.falkoping.se/


 

Projekt: Grönstrukturplan inklusive pollineringsplan för Falköpings
stad, Floby och Stenstorp
  

 

Kommunens projektansvarige
 

 

Övriga kontaktpersoner
 
Inga övriga kontakter

Ansökan, Lokala naturvårdssatsningen - LONA 2020-11-30

Län Kommun

Västra Götalands län Falköping

Kommunens projektansvarige Enhet/förvaltning

Carin Franson Stadsbyggnadsavdelningen

Postadress Postnr Postort

Falköpings kommun 52181 Falköping

Telefon Mobil

0515-88 51 29 070-2746340

E-post Postgiro/Bankgiro

carin.franson@falkoping.se 3 21 38-0

Organisationsnummer Betalningsreferens

212000-1744 Carin Franson
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Projektbeskrivning
 

 
Sammanfattning 

Falköpings kommun saknar idag ett underlag för att värdera grönstruktur inom tätorterna. I projektet ingår

att ta fram en grönstrukturplan inklusive pollineringsplan för Falköpings stad, Floby och Stenstorp.

Kommunen har valt att prioritera de områden där exploateringstrycket är störst. Det största

exploateringstrycket finns inom och i utkanten av Falköpings stad. Visst exploateringstryck finns även i

anslutning till tätorterna Floby och Stenstorp. Grönstrukturplanen ska vara strategisk och ska fungera som

ett underlag för översiktsplanen. Den ska presenteras på kommunkartan som är intern och på

Falköpingskartan som är extern.
 
Syfte 

Grönstrukturplanens ska vara vägledande för hur hänsyn ska tas till sociala, kulturella och ekologiska värden

vid fysisk planering av tätbebyggelse. Planen ska beskriva och värdera grönstruktur i Falköpings stad och i

tätorterna Floby och Stenstorp med närområden. Planen ska också föreslå strategier, åtgärder och riktlinjer

för bevarande, utveckling, skötsel och hållbart utnyttjande av gröna miljöer. 
 
Bakgrund 

Falköpings kommun har ett naturvårdsprogram och en friluftsplan, men saknar ett underlag för att värdera

grönstruktur inom och i direkt anslutning till de största tätorterna i kommunen. I projektet ingår att ta fram

en grönstrukturplan inklusive pollineringsplan för Falköpings stad, Floby och Stenstorp. Kommunen har valt

att prioritera de områden där exploateringstrycket är störst. Det största exploateringstrycket finns inom och i

direkt anslutning till Falköpings stad. Visst exploateringstryck finns även i och i anslutning till tätorterna

Floby och Stenstorp. I projektet ingår följande åtgärder:  

•Kartlägga och analysera befintliga grönområdens värden och funktioner för olika typer av

ekosystemtjänster som rekreation, klimatanpassning, friluftsliv med mera, med särskilt fokus på livsmiljöer

för pollinerande insekter.  

•Kartlägga och analysera grön infrastruktur och svaga länkar.  

•Ta fram gröna kilar som binder ihop tätorternas grönstruktur med landsbygdens.  

•Ta fram förslag på strategier, åtgärder och riktlinjer för bevarande, utveckling, skötsel och hållbart

utnyttjande av gröna miljöer.  

Projektnummer 21137447 Status Inskickad

Projektets startår Projektstart Projektslut Prio

2021 2021-04-01 2022-12-31 4

Tätortsnära Kmn diarienummer Lst diarienummer Projektet drivs av

Projektet är tätortsnära KS2020/00435 - Kommun

Inkommet Lst Senaste Statusändring Gott exempel Projektets tema

2020-11-30 2020-11-30 Inskickad Nej Övrigt
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•Inventera grönstruktur på kommunägd mark som saknar dokumentation inom Falköpings stad, Floby och

Stenstorp. Kartläggning ska ske av deras värden och funktioner för olika typer av ekosystemtjänster som

rekreation, klimatanpassning, friluftsliv med mera, med särskilt fokus på livsmiljöer för pollinerande

insekter. Inventering utförs även av skyddsvärda träd och främmande invasiva arter.  

Planen ska presenteras på kommunkartan som är intern och på Falköpingskartan som är extern.

Grönstrukturplanen ska användas som ett planeringsunderlag och dess ställningstaganden och

rekommendationer ska lyftas in i kommunens översiktsplan. Grönstrukturplanen inklusive

pollineringsplanen tas fram av en konsult. För att planen ska få en bred förankring i den kommunala

organisationen ska det finnas en politisk styrgrupp samt en arbetsgrupp enligt nedan:  

Projektledare: kommunekolog 

GIS-strateg 

Kommunarkitekt 

Mark- och exploatering 

Park/Gata: stadsträdgårdsmästare 

Kultur- och fritidsförvaltningen 

Hållbar utveckling: miljöstrateg, kommunstrateg, folkhälsostrateg 

 
 
Lokala aktörer 

En medborgardialog kommer att hållas för att få in synpunkter på grönstrukturplanen. 
 
Projektets bidrag till miljökvalitetsmålen och långsiktigt och varaktigt naturvårdsarbete i kommunen
 

Projektet kommer att bidra till miljökvalitetsmålen ”ett rikt odlingslandskap”, ”ett rikt växt- och djurliv”

samt ”en god bebyggd miljö. Grönstrukturplanen kommer att bli ett viktigt underlag för den fysiska

planeringen och bidraga till att utveckla och förbättra förvaltningen av grönstrukturen i och i anslutning till

Falköpings stad, Floby och Stenstorp och på så sätt bidra till ett rikare växt- och djurliv. 
 
Projektets långsiktiga effekter 

En ökad biologisk mångfald inom och i direkt anslutning till berörda tätorter. Att utveckla och förbättra

förvaltningen av grönstrukturen kommer även att bidraga till bättre folkhälsa. 
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Projektets stöd till olika samhällsintressen
I vilken omfattning stödjer projektet de globala hållbarhetsmålen? 

 

 

Hållbarhetsmål 2030 Ingen betydelse Liten betydelse Stor betydelse

Ingen fattigdom X - -

Ingen hunger X - -

Hälsa och välbefinnande - - X

God utbildning för alla X - -

Jämställdhet X - -

RentVattenOchSanitet X - -

HållbarEnergiFörAlla X - -

Anständiga arbetsvillkor

och ekonomisk tillväxt
X - -

Hållbar industri,

innovationer och

infrastruktur

X - -

Minskad ojämlikhet X - -

Hållbara städer och

samhällen
- - X

Hållbar konsumtion och

produktion
X - -

Bekämpa

klimatsförändringen
- X -

Hav och marina resurser X - -

Ekosystem och biologisk

mångfald
- - X

Fredliga och inkluderande

samhällen
X - -
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I vilken omfattning stödjer projektet genomförande av miljökvalitetsmålen? 

 

 

Miljökvalitetsmål Ingen betydelse Liten betydelse Stor betydelse

Begränsad

klimatpåverkan
X - -

Frisk luft - X -

Försurning X - -

Giftfritt X - -

Ozonskikt X - -

Strålning X - -

Övergödning X - -

Sötvatten X - -

Grundvatten X - -

Kust och hav X - -

Våtmark X - -

Skog X - -

Odlingslandskap - - X

Fjäll X - -

Bebyggelse - - X

Djur och växter - - X
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Åtgärder och kostnader i projektet
 

 
Åtgärd / Metod / Planerat resultat 

Grönstrukturplan inkl pollineringsplan/Kartlägga och analysera befintliga grönområdens värden och

funktioner för olika typer av ekosystemtjänster, med särskilt fokus på livsmiljöer för pollinerande insekter.

Kartlägga och analysera grön infrastruktur och svaga länkar. Ta fram förslag på strategier, åtgärder och

riktlinjer för bevarande, utveckling, skötsel av gröna miljöer. 
 
Förvaltning av resultat efter projekttiden 

Grönstrukturplanens ska antas politiskt och vara vägledande för hur hänsyn ska tas till sociala, kulturella och

ekologiska perspektiv vid fysisk planering av tätbebyggelse. 

Åtgärdsnummer Startdatum Slutdatum

1 2021-04-01 2022-12-31

Total kostnad Sökt bidrag Värde av ideellt arbete

668 000 kr 334 000 kr 0 kr

Åtgärdskategori

02 - Framtagande av underlag

t.ex. i form av kommunala naturvårdsprogram för genomförande av åtgärder inom naturvård och därmed

sammanhängande friluftsliv

Åtgärdstyp Mätvärde Enhet

08 - Grönstrukturplan/Grönplan 1 st

Huvudsakligt miljömål Naturtyp Organismgrupp Inriktning

15 - God bebyggd miljö 09 - Generell naturtyp 11 - Övrigt 4 - Övrigt

Huvudsakligt friluftsdelmål Ekosystemtjänst

0 - Ej vald 14 - Övrigt
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Åtgärd / Metod / Planerat resultat 

En kompletterande inventering utförs av grönstruktur som saknar dokumentation inom tätorterna.

Kartläggning sker av deras värden och funktioner för olika typer av ekosystemtjänster som rekreation,

klimatanpassning, friluftsliv med mera, med särskilt fokus på livsmiljöer för pollinerande insekter.
 
Förvaltning av resultat efter projekttiden 

Inventeringen kommer att kompletteras allteftersom ny information tillkommer. 

Åtgärdsnummer Startdatum Slutdatum

2 2021-04-01 2021-12-31

Total kostnad Sökt bidrag Värde av ideellt arbete

172 000 kr 86 000 kr 0 kr

Åtgärdskategori

01 - Kunskapsuppbyggnad

som syftar till att skapa underlag för framtida åtgärder inom naturvård och därmed sammanhängande

friluftsliv

Åtgärdstyp Mätvärde Enhet

01 - Inventering 1 st

Huvudsakligt miljömål Naturtyp Organismgrupp Inriktning

15 - God bebyggd miljö 10 - Övrigt 11 - Övrigt 4 - Övrigt

Huvudsakligt friluftsdelmål Ekosystemtjänst

0 - Ej vald 14 - Övrigt
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Summering åtgärder 

 

 
Önskad utbetalningstakt 
 

 
 
Omfattar ansökan åtgärder för vilka stöd sökts eller beviljats enligt annan författning? 

Nej
 

Åtgärdsnummer Total kostnad Sökt bidrag Värde av ideellt arbete

1 668 000 kr 334 000 kr 0 kr

2 172 000 kr 86 000 kr 0 kr

Summa 840 000 kr 420 000 kr 0 kr

År Belopp

2021 315 000 kr

2022 0 kr

2023 105 000 kr
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Finansiärer
 

 

Typ av finansiär Namn/Kommun Intyg bilaga

Kommun Falköping 1

Period från 2021-04-01 Period till 2022-12-31

År Kontanta medel
Egen arbetsinsats inkl

LKP
Värde av ideellt arbete

2021 204 000 kr 116 000 kr 0 kr

2022 0 kr 100 000 kr 0 kr

Totalt 204 000 kr 216 000 kr 0 kr
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Villkor
 

 
Motivering till beslut 

Id Beskrivning
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Politikområden 
 

 Folkhälsa (40 %) Tillgång till och närhet till grönområden har stor betydelse för folkhälsan. Vistelse i

gröna miljöer sänker blodtrycket och halterna av stresshormonet kortisol. Grönska och natur stimulerar till

fysisk aktivitet som har stor betydelse för hälsa och välbefinnande och motverkar både fysisk och psykisk

ohälsa. Barn som vistas mycket i gröna miljöer får bättre koncentrationsförmåga, motorik och sömn.  

 Övrigt av betydelse för naturvård (40 %) Den tätortsnära naturen hyser ofta en stor biologisk mångfald.

Ibland erbjuder den till och med en bättre livsmiljö än den kringliggande landsbygden. Många djur

använder tätorternas grönområden som skydd, bostad eller rastplats. Urbana miljöer är viktiga för ungefär

7 procent av alla rödlistade arter. Ytterligare 14 procent av de rödlistade arterna nyttjar då och då de

urbana miljöerna. Här förekommer fortfarande livsmiljöer som har blivit bristvaror i det övriga landskapet.

 

 Friluftsliv (20 %) Det tätortsnära friluftslivet är viktigt att beakta när det gäller användningen av mark och

vatten i anslutning till tätorter. Avståndet från bostaden till närmaste natur har stor betydelse för

besöksfrekvensen. För att människor ofta ska ta sig till strövområden krävs att de ligger på gångavstånd.

Avståndet ska helst vara inom en kilometer men två kilometer är maximalt.  
 
 

Bilagor 
 

 IMGP9222.JPG 

 _IGP9700.JPG 

 grönstrukturplan Falköping.pdf 

 grönstrukturplan Floby.pdf 

 grönstrukturplan Stenstorp.pdf 
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 IMGP8012.JPG 
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Underskrift och Godkännande av Projekt 21137447
 

________________ ____________________________________________

Datum Underskrift av behörig firmatecknare

__________________________________________________________________

Namnförtydligande

För ________________________________________________________ Kommun
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Instruktioner

Nytt mot tidgare version

Fyll i budgetfliken med vägledning från exempelfliken.

Budgeten läggs som bilaga i projektet i LONA-registret: lona.naturvardsverket.se

Budgeten bifogas även ansökan som skickas till vastragotaland@lansstyrelsen.se

Har ni en egen excelbudget som motsvarar budgetfliken (beräkningarna ska ses) så kan den skickas in enligt ovan.

Projekt som innebär upphandling av konsult: Kontakta oss i god tid innan ni skickar in ansökan genom att skicka ett mejl till LONA.vastragotaland@lansstyrelsen.se

De tomma fälten fylls i där det är relevant. Fälten med "0-or" innehåller formler som beräknas automatiskt.

Lägg till fler åtgärder vid behov.

Lägg till fler rader genom att markera hela raden, högerklicka och välj Infoga. Formler följer inte med till den nya raden. Enklast att kopiera från rad intill.

Saknas kolumner. Lägg till kolumner i första hand genom att döpa kolumnerna Eget och lägg till data.

När får man inte bidrag?

Bidrag får inte ges till vinstdrivande verksamhet, åtgärder som har påbörjats innan länsstyrelsen har beslutat att ge bidrag, åtgärder som följer av skyldighet i annan lag eller författning eller avser kostnader som täcks med stöd enligt någon annan författning.

Kostnader som avser förberedelsearbete för våtmarksåtgärder får medräknas som medfinansiering även om de uppkommit före länsstyrelsen fattat sitt beslut. Bidraget får dock inte täcka sådana kostnader.

Läs mer i LONA-förordningen och Naturvårdsverkets vägledning, se länkar nedan.

Naturvårdsverkets vägledning för Lona-bidrag: http://naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/bidrag-och-ersattning/bidrag/lona/vagledning-for-statsbidrag-till-lokala-naturvardsprojekt.pdf

Lona-förordningen: http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2003598-om-statliga-bidrag-till_sfs-2003-598

I budgeten anges förarbete på en tillräcklig detaljnivå för att förklara de stora kostnaderna.

Ska moms ingå eller ej?

Mervärdesskatt är inte bidragsgrundande som regel, d v s momsen ska inte finnas med i ansökan om bidrag. I de fall den som utför åtgärden och har kostnaden för åtgärden inte

är mervärdesskattepliktig är dock mervärdesskatten bidragsgrundande. En ideell förening, till exempel, är ytterst sällan registrerad för mervärdesskatt.

Om kostnaden för en åtgärd är inklusive moms i ansökan ska detta anges.

Scenario A: Projektet drivs av mervärdesskattepliktig aktör (t.ex. kommun) som har kostnaderna:  ange kostnader exklusive moms

Scenario B: Projektet drivs av ej mervärdesskattepliktig aktör som har kostnaderna: ange kostnader inklusive moms

Eget arbete

Fyll i fliken Kalkyl timkostnad. Använd schablon om flera är med och arbetar i projektet och förklara hur schablonen räknats fram.

Lönefinansierat arbete räknas både som en faktisk kostnad och som medfinansiering och kan således få bidrag. Bidragsberättigade kostnader kan få max 50% i bidrag beräknat på projektets totala kostnad. För våtmarksprojekt inom bidragskategori 7-8 gäller max 90%.

Värderingsnyckel för lönefinansierad tid=timlön+sociala avgifter (semesterersättning etc), exklusive OH (kostnad för administration, datorarbetsplats, papper, lokalhyra etc). 

För arbetsmarknadsåtgärder räknas endast arbetskostnaden för arbetslagets ledare enligt samma modell som för lönefinansierat arbete. När laget fakturerar ansvarig förvaltning  (vanligt) så räknas hela fakturabeloppet. Länsstyrelsen väntar på besked kring OH.

Bestämmelsen om lönekostnad exkl OH gäller även om kommunen är organiserad med beställar- respektive utförarorganisation. Även om OH ingår i intern faktura så är inte detta bidragsberättigat.

Ideellt arbete

Enligt Naturvårdsverkets vägledning räknas ideellt arbete som medfinansiering med 200 kr/tim. Ideellt arbete kan inte få bidrag och ligger därför inte med som en kostnad i budgeten.

Resor

Bilersättning: Är bilresor en kostnad i projektet kan detta tas med i projektets totalkostnad upp till 2 kr/km.

Bränsle: Kostnader för bränsle exkl/inkl moms tillkommer enligt scenario A/B ovan.

Utlägg resor (t.ex. tågresor): kostnader för utlägg exkl/inkl moms räknas enligt scenario A/B ovan.

Hyra fordon: kostnader för hyra av fordon exkl/inkl moms räknas enligt scenario A/B ovan.

Resor för konsulter räknas in i konsultarvodet och specas inte här.

Totalkostnad

Projektets totalkostnad i budgeten behöver minst uppgå till den som finns i ansökan. Annars kan Länsstyrelsen inte bevilja hela det sökta bidraget.



Avrunda till jämna tusentals kronor.



Har ni en egen excelbudget som motsvarar budgetfliken (beräkningarna ska ses) så kan den skickas in enligt ovan.

Projekt som innebär upphandling av konsult: Kontakta oss i god tid innan ni skickar in ansökan genom att skicka ett mejl till LONA.vastragotaland@lansstyrelsen.se

De tomma fälten fylls i där det är relevant. Fälten med "0-or" innehåller formler som beräknas automatiskt.

Lägg till fler rader genom att markera hela raden, högerklicka och välj Infoga. Formler följer inte med till den nya raden. Enklast att kopiera från rad intill.

Bidrag får inte ges till vinstdrivande verksamhet, åtgärder som har påbörjats innan länsstyrelsen har beslutat att ge bidrag, åtgärder som följer av skyldighet i annan lag eller författning eller avser kostnader som täcks med stöd enligt någon annan författning.

Kostnader som avser förberedelsearbete för våtmarksåtgärder får medräknas som medfinansiering även om de uppkommit före länsstyrelsen fattat sitt beslut. Bidraget får dock inte täcka sådana kostnader.

Naturvårdsverkets vägledning för Lona-bidrag: http://naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/bidrag-och-ersattning/bidrag/lona/vagledning-for-statsbidrag-till-lokala-naturvardsprojekt.pdf

Lona-förordningen: http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2003598-om-statliga-bidrag-till_sfs-2003-598

Mervärdesskatt är inte bidragsgrundande som regel, d v s momsen ska inte finnas med i ansökan om bidrag. I de fall den som utför åtgärden och har kostnaden för åtgärden inte

är mervärdesskattepliktig är dock mervärdesskatten bidragsgrundande. En ideell förening, till exempel, är ytterst sällan registrerad för mervärdesskatt.

Scenario A: Projektet drivs av mervärdesskattepliktig aktör (t.ex. kommun) som har kostnaderna:  ange kostnader exklusive moms

Scenario B: Projektet drivs av ej mervärdesskattepliktig aktör som har kostnaderna: ange kostnader inklusive moms

Fyll i fliken Kalkyl timkostnad. Använd schablon om flera är med och arbetar i projektet och förklara hur schablonen räknats fram.

Lönefinansierat arbete räknas både som en faktisk kostnad och som medfinansiering och kan således få bidrag. Bidragsberättigade kostnader kan få max 50% i bidrag beräknat på projektets totala kostnad. För våtmarksprojekt inom bidragskategori 7-8 gäller max 90%.

Värderingsnyckel för lönefinansierad tid=timlön+sociala avgifter (semesterersättning etc), exklusive OH (kostnad för administration, datorarbetsplats, papper, lokalhyra etc). 

För arbetsmarknadsåtgärder räknas endast arbetskostnaden för arbetslagets ledare enligt samma modell som för lönefinansierat arbete. När laget fakturerar ansvarig förvaltning  (vanligt) så räknas hela fakturabeloppet. Länsstyrelsen väntar på besked kring OH.

Bestämmelsen om lönekostnad exkl OH gäller även om kommunen är organiserad med beställar- respektive utförarorganisation. Även om OH ingår i intern faktura så är inte detta bidragsberättigat.

Enligt Naturvårdsverkets vägledning räknas ideellt arbete som medfinansiering med 200 kr/tim. Ideellt arbete kan inte få bidrag och ligger därför inte med som en kostnad i budgeten.

Bilersättning: Är bilresor en kostnad i projektet kan detta tas med i projektets totalkostnad upp till 2 kr/km.

Projektets totalkostnad i budgeten behöver minst uppgå till den som finns i ansökan. Annars kan Länsstyrelsen inte bevilja hela det sökta bidraget.





Bidrag får inte ges till vinstdrivande verksamhet, åtgärder som har påbörjats innan länsstyrelsen har beslutat att ge bidrag, åtgärder som följer av skyldighet i annan lag eller författning eller avser kostnader som täcks med stöd enligt någon annan författning.

Lönefinansierat arbete räknas både som en faktisk kostnad och som medfinansiering och kan således få bidrag. Bidragsberättigade kostnader kan få max 50% i bidrag beräknat på projektets totala kostnad. För våtmarksprojekt inom bidragskategori 7-8 gäller max 90%.

För arbetsmarknadsåtgärder räknas endast arbetskostnaden för arbetslagets ledare enligt samma modell som för lönefinansierat arbete. När laget fakturerar ansvarig förvaltning  (vanligt) så räknas hela fakturabeloppet. Länsstyrelsen väntar på besked kring OH.



Budget LONA-ansökan Bilaga: 3

Kommun: Falköpings kommun

Projekt: Grönstrukturplan inklusive pollineringsplan för Falköpings stad, Floby och Stenstorp

KÖPTA TJÄNSTER SPEC Antal Styckpris exkl moms, krTimmar Timlön exkl moms, kr

Kostnad exkl 

moms, kr Åtgärd 1 Åtgärd 2 Åtgärd 3

ÅTGÄRD 1 grönstrukturplan tas fram av konsult 1 500 000 500 000

ÅTGÄRD 2

inventering av grönstruktur på 

kommunägd mark, 3 månaders 

projektanställning 1 495 250 123 750 123 750

Summa: 495 623 750 500 000 123 750 0

EGET ARBETE SPEC Antal pers Eget Timmar Timlön exkl OH, kr

Kostnad exkl OH, 

kr Åtgärd 1 Åtgärd 2 Åtgärd 3

ÅTGÄRD 1 GIS kommunkarta/Falköpingskartan 1 60 400 24 000 24 000

8 möten à 2 tim med arbetsgruppen 8 120 400 48 000 48 000

medborgardialog 1 40 400 16 000 16 000

projektledning, upphandling 1 120 400 48 000 48 000

övrigt arbete ui arbetsgruppen, 

granskning mm 6 80 400 32 000 32 000

ÅTGÄRD 2 projektledning 1 40 400 16 000 16 000

GIS underlag, checklistor mm 1 80 400 32 000 32 000

Summa: 540 216 000 168 000 48 000 0

MATERIAL  SPEC Antal Styckpris exkl moms, krMeterpris exkl moms, krMeterpris inkl moms, kr

Kostnad exkl 

moms, kr Åtgärd 1 Åtgärd 2 Åtgärd 3

Summa: 0 0 0 0



RESOR SPEC Antal km Kostnad exkl moms, krÅtgärd 1 Åtgärd 2 Åtgärd 3

Summa: 0 0 0 0

TOTAL KOSTNAD (exkl ideellt arbete): 839 750 668 000 171 750 0

IDEELLT ARBETE SPEC Antal pers Timmar Värde idell tid, kr Åtgärd 1 Åtgärd 2 Åtgärd 3

Summa: 0 0 0 0

TOTAL KOSTNAD (inkl ideellt arbete): 839 750

Belopp, kr

Sökt Lona-bidrag: 420 000

Medfinansiering totalt: 420 000

varav 216 000 utgör eget arbete (lön inkl sociala avgifter, exkl OH)

varav utgör värde ideell tid (max 200 kr/tim)

varav 204 000 utgör kontanta medel (exkl Lona-bidrag)

Totalt: 839 750



Månadslön

Löneomkostnads-

påslag exkl OH 

Schablon,

årsarbetstimmar

48,00% 1 720

0

Snabbkalkyl för timkostnad
(fyll i eller ändra i gröna fält)

Timkostnad



Snabbkalkyl för timkostnad
(fyll i eller ändra i gröna fält)
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Ansökan om strategiska utvecklingsmedel 
 
Projektnamn 
Ett attraktivare och mer socialt hållbart Stenstorp  
 
Bakgrund  
I Stenstorp finns ett aktivt kulturliv med Skolmuseet, Gunvor Johdets 
Bonadssamling, Dalénmuseet och biblioteket i form av verksamheter att 
besöka och ta del av. Samhällsföreningen har visat ett stort intresse för att 
öka attraktiviteten och det efterfrågas mer konst i samhället. Det finns stor 
innovationskraft där Dalénium Science Center går i täten för att sprida 
kunskap och intresse kring naturvetenskap, matematik och teknik. Det finns 
en stark identitet kopplat till Stenstorps historia och arv inte minst tack vare 
Gustaf Daléns gärningar.   De verksamheter som finns i Stenstorp idag 
arbetar alla var och en för sitt eget mål. Med mer samverkan och bättre 
nyttjade lokaler skulle dessa verksamheter tillsammans med civilsamhälle 
och näringsliv kunna öka attraktiviteten i Stenstorp. Det finns en 
restaurangverksamhet; Restaurang Fyrvaktaren i samma fastighet som 
Dalénium som också skulle kunna delta i samverkan för att öka 
attraktiviteten.  
 
En förutsättning för projektets genomförande är att de parter som berörs idag 
vill delta och gemensamt arbetar för en stark och hållbar samverkan.  
 
 
Syfte 
Stenstorp är en tätort i Falköpings kommun som har ett strategiskt läge. Med 
tågstopp, vacker natur runt knuten och nära både till centrala Falköping och 
Skövde är det viktigt att orten är attraktiv och socialt hållbar, för de som bor 
i Stenstorp men också för de som besöker Stenstorp.  Att öka attraktiviteten 
och det socialt hållbara Stenstorp med hjälp av de redan befintliga aktörer 
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och den redan starka identiteten som finns där är en given och hållbar start. 
Att de som redan idag verkar och arbetar för samhället ska vara en del i lyfta 
och stärka, är nyckeln till framgång. Det blir också viktigt att identifiera nya 
aktörer och korsbefrukta verksamheter för att uppnå bästa resultat.  
 
Målsättning 
Ett attraktivare och mer socialt hållbart Stenstorp  
Delmål/Effekter  
- Fler besökare till Dalénium 
- Fler besökare till Dalénmuseet  
- Fler lånade böcker på biblioteket 

- Fler besökare till Bonadssamlingen och skolmuseet.  
- Nya verksamheter kring de centrala delarna av Stenstorp som t.ex 

fritidsverksamhet för invånarna, nya näringsverksamheter och 
civilsamhällesorganisationer.  

- Nya innovationer som uppstår i samverkansytorna mellan parterna  
 

Innehåll och tidplan 
För att uppnå syfte och mål krävs en förstudie/utredning 
Utredningen ska fånga in de olika parternas behov och perspektiv.  
Utredningen/förstudien ska föreslå utvecklingssteg, förändringar, och 
synliggöra samverkansytor.  
 
Frågor som är viktiga att ha med i förstudien/utredningen är:  
Hur kan samverkan skapas i mellan de olika parterna,  
Hur kan fastigheterna som ägs av kommunen nyttjas av befintliga och nya 
aktörer för att öka attraktiviteten och det socialt hållbara Stenstorp,  
Vilka nya aktörer kan vara aktuella,   
Vilka resurser krävs för att åstadkomma detta,  
Vad kan göras för en liten peng i närtid,   
Hur kan en långsiktig vision se ut och vilka steg behöver tas för att komma 
dit?  
 
Utredningen föreslås starta i april 2021 och vara klar i september 2021  
I anslutning till detta görs en handlingsplan för fortsatt arbete.  
 
Metod 
Utredning/förstudie av utredare tillsammans med aktuella parter.  
Handlingsplan för fortsatt arbete 
Resursbehov kopplas till budgetprocess  
 
Målgrupp 
Del1. De aktörer som verkar i Stenstorp idag.  
- ev nya aktörere.  
 
Del2. Stenstorpsborna,  
- Falköpingsborna och  
- Besökare.  
 
Ekonomi 
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Utredare 6 månader 50 %   
170 000 
Medel till mindre åtgärder kopplat till fastigheter/flytt/förändringar    
150 000  
Total projektbudget  
320 000 
 
Koppling till beprövad erfarenhet och/eller forskning 
Arbetet utgår ifrån de som bor/lever/verkar på platsen som känner stark 
koppling till platsens identitet och arv.  
 
Tillgång är nyckeln till hög användningsgrad, desto fler som känner till, 
pratar om utbudet i desto högre grad används det och detta i anslutning till 
att utbudet är öppet och tillgängligt.  
 
Liv och rörelse skapar attraktivitet, den forskning som görs om städer stärker 
konceptet att där folk är vill människor vara. Människor drar människor. 
 
Samverkan skapar innovationer – innovationsforskare Leif Denti  
 
Områdesbaserat arbete för ökad trygghet – Senaste informationen från andra 
kommuner och städer som arbetar områdesbaserat. Se tex 
Gårdstensbostäders exempel presenterat på KUSH innan årsskiftet 
2020/2021.  
 
Deltagande aktörer 
Aktiva parter i Stenstorp idag: Kommunala verksamheter/förvaltningar så 
som skola, samhällsbyggnadsförvaltning, kultur-och fritid och näringsliv, 
organisationer och kulturverksamheter så som Dalénium, Dalénmuseet, 
skolmuseet, bonadssamlingen mfl. Näringsverksamheter så som 
flygvaktaren mfl. Nya aktörer som kan förmera arbetet.  
Det kommunala bostadsbolaget.   
 
Förväntade effekter 
Utredningen ska identifiera vad som krävs, när detta genomförs kan dessa 
effekter/ delmål uppnås:  
 
Delmål/effekter  
- Fler besökare till Dalénium 
- Fler besökare till Dalénmuseet  
- Fler lånade böcker på biblioteket 

- Fler besökare till Gunvor Johdets Bonadssamling och skolmuseet.  
- Nya verksamheter kring de centrala delarna av Stenstorp som tex 

fritidsverksamhet för invånarna, nya näringsverksamheter och 
civilsamhällesorganisationer.  

- Nya innovationer som uppstår i samverkansytorna mellan parterna  
 

Uppföljning 
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Efter utredningens slut skapas handlingsplan som presenteras i 
kommunstyrelsen efter september månad 2021.  
 
Framtida verksamhet 
Det utredningen föreslår ska skapa förutsättningar till utveckling som ger 
förändringar både på kort och långsikt kring de centrala delarna av 
Stenstorp. Verksamheten ska bedrivas med befintlig budget och förväntas 
inte öka avsevärt. Identifierade behov kommer att beskrivas i befintlig 
budgetprocess  
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 Kommunstyrelsen 

Ansökan om strategiska utvecklingsmedel från 
kommunstyrelsen 

Ordförandebeslut 
1 Följande ansökningar överlämnas till kommunstyrelsen för beslut, 

 Ett attraktivare och mer socialt hållbart Stenstorp  

 Grönstrukturplan inklusive pollineringsplan 

Ordförandebeslut enligt  
Ordförandebeslutet fattas med stöd av delegationsbestämmelser för 
kommunstyrelsen, 2021-02-10, § 17.  

Bakgrund 
Nämnderna i Falköpings kommun kan ansöka om medel från den centrala 
potten för strategiska utvecklingsmedel. Beslut fattas av kommunstyrelsen. 
Kommunledningsförvaltningen har arbetat fram två ansökningar för 
kommunstyrelsens räkning.  
 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
Adam Johansson (M) 
Kommunstyrelsens ordförande  
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LÄSGLÄDJE! 
Barn- och utbildningsförvaltningen och Kultur- och fritid söker projektpengar för att 

möjliggöra ett sommarläsningsprogram för barn mellan 7 – 9 år. Projektet syftar till att öka 

barns läsvanor och skapa läsglädje tillsammans och enskilt. Sommarläsningsprogrammet 

kommer att erbjudas på Stadsbiblioteket i Centrala Falköping. Alla barn i rätt ålder 

möjliggörs att söka men de med mest behov kommer att prioriteras. 

Projektidé: Sprida läsglädje, stimulera till lustfylld läsning och ökat ordförråd. 

Bakgrund: ”Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. 

Genom språket utvecklar eleven sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur 

andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna 

förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.” 

Lgr 11 

Utifrån den kartläggning Barn- och utbildning gjorde, gällande nyanlända elevers väg till ett 

nytt språk, våren 2020 lyfte eleverna i år 7 - 9 fram att det som var allra viktigast för dem var 

att kunna läsa. De hade önskat att de fått lära sig läsa ordentligt och vara trygga i läsningen. 

Detta för att de skulle lära sig språket, klara av skolans ämnen och kunna kommunicera bra 

med andra. 

I kartläggningen framkom även att barn som kan färre antal ord än barn med större 

ordförråd tappar kontinuerligt gällande kunskapsinhämtandet genom hela sin skolgång. 

Denna bild förstärks i de formativa uppföljningar som gjorts inom ramen för 

implementeringen av kartläggningsmaterialet ”Hitta språket” i förskoleklass. Flera lärare 

uttrycker oro över det stora antal elever som visar tecken på brister i ordförråd och de 

konsekvenser som detta kan föra med sig. Skolverket framhåller att ”Ordförrådet spelar en 

central roll för meningsskapande i skolans alla ämnen och anses vara en av de viktigaste 

faktorerna för skolframgång. Att ha ett stort ordförråd är mycket viktigt för språkförståelsen, 

vilket i sin tur är avgörande för läsförståelsen1.” Ett av de effektivaste sätten att lära sig nya 

ord är att läsa text, enskilt och tillsammans med andra. 

Syfte: Att skapa förutsättningar för barn i de yngre åren att under sommarmånaderna stärka 

läsningen, få lustfyllda lässtunder enskilt och tillsammans med andra och bli hemmastadda i 

biblioteksmiljön. 

Målsättning: Skapa läsglädje hos barnen och läsvanor som ger dem goda grunder för fortsatt 

lärande. Öppna dörrarna till de möjligheter ett bibliotek innebär. Att eleverna upplever 

glädjen i ett livslångt läsande och lärande! 

Innehåll: Barn som slutat åk 1 till och med åk 3 ska kunna söka ett sommarläsningsprogram. 

Sommarläsningsprogrammet genomförs på biblioteket och innehåller tid att botanisera på 

biblioteket, självständig nöjesläsning, litteraturbaserad undervisning, projektaktivitet, t ex 

att producera en bok eller göra en tidning och en stunds högläsning för eleverna. Varje 

                                                 
1 Westlund, 2015 



 

LÄSGLÄDJE! 
deltagande elev får en bokkasse med utvalda böcker för att ytterligare stimulera läsning 

hemma. 

Tidplan: Förberedelser under våren 2021 och genomförande under sommaren 2021. 

Målgrupp Barn som slutat åk 1 – åk 3 

Beskrivning av vilka kostnader som beräknas för den aktuella insatsen 

- Projektanställning 1 person i två månader (72 000 kr) 

- Ferieanställningar 4 personer under en tre veckorsperiod (30 000 kr) 

- Bokpaket till varje deltagande barn a´ 500 kr/paket (12 000 kr) 

- Frukt  

- Licens på Poly Glutt alt andra digitala läsplattformar 

- Inköp till projektaktiviteterna (5 000 kr) 

Totalt: Max 150 000 kr 

Beskrivning av hur insatsen vilar på beprövad erfarenhet och/eller forskning:  

Inom projektet definieras läsning på följande sätt; Läsförståelse = avkodning x 

språkförståelse 

Modellen ”The simple view of reading”, visar att läsförståelse endast kan uppnås då eleven 

har både avkodnings- och språkförståelseförmåga2. 

Allington och McGill-Franzen (2013) har granskat flera storskaliga studier, som visar att 

läsprestationerna bland barn med föräldrar som har låg inkomst påverkas på lång sikt 

mycket negativt av att de halkar efter i läsning särskilt under sommarmånaderna. 

Sommarläsningen förebygger tillbakagång i läsning särskilt bland socioekonomiskt svaga 

elever.  

Cooper med kollegor gjorde en metaanalys av forskningsstudier som visade att varje 

sommarlov skapar en årlig resultatklyfta på ca tre månader mellan ekonomiskt gynnade 

respektive missgynnade elever. Efter fem somrar (åk 1 – 6) blir det en sammanlagd 

eftersläpning på 1, 5 år. Eftersom det redan finns en skillnad på ca ett år mellan dessa 

grupper innebär det att ekonomiskt svagare elever i slutet av lågstadiet ligger 2 – 3 år efter 

sina mer gynnade kamrater i läsning.3  

I en pågående brittisk studie, som omfattar ett nationellt representativt urval med flera 

tusen elever, har Sullivan och Brown (2013) visat att barn vars föräldrar läste regelbundet för 

dem när de var fem år presterade väsentligt bättre i fråga om ordförråd, stavning och 

mattetester vid 16-års ålder än de som inte exponerats tidigt för böcker. Den mängd 

nöjesläsning som eleverna ägnade sig åt vid 10 års ålder förutsade dessutom i hög grad 

deras resultat i 16-årsåldern. Forskarna kunde demonstrera ett orsakssamband mellan 

läsengagemang och läsprestationer som varken var beroende av föräldrarnas 

                                                 
2 Gough & Tunmer, 1986; Hoover & Gough, 1990 
3 Cooper, H, Nye, B Charlton, K, Linsay, J och Greathouse, S (1996) The effekts of summer vacation on 
achievement test scores. A narrative and metaanalytic review. Review of Educational Research 



 

LÄSGLÄDJE! 
socioekonomiska bakgrund eller kognitiv eller kunskapsrelaterad förmåga. ”När vi väl 

kontrollerat för barnens provpoäng vid fem och tio års ålder kvarstod att barnets eget 

läsande vid 16 års ålder fortfarande hade ett högst signifikant inflytande, vilket pekar på att 

det positiva sambandet mellan läsning för nöjes skull och kognitiva resultat inte bara beror 

på att duktigare barn sannolikt läser mycket, utan att läsning faktiskt har samband med 

större kognitiva framsteg med tiden.”4 

Shin och Krashen har gått igenom forskningsevidens om sommarläsning eller avsaknad av 

läsning. De kom fram till ”Forskningen säger oss att vissa barn faktiskt halkar efter, medan 

andra inte gör det, och det finns goda skäl till varför denna skillnad uppstår: Barn med 

tillgång till böcker antingen behåller sin nivå eller utvecklas. Barn utan tillgång till böcker 

halkar efter.”5 

Delaktiga verksamheter och aktörer: Barn- och utbildningsförvaltningen och Kultur- och 

fritidsförvaltningen. Förstelärare Åttagård/Dotorp, språk-, läs- och skrivutvecklare, 
utvecklingsstrateg för grundskolan samt bibliotekarier från Falköpings bibliotek. 

Förväntade effekter: Att de barn som går sommarläsningsprogrammet befäster sina 

lässtrategier, utvecklar sin läsförståelse och upptäcker glädjen i att läsa!  

Uppföljning och mätning av effekter: De elever som blir antagna får göra ett test och en 

självskattning innan påbörjad sommarläsningsprogram och efter. 

Beskrivning av hur nämnden har för avsikt att implementera projektet om det faller väl ut: 

Förhoppningen om projektet faller väl ut är att vi kan planera för detta inom ramen för 

ordinarie verksamhet. 

 

 

 

Yvonne Hagle  Christina Seveborg 

Utvecklingsstrateg, BU  Avdelningschef Bibliotek, KF 

                                                 
4 Jim Cummins ”Flerspråkiga elever” Effektiv undervisning i en utmanande tid (2017)  
5 Shin, F. H och Krashen, S. D (2008) Summer reading: Program and evidence. Boston: Pearson 
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Ansökan om strategiska utvecklingsmedel 
 
Projektnamn 
Högstadium Centrum 
 
Bakgrund  
Den planerade skolorganisationsförändringen har skjutits framåt i tiden, på 
grund av att starten för byggnation av högstadieskolan Platåskolan har 
försenats. Det innebär att en temporär organisation behöver skapas för att 
kunna lösa elevflöden i centrala Falköping fram till hösten 2023. 
Förslaget innebär en sammanfogning av Central- och Kyrkerörsskolans 
högstadier, vilket också möjliggör att redan höstterminen 2021 påbörja ett 
förändrings- och utvecklingsarbete inför kommande övergripande 
förändring i samband med att Platåskolan står klar. Ambitionen är att det 
ska stärka kommande organisation och vara ett första led i det som ska bli 
Platåskolan. 
 
Syfte 
Syftet är att den förändring som sker, från och med nästa läsår, ska vara en 
del av det förändringsarbete som kommer att behöva påbörjas i samband 
med att den planerade skolorganisationen träder i kraft. 
”Övergångsorganisationen” ska inte ses som en organisation med eget liv 
utan, trots att den är temporär,  ska den vara ett steg mot den kommande  
förändringen av högstadieorganisationen där flera högstadier kommer 
sammanfogas i en gemensam organisation i samband med att Platåskolan 
står klar. 
Denna uppstart med ett gemensamt högstadium i centrum kommer att 
kräva en  stor arbetsinsats då två personalgrupper och tillika två 
skolkulturer ska sammanfogas. 
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Målsättning 
En utveckling för att skapa en framtida skolkultur för högstadium Falköping 
som stärker kommande övergång till Platåskolan! 

 
Innehåll och tidplan 
Vi behöver under våren och hösten 2021 skapa förutsättningar för en ny 
organisation när det gäller personal och skolkultur. 
För detta krävs en sammanhållande projektledare samt extern kompetens 
för att skapa en positiv inledning i organisationsförändringen. 
 
Metod 
Projektledare samt olika kompetenshöjande insatser för personalen, 
exempelvis, handledning, externa föreläsningar samt personalvårdande 
insatser. 
Fokus på blir att värna de mjuka värdena både i organisations- och 
skolkultursarbetet. 
 
Målgrupp 
Initialt personalen på Centralskolan och Kyrkerörsskolan. 

Elever och vårdnadshavare i den nya högstadieskolan. 

 
Ekonomi 
Projektledare: ca. 700 000 kr 
Personal och kompetenshöjande insatser: 300 000 kr. 
 
Koppling till beprövad erfarenhet och/eller forskning 
Skolutveckling och förändring- och organisationsvetenskap 
 
Deltagande aktörer 
Personalen på nuvarande Central och Kyrkerörsskolan. 
Externa aktörer, såsom föreläsare eller handledare. 
Projektledare som förstärkning. 
 
Förväntade effekter 
Att vi nu startar en plattform för  en ny skolorganisation år 7-9, trots 
fördröjning av byggnationen av Platåskolan! 
Att erbjuda nuvarande högstadieelever utbildning i en skola med stabilitet, 
kvalitet och framtidstro. 
Att ingjuta mod och förhoppning hos elever, personal och vårdnadshavare i 
det vacuum som fördröjningen av byggnationen av den nya skolan har 
skapat. 
Att den genomarbetade målsättningen och planeringen för Platåskolan, när 
det blir dags för inflyttning i den, ska kunna förverkligas. 
 
Uppföljning 
Elev- och personalenkäter/intervjuer i slutet av höstterminen.   
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Uppföljning i samverkan med de fackliga organisationerna. 
 
 
Framtida verksamhet 
Detta är starten på en ny skolorganisation där initialt personal från centrala 
Falköping ingår, men sedan också elever och personal från de 
högstadieskolor som ska flyttas in i Platåskolan samt likvärdighetsarbetet 
där kommunens hela högstadieorganisation ingår; dvs Gustav Dalénskolan, 
Platåskolan och Flobyskolan. 
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§ 22 Dnr 2021/00123  

Ansökningar till kommunstyrelsen om strategiska 
utvecklingsmedel 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1 Nämnden föreslår kommunstyrelsen att godkänna ansökan gällande 

Högstadium Centrum. 
2 Nämnden föreslår kommunstyrelsen att godkänna ansökan gällande 

Läsglädje. 
3 Nämnden avslår ansökan gällande Kreativt centrum för återbruk och 

kultur – ”Skattkistan”.          

Bakgrund 
Kommunstyrelsen har gett nämnderna möjlighet att ansöka om strategiska 
utvecklingsmedel för kalenderåret 2021. De strategiska utvecklingsmedlen är 
tänkta att användas för projekt som ska kunna planeras, genomföras och 
slutföras under 2021, då dessa medel är av tillfällig karaktär. Projekten ska 
syfta till att bidra till kommunens övergripande mål.  
Barn- och utbildningsförvaltningen har fått in tre ansökningar.  
Ansökan nr. 1: Högstadium Centrum 
Den första ansökan gäller förstärkning i form av en projektledare samt 
kompetenshöjande insatser för personalen som ska arbeta med den nya 
högstadieorganisationen i tätorten inför hösten 2021. Kyrkerörsskolan och 
Centralskolan ska gå samman i en högstadieenhet med arbetsnamnet 
Högstadium Centrum, vilket blir ett förstadium i väntan på att Platåskolan 
ska stå klar. Målsättningen är en utveckling för att skapa en framtida 
skolkultur för högstadium Falköping som stärker kommande övergång till 
Platåskolan.  
Ansökan är på totalt 1 miljon kronor, då 700 000 kronor ska gå till 
projektledare och 300 000 kronor till kompetenshöjande insatser för den 
berörda personalen. 
Ansökan nr. 2: Läsglädje 
Den andra ansökan handlar om att barn- och utbildningsförvaltningen 
tillsammans med kultur och fritidsförvaltningen vill genomföra ett projekt 
för att möjliggöra ett sommarläsningsprogram för barn mellan 7 och 9 år. 
Projektet syftar till att öka barns läsvanor och skapa läsglädje tillsammans 
och enskilt. Sommarläsningsprogrammet kommer att erbjudas på 
Stadsbiblioteket. Alla barn i rätt ålder kommer att få möjlighet att ansöka om 
att vara med, men de som har mest behov kommer att prioriteras. 
Tanken är att läsning är grunden för kunskapsinhämtande och 
kommunikation, något som man har nytta av både i skolan och i övriga livet. 
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Man ansöker om totalt 150 000 kronor som ska gå till projektanställning av 
en person i två månader, ferieanställningar av fyra personer under en 
treveckorsperiod, bokpaket till varje deltagande barn, samt licens på digital 
läsplattform och inköp till projektaktiviteterna. 
Ansökan nr. 3: Kreativt centrum för återbruk och kultur – ”Skattkistan” 
Den tredje ansökan handlar om att skapa en analog mötesplats där man sätter 
skapande med återbruk och drama i fokus. Man vill erbjuda barnfamiljer och 
förskolor en kreativ lokal och ha tillgång till både material och inspiration 
med budskap om hållbarhet. Ansökan involverar både kultur- och 
fritidsförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen.  
Ansökan är på 130 000 kronor som ska användas till hyra av lokal, inköp av 
möbler, förvaring m.m. resor och bilhyra, material till skapande och 
framtagning av bild och material för marknadsföring. Utöver detta tänker 
man sig projektanställning av två pedagoger på deltid 70-80%. 

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen bedömer att de tre ansökningarna faller inom ramen för de 
kriterier som kommunstyrelsen ställt upp och översänder dem till 
kommunstyrelsen för beslut.   

Beslutsunderlag 
Ansökan nr. 1 Projekt Högstadium Centrum 
Ansökan nr. 2 Läsglädje 
Ansökan nr. 3 Kreativt centrum för återbruk och kultur – ”Skattkistan”  
Protokollsutdrag BUNAU 2021-02-23 § 17      

Yrkanden 
Eva Dahlgren (C) menar att projektet vid en fortsatt verksamhet kommer att 
innebära stora extra kostnader som inte ryms i barn- och 
utbildningsnämndens budget och yrkar därför att nämnden ska besluta att 
avslå ansökan nummer 3.     

Beslutsgång 
Ordförande Eva Dahlgren (C) frågar nämnden om de tre ansökningarna i tur 
och ordning och finner att nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att 
godkänna ansökan nummer 1 och 2, men beslutar att avslå ansökan nummer 
3.     
  

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            
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Medborgarhuset som bas för mer kultur till fler 
 

1. Namn på projektet, bakgrund, syfte och målsättning 
 

Bakgrund  

Under åren har ett flertal utredningar gjorts kring att utveckla Medborgar-
huset till ett kulturhus med ett brett kulturutbud.  
Pandemin har haft förödande effekter på kulturlivet. Arrangemang har ställts 
in, kulturaktörer står utan arbete och det är ovisst om vi i framtiden kommer 
att kunna ta del av kultur i de former vi är vana vid.  
 
Syfte  

Stimulera kulturlivet efter pandemin genom att skapa mer kultur för fler.  
Ta ett steg mot kulturhustanken genom att bredda kulturutbudet i 
Medborgarhuset. Utveckla Medborgarhusets dansrotunda till en bas för 
scenframträdanden och möjligheter till att skapa själv och koppla samman 
utbudet i Medborgarhuset med andra mötesplatser för kultur.   
 
Målsättning 

Skapa trygga former att ta del av kultur samt skapa själv. Förtydliga 
Medborgarhusets profil som ett hus för kultur. Genom att använda kultur för 
att länka samman platser hittar fler till kulturen och ges möjligheter att ta del 
av och skapa kultur utifrån sina egna förutsättningar.  
 

2. Beskrivning av projektets innehåll och tidplan  
 

Innehåll 

Kulturstrategerna skulle vilja göra dansrotundan i Medborgarhuset till en 
utgångspunkt för de lite mindre och nära scenupplevelserna och en plats för 
att prova på, skapa själv och uppträda från en scen.  
 
Med Medborgarhuset som bas skapar vi en modell för att länka samman  
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fler kulturmötesplatser för att ge fler tillgång till kultur. Vi tänker oss ett 
utbud som kombinerar ett prova-på/skapa-själv-innehåll med 
scenframträdanden som startar på en mötesplats och fortsätter på 
Medborgarhuset. Genom detta skapar vi ett flöde och en rörlighet mellan 
kulturmötesplatserna som leder till att fler blir nyfikna på kultur, hittar till 
kulturmötesplatserna och känner sig välkommen, oavsett om man är ny för 
kultur eller är en van kulturutövare/publik.  
Tänkta kulturmötesplatser att länka samman kan exempelvis vara 
kulturskolan, konstföreningarnas utbud i centrala Falköping, biblioteket. 
Samverkan kan även ske med den öppna ungdomsverksamheten och finnas 
med i kultur-och fritidsförvaltningens arbete med att skapa allaktivitetshus i 
olika orter och på olika platser, exempelvis Dotorp.  
Kultur- och fritidsförvaltningen och socialförvaltningen har under 2020 
påbörjat ett samarbete med att bygga upp verksamheten ”kulturskaparna” 
inom LSS vilken skulle kunna ges en utgångspunkt i dansrotundan. 
 
Utbudet i dansrotundan kan komplettera och samverka med det utbud i 
Stadsteatern och teaterfoajén som arrangeras av Hotell Falköping, 
kulturskolan, arrangerande föreningar, studieförbund. Samverkan kan även 
ske med Hotell Falköping för kulturupplevelser i kombination med mat.  
 
Genom att ha en plats som bas kan kultur- och fritidsförvaltningens redan 
budgeterade kulturutbud förmeras och utvecklas. Medel finns till innehåll 
såsom scenframträdanden och kulturpedagoger, som genom att utgå från en 
plats skulle kunna användas mer effektivt till en bredare publik.  
 
Dansrotundan ser vi har en stor potential i dess flexibilitet men lokalen 
behöver utrustning för att kunna utvecklas till en kulturmötesplats. Det är en 
fördel om utrustningen är flyttbar, så att den kan förändras och flyttas i 
lokalen utifrån behov och kanske även kunna användas på andra 
kulturmötesplatser i samverkan.  
 
Tidplan 

Våren 2021: 
Utrusta dansrotundan med en flyttbar scen, mobil ljusanläggning och 
flyttbara scentyger/backdrops. Boka akter, sätta program, ta fram 
marknadsföringsmaterial och skapa sida för bokning.  
 
Hösten 2021 
Start för kulturutbudet.   
 

3. Målgrupp  
Invånare – både inbitna kulturbesökare och de som inte ännu hittat till 
kulturen. Andra förvaltningar – socialförvaltningen genom arbetet med 
kulturskaparna. Barn- och utbildningsförvaltningen genom arbetet med 
kultur i skolan och skapande skola. Kulturarrangörer och kulturföreningar.  
 

4. Beskrivning av vilka kostnader som beräknas för den aktuella 
insatsen  

Inköp material och utrustning: 
Mobila backdrops    50 000  
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Mobil scen som går att forma om efter behov 6x5m  60 000   
Mobil effektbelysning LED på tripods   50 000 
Material till skapande   85 000  
Framtagning profilbild och mallar för marknadsföring 30 000 
Programinnehåll till kick-offtillfälle då utbudet startar 50 000   
 

5. Beskrivning av hur insatsen vilar på beprövad erfarenhet och/eller 
forskning  

Ur Falköpings kommuns kulturstrategi: Kultur utvecklar individen och 
samhället. Kultur har, oavsett definition, inverkan både på oss som individer 
och på de samhällen vi bor och verkar i. Kultur kan ha ett fristående värde i 
sig, till exempel en persons egna skapande uppkommet genom ren glädje 
och lust. (…) Kultur ger perspektiv och verktyg för att ifrågasätta oss själva 
och skeenden i världen omkring oss. Kultur kan skapa sammanhang, 
tillhörighet och gemenskap. Ett rikt och varierande kulturliv som ger 
möjligheter till att uppleva och skapa kultur ökar människors livskvalitet 
men kan även fungera utvecklande på samhället i sig. 
 

6. Delaktiga verksamheter och aktörer  
Kultur- och fritidsförvaltningen, barn-och utbildningsförvaltningen, 
socialförvaltningen. Arrangerande kulturföreningar, Hotell Falköping. 
 

7. Förväntade effekter   
Social hållbarhet: Vi skapar en plats att ta sig till för en givande fritid, hitta 
sig själv genom sina intressen, samverka med andra. Genom tydlig 
paketering av utbudet i Medborgarhuset samt i samverkan på andra platser 
görs kulturutbudet tillgängligt till fler.  
Attraktivitet: Ett ökat kulturutbud, ett brett utbud samlat i Medborgarhuset.  
Kreativa näringar: Möjlighet att ge fler uppdrag till aktörer inom de kreativa 
näringarna.  
 

8. Uppföljning och mätning av effekter   
Insatsen mäts och utvärderas i kultur- och fritidsförvaltningens 
verksamhetsredovisning för år 2021.  

 
9. Beskrivning av hur nämnden har för avsikt att implementera 

projektet om det faller väl ut 
Om satsningen faller väl ut kommer kultur- och fritidsförvaltningen genom 
kulturstrategerna att använda platsen och samarbetsformerna som 
utgångspunkt för arbete med kulturmötesplatser.  
 
 
 
Karin Hermansson, kulturstrateg 
Rob Coe, kulturstrateg 
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Rubrik 
 
 

1. Namn på projektet, bakgrund, syfte och målsättning 
 
De besöksvänliga kulturarvet 
 
Bakgrund: Falköping är en kommun som är stolt över sitt historiska 
arv. Bygden är också vida känd för sin rika historia och lockar många 
besökare med sitt spännande landskap. Förutom av unika fornfynd och 
fornlämningar nära knutna till traktens geologi, är landskapet fyllt av 
sägner och folktro. Detta ger möjligheter men också förpliktelser. 
Genom åren har landskapet genomlevt många ambitiösa projekt och 
informationsinsatser som kanske saknat de långsiktiga perspektiven. 
Olika omständigheter har gjort att det idag finns flera platser som står 
övergivna med skyltar i mycket dåligt skick som skämmer landskapet på 
ett sätt som inte är värdigt en destination som Falbygden.  
 
Senaste årets pandemi har även medfört att betydligt fler än tidigare har 
upptäckt och använt natur- och kulturlandskapet som rekreationsplats 
och utflyktsmål. Friluftsområden, natur och historiska lämningar har 
blivit nya mötesplatser för människor, när möjligheterna till samvaro 
inomhus varit begränsat. För att möta behovet och behålla intresset är det 
mer angeläget än någonsin att stärka landskapets tillgänglighet och göra 
det attraktivt för fler.  
 
Syfte: Projektet det besöksvänliga kulturarvet vill öka landskapets 
tillgänglighet och attraktionskraft genom att förbättra berättelserna i och 
om landskapet. Rent konkret:  
 
Rensa bort misskött och skadat informationsmaterial. 
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Ersätta med ett uppdaterat material som tilltalar fler genom att erbjuda 
olika berättartekniker och upplevelser. 
 
Upprätta en hållbar plan för vilka lämningar som ska lanseras och 
därmed förbli tillgängliga  
 
Målsättning: Genom att förbättra berättelserna i och om landskapet göra 
Falbygdens rika kulturarv mer tillgängligt och locka fler till besök.  
 
Röja bort allt skadat och misskött material, 
 
Ersätta med uppdaterat material på åtminstone 10 platser, gärna 20. 

 
 
Beskrivning av projektets innehåll och tidplan  
 
a/ rekrytering, troligen av person som får ersätta ordinarie personal som 
går in i projektet istället.    feb 
 
b/rensa bort (allt) misskött och skadat informationsmaterial.  Löpande 
i dialog med markägare och ev ursprunglig skyltägare 
 
c/ upprätta en ny hållbar plan tillsammans med Park och gata för vilka 
lämningar som fortsatt ska skötas av kommunen, göras besöksvänliga 
och förses med berättelser och information som tilltalar fler.  feb 
 
d/ Produktion av uppdaterad information i form av enhetliga skyltar med 
ett tilltal som tilltalar många; som erbjuder information, berättelser och 
upplevelser. Här finns text och bild men även möjlighet till gestaltning 
med hjälp av digital teknik.   mars, april, juni 
 
e/utplacering av skyltar   juni, juli, aug 
 
f/ upprätta fungerande överenskommelser med Länsstyrelse, markägare, 
turismutveckling och andra berörda parter.   Löpande 
 
g/ produktion av karta över landskapets historiska platser, Follow your 
past i landskapet   jan, feb, mars.  
 
Historiska platser i Falköping, genom bilder på elskåp, vikingaskylt vid 
Köttorget 
 

 
2. Metod  
Produktion av informationsmaterial av olika slag inom Kulturarv 
Falbygden. Anlita externa kompetenser för produktion av exempelvis 
skyltställ och digitala effekter mm. 
Via QR-koder länka in till fördjupat material.  
I samverkan med studenter från Skövde högskola skapa digitala 
upplevelser. 
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3. Målgrupp  
Falköpings invånare i flera åldrar, som ska bli än mer stolta över sitt 
landskap. Kulturlandskapet ska bli en plats dit man vill återvända samt 
visa upp för sina vänner. Genom ett bredare tilltal kan fler attraheras och 
bli nyfikna, jämfört med idag. Genom att erbjuda olika 
”berättartekniker” (klassisk text och bild, klurigheter att utforska, filmer, 
ljud, digitala effekter) hittar fler in till berättelserna. 
 
Lika viktigt, turister som besöker Falbygden ska mötas av ett välskött 
landskap som väntar på dem med spännande historier och upplevelser.  
 
4. Beskrivning av vilka kostnader som beräknas för den aktuella 

insatsen  
Projektledare som planerar och genomför stora delar av projektet, i 
samarbete med kollegor inom avdelningen och övriga inblandade 
förvaltningar.    450 000kr 
 
Material till skyltar, produktion av texter, filmer, digital metoder, 
karta mm 
    300 000kr 
 
Marknadsföring, information mm 
    50 000kr 

 
5. Beskrivning av hur insatsen vilar på beprövad erfarenhet och/eller 

forskning  
 

6. Delaktiga verksamheter och aktörer  
Att tillgängliggöra Falbygdens Kulturarv och då särskilt landskapet 
är ett ansvar som delas med Turism Falköping. Vilka platser som 
göras mer besöksvänliga genom skyltning och fysisk möjlighet till 
besök väljs ut tillsammans med Turism Falköping. Sedan tidigare 
samverkar Kulturarv och Turism kring exempelvis skyltningen av 
Ekornavallen.  
 
Enligt nuvarande etablerad samverkan sköter Park och Gata, främst 
genom det så kallade röjningslaget, hantering av grönytor kring ett 
visst antal lämningar i kommunen. För detta söker och erhåller Park 
och Gata viss ersättning från Länsstyrelsen. Vilka lämningar som 
röjs baseras i dagsläget på gamla överenskommelser. Besluten 
behöver uppdateras och medvetandegöras igen, i dialog med 
Kulturarv och Turismen, utifrån beslut som fattas inom projektet.  
 
Kommunen har sedan gammalt en etablerad dialog med 
Länsstyrelsen kring fornlämningsvård och tillgängliggörande av 
landskapet. Bland annat söker kommunen årligen medel, via Park 
och gata, för skötsel av grönytor. Museet och Länsstyrelsen har 
sedan tidigare samverkat kring uppdatering av landskapets 
kulturhistoriska skyltar. Enligt nya förutsättningar utför länsstyrelsen 
numera ytterst få informationsåtgärder, eftersom deras resurser inte 
räcker till. Kulturarv fortsätter att föra dialog med och informera 
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Länsstyrelsen under projektet om tänkta åtgärder och justeringar, 
med förhoppning om att fortsättningsvis hitta en närmre samverkan 
där också Länsstyrelsen kan komplettera med exempelvis 
kompetens. 
 
Markägare. Det finns aktuella samverkansavtal med några 
hembygdsföreningar och privatpersoner om skötsel av lämningar på 
Falbygden. Många är emellertid avtalade för länge sedan, utan nu 
kända skriftliga avtal. En översyn behöver göras som inkluderar 
revidering av befintliga avtal samt eventuellt upprättande av nya där 
sådana saknas.  
 

7. Förväntade effekter   
Ett välskött kulturarvslandskap värdigt ett historiskt landskap som 
Falbygden.  
 
Ökad attraktivitet, Falköping blir en än mer attraktiv kommun att 
besöka, leva och verka i.  
 
Kulturlämningar som tilltalar fler genom fler berättarmetoder ökar 
kunskaper och insikter, och därmed också invånarnas känsla av 
mening och sammanhang.  
 

8. Uppföljning och mätning av effekter   
Redovisning av utförda insatser.  
 
Utvärdering av funktion och besökares upplevelser, men troligen inte 
fullt möjlig förrän kommande år.  
 

9. Beskrivning av hur nämnden har för avsikt att implementera 
projektet om det faller väl ut 
Fortsatt skötsel enligt upprättad plan.  

 
Efter genomförd extrainsats, som projektet innebär, planerar 
Kulturarv och nämnden att upprätthållandet av uppnådda resultat kan 
skötas inom löpande verksamhet. Därav är det centralt att ett 
realistiskt antal lämningar och miljöer väljs ut, som utan problem kan 
upprätthållas. Kostnader som uppstår i samband med byte av 
information, underhåll får primärt lösas genom omfördelning inom 
befintlig budget.  
 
  
 
 
 
 



1. Namn på projektet, bakgrund, syfte och målsättning  

Områdesbaserat arbete – Allaktivitetshus  

Det finns idag ett antal uppdrag som KLG gett till olika grupper och funktioner för att effekti-

visera arbetet mot de övergripande målen. Dels uppdrag till styrgruppen mobilisering socialt 

hållbart Dotorp utifrån KLGs avsiktsförklaring men också uppdrag att utreda och lämna förslag 

på övergripande organisering inom trygghetsområdet.  

Alla förvaltningar har deltagit aktivt i båda dessa uppdrag samt blivit inspirerade av arbetet 

Malmö bedriver med sina allaktivitetshus som grunden för områdesbaserat arbete, samt hur 

trygghetsarbetet anpassats till vilket område som är aktuell för insatser. Verksamhetsidén 

med ett allaktivitetshus är att använda invånarnas egna perspektiv som utgångspunkt. En cen-

tral dimension i områdesbaserade insatser gäller mobilisering av människor i området och av 

de civilsamhälleliga gemenskaper och föreningar som finns där. Det innebär att insatser syftar 

till att stärka det lokala engagemanget och människors eget deltagande.   

Kommunen arbetar redan idag med exempelvis ungas inflytande och delaktighet, och har me-

toder för att möta engagemang från invånare, genom exempelvis den medborgardialogsut-

bildning som tjänstepersoner från olika förvaltningar deltagit i under 2020. Flera olika projekt 

och satsningar görs inom kommunens olika förvaltningar, en del i samverkan med andra. Ex-

empelvis startades i somras ett samarbete med Hyresbostäder Falköping med lovaktiviteter i 

deras bostadsområden genom Tagga lov. Avdelning Fritid kommer under våren 2021 påbörja 

ett samarbete med föreningslivet med särskild inriktning mot Dotorpsområdet och är stöd-

jande part i initiativet Mötesplats Floby. Connect bedriver redan idag ett områdesbaserat ar-

bete och utvecklas. EST samlar in lägesbild i kommunen och genomför orsaksanalys och kopp-

lar till olika åtgärder. Dessa exempel bedrivs med både interna och externa aktörer, men kom-

munen bedriver inte i dagsläget något strukturerat och anpassat områdesbaserat arbete.  

Syftet med projektet är identifiera förutsättningarna för ett arbetssätt med allaktivitetshus 

som nav och kunna jobba mer långsiktigt med områdesbaserat arbete, där insatser och sam-

verkan kommer att se olika ut, beroende på område/samhälle. Målsättningen är att nya me-

toder och arbetssätt arbetas fram under 2021 för att sedan kunna implementeras i ordinarie 

verksamheter.  

Styrgruppen mobilisering socialt hållbart Dotorp, där samtliga förvaltningar är representerade 

ansöker därför via Kultur och fritidsnämnden om sociala investeringsmedel för att kunna ut-

veckla metoderna och starta detta arbete i kommunen.  

2. Beskrivning av projektets innehåll och tidplan  

En projektledare anställs jan 2021 – dec 2021 för att arbeta fram nya metoder och arbetssätt 

för ett områdesbaserat arbete. Projektledaren gör det genom att identifiera förutsättningar 

för arbetet i olika områden såväl i stad som på landsbygd och etablera nätverk både internt 

och externt. Folkhälsostrategen har genomfört en kartläggning över vad som görs på olika 

förvaltningar inom trygghet i kommunen, många olika arbetsgrupper och styrgrupper arbetar 

med frågan. Behov finns av en samordning och en plattform att utgå ifrån – hur ska den se ut, 

beroende på vilket område/samhälle som är aktuellt?   



3. Beskrivning av metod för projektet  

Arbetet bygger i hög grad på att invånare i områdena är delaktiga och tar ansvar. Att de är 

medskapande i hela arbetet är avgörande för resultatet. Det skulle alltså vara behoven och 

önskemålen hos invånarna i området som driver projektet framåt, vilket gör att det kommer 

se olika ut i olika områden. Har de idéer eller åsikter om hur området är, borde vara eller kan 

bli så ska det fångas upp under projektets tid. 

Förutsättningar för områdesbaserat arbete med allaktivitetshus som nav identifieras i sex om-

råden i kommunen: Falköping, Vartofta, Stenstorp, Gudhem, Floby och Kinnarp.   

Allaktivitetshusen kan etableras i olika lokaler beroende på vilka förutsättningar som finns i de 

respektive områdena. Genom att exempelvis nyttja skolans lokaler som ett aktivitetshus när 

undervisningen avslutas för dagen utnyttjas lokalerna till flera ändamål.  

Många av kommunens förvaltningar har eller utvecklar projekt inom trygghetsskapande insat-

ser exempelvis Connect, Öppen ungdomsverksamhet med tagga lov och fritidsgårdar, före-

ningslivet, ungdomsstyrkan, skolans insatser såväl som socialförvaltningen med fältassisten-

terna i spetsen. Samtliga förvaltningar kan se sin roll i det områdesbaserade arbetet och hur 

de kan spela en roll i ett allaktivitetshus. Ett arbete har redan påbörjats i Styrgruppen för so-

cialt hållbart Dotorp, där styrgruppen fick ta del av en föreläsning om aktivitetshuset i Malmö. 

Sen genomfördes en dialog för att identifiera de olika förvaltningarnas roll i arbetet framåt.   

Länk till föreläsningen: https://skr.se/tjanster/kurserochkonferenser/kalenderhan-

delser/webbsandningallaktivitetshusenimalmobryterbarriarerforokadsoci-

alhallbarhet.32086.html  

 

4. Beskrivning av målgruppen för projektet  

Invånare i Falköpings kommun med fokus barn och unga.  

5. Beskrivning av vilka kostnader som beräknas för den aktuella insatsen  

Lönekostnad projektledning     450 000 kr 

Materialkostnad utveckling    160 000 kr 

(processledning, möten, fika, studiebesök/nätverk/utbildningar)   

Summa kostnader     610 000 kr 

6. Beskrivning av hur insatsen vilar på beprövad erfarenhet och/eller forskning  

I Malmö stad startades Allaktivitetshuset Lindängens skola år 2011 och sedan dess har ytter-

ligare två skolor blivit allaktivitetshus. Allaktivitetshusmodellen har utvärderats genom extern 

följeforskning inom ramen för Lindängen mot framtiden, utförd av forskare vid Kungliga Tek-

niska Högskolan (KTH). Flera positiva effekter har kunnat konstateras. Bland annat framhålls 

att det inte är aktiviteterna i sig som utgör modellens främsta framgångsfaktor, utan istället 

de värden som skapas på mötesplatsen i form av gemenskap, tillit och att vara eller ha en lokal 

https://skr.se/tjanster/kurserochkonferenser/kalenderhandelser/webbsandningallaktivitetshusenimalmobryterbarriarerforokadsocialhallbarhet.32086.html
https://skr.se/tjanster/kurserochkonferenser/kalenderhandelser/webbsandningallaktivitetshusenimalmobryterbarriarerforokadsocialhallbarhet.32086.html
https://skr.se/tjanster/kurserochkonferenser/kalenderhandelser/webbsandningallaktivitetshusenimalmobryterbarriarerforokadsocialhallbarhet.32086.html


förebild. Aktiviteterna har en integrerande effekt inte bara över generationsgränserna, utan 

även för att bryta barriärer mellan Malmöbor med olika ekonomiska förutsättningar. Kort sagt 

bidrar allaktivitetshusen till ökad social hållbarhet i staden.  

Rapporten Vilka ska med? ungas sociala inkludering från Myndigheten för ungdoms- och civil-

samhällesfrågor, MUCF (2018) bygger på en nationell ungdomsenkät gjord över hela Sverige 

och visar att både unga i landsbygder och i utsatta områden upplever att de har sämre förut-

sättningar att leva ett bra liv jämfört med unga i städer. De uppger att de har sämre möjlig-

heter att delta i kulturella aktiviteter och uppger, oftare än unga i andra områden, att de har 

så mycket fritid att de inte vet var de ska göra av sin tid. Deltagarna lyfter bristen på mötes-

platser som ett reellt problem i både landsbygd, glesbygd och utsatta områden. Det försvårar 

möjligheterna att lära känna nya personer vilket i sin tur minskar deras möjligheter att utvidga 

sina nätverk.  

Rekommendation från Europarådet (Improving youth work, 2017) bygger på erfarenheter av 

europeiskt ungdomsarbete. Europarådet menar att ungdomsarbete måste vara varierat och 

se olika ut och utgå ifrån ungdomarna själva och de samhällen där de lever. Endast då kan det 

uppfylla den mångfald av behov, erfarenheter och intressen som ungdomar har. 

Med lokal förankring och breda samverkansformer tillsammans med en mångfald av lokala 

aktörer, offentliga och civilsamhälleliga, samt inte minst boende själva finns goda förutsätt-

ningar att genom områdesbaserade insatser förbättra livskvaliteten och kanske även möjlig-

göra social inkludering i olika avseenden. Centralt här förefaller det vara att ta de boendes 

resurser och aktivitet som utgångspunkt med fokus på att möjliggöra egenmakt. I dessa avse-

enden är det viktigt att offentliga aktörer ska kunna bidra genom att underlätta och under-

stödja inte minst bildningsinsatser och lokal organisering av föreningsliv och civilsamhälleliga 

gemenskaper där deltagande i samhället kan finna olika uttryck. Här ska också fritidsgårdarnas 

möjlighet till långsiktigt arbete lyftas fram. Med avseende på det områdesbaserade arbetet är 

långsiktighet en nyckelfaktor (FoU-rapport 85:2018 – Ungas utanförskap i utsatta stadsdelar). 

7. Beskrivning av vilka verksamheter i Falköpings kommun och andra aktörer som är delakt-

iga i projektet  

Arbetet i områdena skulle bygga på samarbete mellan olika förvaltningar och bli en fortsätt-

ning på samverkansarbeten som redan skapats, och externa parter som exempelvis förenings-

liv, bostadsrättsföreningar, fastighetsägare, studieförbund, polis och religiösa samfund. Det 

områdesbaserade arbetet blir på så vis mer strukturerat och långsiktigt samt samlat, där all-

aktivitetshusen skulle fungera som mötesplats och nav.   

8. Beskrivning av vilka effekter projektet förväntas ge 

Under 2021 förväntas projektledaren samordna och utveckla det områdesbaserade arbetet. 

Då detta är flexibelt beroende på område kommer det sannolikt organiseras på olika sätt. Det 

förväntas bidra till nya arbetssätt och metoder där främjande och förebyggande insatser är i 

fokus.  

De långsiktiga effekterna av ett områdesbaserat arbete förväntas vara ökad delaktighet, ge-

menskap och tillit samt öka barn och ungas välmående och hälsa. I Malmö kan effekter påvisas 



där tryggheten har ökat, hyresvärdar satsar i områden de tidigare inte valt att satsa, arbets-

lösheten har sjunkit, bättre skolresultat osv. Andra förväntade resultat är att uppnå bättre och 

effektivare processer och synergieffekter samt mer nyttjande av våra befintliga lokaler. Pro-

jektet förväntas skapa bättre förutsättningar för att nå målet om ett socialt hållbart Falköping 

– gemensamt, över förvaltningsgränserna.  

9. Beskrivning av hur projektet ska följas upp och hur projektets effekter ska mätas  

Öppen ungdomsverksamhet kommer använda sig av det befintliga uppföljningssystemet KEKS 

(kvalitet och kompetens i samverkan). projektledare rapporterar till styrgruppen  som ansva-

rar för uppföljning.   

10. Beskrivning av hur nämnden har för avsikt att implementera projektet om det faller väl 

ut 

Projektets arbete ska utformas i en process där styrgrupp mobilisering socialt hållbart Dotorp 

är delaktig. Framtida budget kan arbetas om och roller förändras.  



 
Mötesplats Floby 
Under senare delen av 2019, därefter med ett startmöte i februari 2020 och fram till 
dags dato har diskussioner kring Mötesplats Floby förts. Civila samhället, Barn- och 
Utbildningsförvaltningen, Kultur- och fritidsförvaltningen, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  är alla parter i sammanhanget. 

 
Beskrivning av projektets innehåll och tidplan 
Styrketräning 
Just nu pågår arbete med att omdisponera och utveckla en lokal i direkt/nära anslutning 
till Floby sporthall. Här samarbetar Barn- och Utbildning (Floby skola), KoF, 
civilsamhället genom Floby samhällsförening och ex Floby VK. Iordningsställande av 
en adekvat styrketräningslokal för allmän uthyrning och föreningsliv kommer att kosta 
några hundra tusen kronor beroende på ambition och tempo. Ett tillskott till nuvarande 
beräknad finansiering där även de ideella bidrar är önskvärt.  
Utesport 
Som en följd av arbetet med Utemiljön vid Floby skola har eleverna på skolan funderat 
kring anläggandet av cykelbana. Det skulle utgöra ett aktivitetskomplement till den 
skateboardanläggning som finns där idag. När nuvarande skateboardanläggning 
anlades, samfinansierades denna mellan Floby samhällsförening och Falköpings 
kommun. Samhällsföreningen svarar för skötsel och underhåll. Det som nu påbörjats 
ligger i linje med intentionen för Mötesplats Floby – att med utgångspunkt i skolans 
läroplan lära känna sin nära omgivning, deltaga i och genomföra förändringar genom 
egna initiativ. Sökta medel här är riktat till maskinkostnader och material i enlighet med 
det förarbete som eleverna själva genomför med skisser och ritningar inom skolans 
ram. 
Skogen, nätverk för leder 
Runt, genom och i anslutning till Floby går sedan många år vandringsleden 
Flobyrundan. Arbetet med Floby Mötesplats har inneburit att behovet av nätverk för 
promenad, vandring har diskuterats. Både utifrån ett skolperspektiv (lära känna sin 
omgivning) men också ur ett folkhälso-, träningsperspektiv. Flobyrundan kommer att 
kompletteras med en kortare led vid Alphems arboretum. Föreningen Alphems 
arboretum ser ett behov av detta. Behovet av en hälsoslinga (promenad i samhället på 
gator o vägar) har kommit upp som en idé. Målet är att skapa ett framtida nätverk av 
markerade, iordninggjorda leder  som det är lätt att nyttja.  
Information: 
En ansökan till Svenskt Friluftsliv (Friluftslivets år 2021) har lämnats ín med delvis 
samma inriktning som ovan men även en pedagogisk koppling för att få människor att 
upptäcka sin trakt. Tillskottet som detta skulle ge gör att processen kan gå snabbare 
fram och i dagsläget så är det oklart om något stöd kommer att beviljas. 
 
Metod 
Dialog, samverkan i förhållande till det arbete som redan är igång. Olika modeller vid 
olika uppkomna problem/frågeställningar, utbildning i tillämpad demokrati. 
 
Målgrupp 
Elever, allmänhet, civilsamhället, kommunala  förvaltningar, näringsliv 

 
 

Beskrivning av vilka kostnader som beräknas för den aktuella insatsen 
300 000 

 
Beskrivning av hur insatsen vilar på beprövad erfarenhet och/eller forskning 
Insatsen vilar på beprövad erfarenhet, samverkan, möta ett intresse, utveckla 
läroplanens intentioner. 



Delaktiga verksamheter och aktörer 
Civilsamhället som innefattar bl.a. samhällsföreningen, idrottsföreningarna Floby IF, 
Grolanda IF, Floby VK, Svenska kyrkan, Floby skola med lärare och elever, 
Kommunala tjänstepersoner från Kultur och Fritid, Barn och utbildning och 
Samhällsbyggnadsförvaltningen.  

 
Förväntade effekter 
Samsyn, gemenskap, uppfyllelse av läroplanens mål, meningsfull fritid för många, 
folkhälsa.   

 
Uppföljning och mätning av effekter 
Andel fler barn och ungdom som medverkar i fysisk aktivitet och/eller har en 
meningsfull fritid   
 
Beskrivning av hur nämnden har för avsikt att implementera projektet om det faller väl 
ut 

 



Elljusspår Åsarp 
Kultur- och fritidsnämnden har i §8 Kfn 2017 (Dnr 2016/00038 823) tagit beslut om 
en inriktning för att uppdatera belysningsanläggningarna på kommunens olika 
elljusspår. Detta grundandes på en utredning/tjänsteutlåtande som dåvarande 
biträdande förvaltningschef sammanställde och presenterade 2017.  
Under åren 2018, 2019 och 2020 har investeringsmedel beviljats till ovanstående 
åtgärder. Under 2019 färdigställs två nya belysningsanläggningar/elljusspår dels i 
Kinnarp/Slutarp och dels i Floby. Orsaken till att det blir två spår som färdigställs 
2019 är att företaget som utför arbetet inte hann med arbetet under 2018. Summan som 
beviljats har varit 1.5 miljon/spår och baserades på en beräkning som Tomas Berg, 
samhällsbyggnadsförvaltningen har gjort. På grund av omständigheter rörande en 
markägare I Vartofta så får arbetet med spåret I Vartofta skjutas till 2021. 

 
Beskrivning av projektets innehåll och tidplan 
Behovet att fortsatt arbeta för återstående spår från 2021(Åsarp, Gudhem, Brunnhem) 
och framåt är nödvändigt om vi skall nå målet med att alla kommunens spår skall vara 
utrustade med modern och miljövänlig belysning. 
Spåret i Åsarp ligger först i turordning i prioritering av ovanstående. Det kommer  
komma ifråga om nytänkande kring spårets dragning och utveckling i samband med 
ovanstående. Dessa frågor bör vara möjliga att föra in i diskussionen då arbetet med 
vissa av de föreningsdrivna spåren kommer att ske ideellt. Det är dock belysningen 
som är i fokus. Arbetet med de föreningsdrivna spåren påverkas av att det befintliga 
spåret i Åsarp kommer att avvecklas under 2021. En utvecklad plan för ett nytt finns 
framtaget av Åsarps IF, ett kortare spår än nu men på samma område. 
 
Metod 
Dialog, samverkan, olika modeller vid olika uppkomna problem/frågeställningar.  

 
Målgrupp 
Elever, invånare, föreningar, näringsliv.  

 
Beskrivning av vilka kostnader som beräknas för den aktuella insatsen 
700 000:- Summan betalas ut som ett bidrag till Åsarps IF som sedan har ansvaret och 
håller i investeringen.  

 
Beskrivning av hur insatsen vilar på beprövad erfarenhet och/eller forskning 
Insatsen vilar på beprövad erfarenhet, samverkan, möta ett intresse.  

 
Delaktiga verksamheter och aktörer 
Civilsamhället, Åsarp skola – lärare o elever, kommunala tjänstepersoner, näringslivet   

 
Förväntade effekter 
Folkhälsa, levande landsbygd, samsyn, gemenskap, uppfyllelse av läroplanens mål, 
meningsfull fritid för många      

 
Uppföljning och mätning av effekter 
Andel invånare som nyttjar elljusspåret, folkhälsoeffekter    
 
Beskrivning av hur nämnden har för avsikt att implementera projektet om det faller 
väl ut 





 

Kommunledningsförvaltningen 
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 Kommunstyrelsen 

Ordförandeförslag angående begäran om att 
regeringen ska ges möjlighet att pröva förslaget till 
åtgärdsplan 

Förslag till beslut 
1 Kommunstyrelsen i Falköpings kommun begär enligt Förordningen 

(2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön 6 kap. 4§ 3p att 
regeringen ges möjlighet att pröva förslaget till åtgärdsprogram.      

Bakgrund 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län, som också̊ är Vattenmyndighet i 
Västerhavets vattendistrikt, har tagit fram förslag till förvaltningsplan, 
åtgärdsprogram, miljökvalitetsnormer och en delförvaltningsplan med 
åtgärder mot vattenbrist och torka, inför vattenarbetet 2021–2027. Dessa 
förslag samråds under sex månader, 1 november 2020–30 april 2021. 
Synpunkter på̊ samrådsdokumenten ska ha inkommit till vattenmyndigheten 
senast den 30 april 2021.  
Grund för begäran  
En kommun har möjlighet att begära att regeringen ska pröva förslaget till 
åtgärdsplan ifall det funnits att åtgärderna strider mot någon av följande 
punkter:  

 annan lagstiftning  

 allvarligt avviker från bestämmelserna i 
vattenförvaltningsförordningen 

 EU direktivet 200/60/EG  
 

Ordförandes bedömning 
Falköpings kommun menar att Vattenmyndigheten för Västerhavets 
vattendistrikts förslag till åtgärdsprogram (Vattenmyndighetens dnr 537-
47542-2020) inte uppfyller Förordningen (2004:660). 
 



 
  2(2) 

 

 

1. Förslaget strider mot Havs- och vattenmyndighetens föreskrift 4 kap. 
7 § HVMFS (2019:25) genom att ingen utredning för de enskilda 
vattenförekomsterna i Falköpings kommun är gjord om tillämpning 
av mindre stränga kvalitetskrav, enligt nedan. 

4 kap. 7 § HVMFS (2019:25). För den ytvattenförekomst där ekologisk 
ytvattenstatus alternativt potential eller kemisk ytvattenstatus är sämre än 
god ska vattenmyndigheten utreda om undantag enligt 4 kap. 9 och 10 §§ 
vattenförvaltningsförordningen (2004:660) är tillämpbart. 
Vattenmyndigheten ska först utreda om undantag enligt 4 kap. 9 § 
vattenförvaltningsförordningen (2004:660), förlängd tidsfrist, är tillämpbart. 
Därefter ska vattenmyndigheten utreda om undantag enligt 4 kap. 10 § 
vattenförvaltningsförordningen (2004:660), mindre stränga kvalitetskrav, är 
tillämpbart. Resultatet ska dokumenteras enligt 13 § i detta kapitel. 
 

2. Förslaget avviker allvarligt från bestämmelserna i 
vattenförvaltningsförordningen 

Falköpings kommun menar att Vattenmyndigheten för Västerhavets 
vattendistrikts förslag till åtgärdsprogram (Vattenmyndighetens dnr 537-
47542-2020) inte uppfyller 6 kap. 6 § förordningen (2004:660) om 
förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön vad gäller de krav på analys som 
framgår av förordningen 5 kap. 6 §. Falköpings kommun menar att analysen 
inte belyser de ekonomiska kostnader eller de miljömässiga konsekvenserna 
som förslaget medför på ett sådant sätt som förordningen kräver. Avvikelsen 
är allvarlig. 
Förslaget strider mot 5 kap. 9 § andra stycket miljöbalken (1988:808) genom 
att uppgifter om hur förbättrande åtgärder ska fördelas mellan verksamheter 
som påverkar miljön saknas liksom om vilka kommuner som specifikt ska 
vidta åtgärderna samt genom att det saknas en analys av programmets 
konsekvenser och finansiering för verksamheterna i Falköpings kommun och 
för kommunen. 
Kommuninvånare och verksamhetsutövare i kommunen påverkas om de 
åtgärderna för kommunen och de fysiska åtgärdsförslagen i VISS 
genomdrivs men kostnader och nyttor är inte kvantifierade och en 
bedömning av de ekonomiska och miljömässiga konsekvenserna för 
vattenförekomsterna som vår kommun berörs av är inte gjord. 
Mot bakgrund av detta menar vi att förslaget till åtgärdsprogram allvarligt 
avviker från Förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på 
vattenmiljön och att därmed regeringen ska ges möjlighet att pröva förslaget 
till åtgärdsprogram. 

Beslutet ska skickas till 
Regeringen 
 
 
 
Adam Johansson 
Kommunstyrelsens ordförande 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1 (2) 

Sammanträdesdatum 
2021-03-03 

 
 

  
 

 
Justerarnas signaturer 

Digital justering 
  Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 32 Dnr 2020/00458  

Samråd inom vattenförvaltning i Västerhavets 
vattendistrikt 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
1 Kommunstyrelsen lämnar synpunkter på de kommande sex årens 

vattenförvaltning enligt stadsbyggnadsavdelningens förslag.  

Bakgrund 
Den 1 november 2020–30 april 2021 genomför Vattenmyndigheten för 
Västerhavets vattendistrikt samråd om hur sjöar, vattendrag, grundvatten och 
kustnära vatten ska förvaltas de kommande åren. 
Följande handlingar ingår i samrådet. 

 Förslag till förvaltningsplan 

 Förslag till åtgärdsprogram  

 Förslag till föreskrift med miljökvalitetsnormer 

 Förslag till delförvaltningsplan med åtgärder mot vattenbrist och 
torka 

 Till åtgärdsprogrammet hör också en miljökonsekvensbeskrivning 
(MKB) 

Samrådshandlingarna finns på vattenmyndigheternas webbplats: 
www.vattenmyndigheterna.se/samrad. 
Vattenmyndigheten vill ha in synpunkter på de kommande sex årens 
vattenförvaltning. Synpunkter kan lämnas på förslag till förvaltningsplan, 
åtgärdsprogram, föreskrifter om kvalitetskrav för vattenförekomster och 
delförvaltningsplan med åtgärder mot vattenbrist och torka för ett eller flera 
av Sveriges vattendistrikt. Vattenmyndigheten vill helst att synpunkterna på 
samrådsmaterialet skickas in via webbenkäten. Webbenkäten finns på 
https://webropol.com/s/vattensamrad. 
Synpunkter kan lämnas på alla delar av materialet men det är inte nödvändigt 
att svara på alla frågor för att kunna skicka in svar. Det vill säga att 
kommunen kan välja ut de delar som kommunen är berörd av. Synpunkter 
ska ha kommit in till vattenmyndigheterna senast den 30 april 2021. 

Förvaltningens bedömning 
Stadsbyggnadsavdelningen har gjort bedömningen att Falköpings kommun 
bör lämna synpunkter enbart på de delar som kommunen är berörd av, vilket 
är åtgärdsprogrammet för Västerhavets vattendistrikt. Synpunkter har 
inkommit från planenheten och VA-avdelningen. Dessa finns redovisade på 
bilaga till tjänsteutlåtandet.   
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Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande från kommuneldningsförvaltningen, 2021-02-08 
Bilaga till tjänsteutlåtande om samråd inom vattenförvaltning i Västerhavets 
vattendistrikt 
  
 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen                
 



 

Kommunledningsförv. Stadsbyggnadsavdelningen 

 

Carin Franson   Kommunekolog   0515-88 51 29   carin.franson@falkoping.se  

Falköpings kommun   Sankt Sigfridsgatan 9   52181 Falköping   Telefon 0515-88 50 00 

kommunen@falkoping.se   www.falkoping.se   Bankgiro 991-2478   Plusgiro 3 21 38-0   Org nr 2120001744 
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 Kommunstyrelsen 

Samråd inom vattenförvaltning i Västerhavets 
vattendistrikt 

Förslag till beslut 
1 Kommunstyrelsen lämnar synpunkter på de kommande sex årens 

vattenförvaltning enligt stadsbyggnadsavdelningens förslag.        

Bakgrund 
Den 1 november 2020–30 april 2021 genomför Vattenmyndigheten för 
Västerhavets vattendistrikt samråd om hur sjöar, vattendrag, grundvatten och 
kustnära vatten ska förvaltas de kommande åren. 
Följande handlingar ingår i samrådet. 

 Förslag till förvaltningsplan 

 Förslag till åtgärdsprogram  

 Förslag till föreskrift med miljökvalitetsnormer 

 Förslag till delförvaltningsplan med åtgärder mot vattenbrist och 
torka 

 Till åtgärdsprogrammet hör också en miljökonsekvensbeskrivning 
(MKB). 

Samrådshandlingarna finns på vattenmyndigheternas webbplats: 
www.vattenmyndigheterna.se/samrad. 
Vattenmyndigheten vill ha in synpunkter på de kommande sex årens 
vattenförvaltning. Synpunkter kan lämnas på förslag till förvaltningsplan, 
åtgärdsprogram, föreskrifter om kvalitetskrav för vattenförekomster och 
delförvaltningsplan med åtgärder mot vattenbrist och torka för ett eller flera 
av Sveriges vattendistrikt. Vattenmyndigheten vill helst att synpunkterna på 
samrådsmaterialet skickas in via webbenkäten. Webbenkäten finns på 
https://webropol.com/s/vattensamrad. 
Synpunkter kan lämnas på alla delar av materialet men det är inte nödvändigt 
att svara på alla frågor för att kunna skicka in svar. Det vill säga att 
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kommunen kan välja ut de delar som kommunen är berörd av. Synpunkter 
ska ha kommit in till vattenmyndigheterna senast den 30 april 2021. 

Förvaltningens bedömning 
Stadsbyggnadsavdelningen har gjort bedömningen att Falköpings kommun 
bör lämna synpunkter enbart på de delar som kommunen är berörd av, vilket 
är åtgärdsprogrammet för Västerhavets vattendistrikt. Synpunkter har 
inkommit från planenheten och VA-avdelningen. Dessa finns redovisade på 
bilaga till tjänsteutlåtandet.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande från kommuneldningsförvaltningen, 2021-02-08 
Bilaga till tjänsteutlåtande om samråd inom vattenförvaltning i Västerhavets 
vattendistrikt       

Beslutet ska skickas till 
Vattenmyndigheten för Västerhavets vattendistrikt 
Carin Fransson, kommunekolog 
 
 
 
 
Carin Franson 
Kommunekolog 
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Kommunledningsförvaltningen    
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Bilaga till tjänsteutlåtande om samråd inom 
vattenförvaltning i Västerhavets vattendistrikt 
 
Synpunkter på åtgärdsprogrammet 
 
Kommunerna, åtgärd 1: Vattenplanering 
Kommunerna ska genomföra en förvaltningsövergripande vattenplanering 
med en helhetssyn utifrån ett avrinningsområdesperspektiv. 
Vattenplaneringen ska ha fokus på de yt- och grundvattenförekomster där 
det behövs åtgärder för att miljökvalitetsnormerna ska kunna följas. 
 
Den förvaltningsövergripande vattenplaneringen ska dessutom innehålla 
a) en plan för vattenanvändning i ett förändrat klimat med utgångspunkt i 
den regionala vattenförsörjningsplanen. 
 
Synpunkt: En regional vattenförsörjningsplan för dricksvatten i Västra 
Götaland håller på att tas fram. Den finns som remiss på länsstyrelsens 
hemsida. Man kan dock inte använda den som utgångspunkt innan den är 
fastställd. 
 
Åtgärden bör också innehålla 
b) en plan för samverkan med berörda kommuner inom kommunens 
avrinningsområden, 
 
Synpunkt: Samverkan kan ske genom vattenvårdsförbunden/vattenråden där 
kommunens politiker ingår. 
 
 
Den förvaltningsövergripande vattenplaneringen ska säkerställa att 
miljökvalitetsnormerna beaktas i alla tillämpliga delar av kommunens 
verksamhet. I följande planer ska vattenplaneringen kunna tillämpas: 
 
a) översikts- och detaljplaner, 
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b) planer för dricksvatten, spillvatten och dagvatten (VA-plan) och 
 
c) tillsynsplan och behovsutredning för miljöfarlig verksamhet, små avlopp, 
vattenskyddsområden, förorenade områden, jordbruk 
 
Synpunkt: Falköpings kommun håller på att upprätta en VA-plan som 
omfattar mycket av det som omnämns i åtgärden. Framtagen VA-plan 
säkerställer inte detta idag vilket innebär att den måste omarbetas inom två 
år. Genomförandetiden är för kort för att säkerställa att 
miljökvalitetsnormerna ska kunna beaktas i alla tillämpliga delar. Vid 
detaljplanering tas påverkan på MKN upp i samtliga planer, detta är ett 
inarbetat arbetssätt. Alla nya detaljplaner utarbetas med utgångspunkt att 
status på recipienter inte försämras.  
 
Förtydligande: VA-planen som kommer att skickas på remiss i vår. Den tar 
också hänsyn till föroreningar på dagvatten och föreskriver åtgärder som 
säkrar dagvattenkvalitet uppströms i nätet. Dock saknas det ett 
åtgärdsprogram som kommunen tar fram för att definiera platsspecifika 
åtgärdsförslag för en specifik vattenförekomst. Arbetet med 
åtgärdsprogrammet kan ske i samarbete med andra kommuner. Det är 
oklart vem på kommunen som har kompetens att arbeta med detta. Det 
lokala åtgärdsprogrammet ger stöd till kommunens planering, visar vilka 
miljökvalitetsnormer som behöver uppnås och vad som krävs att nå dit.  
 
Åtgärden ska vara vidtagen senast två år efter åtgärdsprogrammets 
fastställande och ska sedan uppdateras kontinuerligt. 
 
 
Kommunerna, åtgärd 2: Miljötillsyn 
Synpunkt: Berör främst Miljösamverkan Östra Skaraborg som lämnar egna 
synpunkter på remissen. 
 
 
Kommunerna, åtgärd 3: Dricksvattenskydd 
Kommunerna ska säkerställa ett långsiktigt skydd för den nuvarande och 
framtida dricksvattenförsörjningen. Kommunerna behöver särskilt 
 
a) anordna erforderligt skydd för allmänna och enskilda dricksvattentäkter, 
exempelvis i form av vattenskyddsområde, för vattentäkter som försörjer fler 
än 50 personer eller där vattentäktens uttag är mer än 10 m3/dygn 
 
b) göra en översyn av vattenskyddsområden som inrättats före införandet av 
miljöbalken och vattenskyddsområden där behov finns att revidera 
skyddsområdets avgränsningar och tillhörande föreskrifter så att tillräckligt 
skydd uppnås 
 
Synpunkt: VA-kollektivet tar ansvar för översyn av allmänna dricksvatten-
täkters ”gamla” vattenskyddsområden enligt VA-plan men tidplanen är för 
kort.  
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Förtydligande: VA-planens delrapport reservvatten innehåller beskrivning 
av dagens läge vad gäller vattentäkter i Falköpings kommun samt 
åtgärdsförslag på att rusta upp reservvatten. Åtgärdsförslaget sträcker sig 
under flera år med start 2022 där man först kapacitet- och kvalitetsprovar 
reservvatten som finns tillgängligt för att sedan ta fram ett underlag till 
politiken att bestämma om ambitionsnivå för reservvatten. Utifrån det 
beslutet kommer VA-avdelningen att arbeta med att rusta upp 
reservvattenförsörjning och en del av det arbetet är att ta fram nya och 
omarbeta gamla vattenskyddsområden samt skaffa tillstånd för vattenuttag.  
 
c) bedriva systematisk och regelbunden tillsyn över vattenskyddsområden 
 
d) säkerställa att tillståndspliktiga allmänna yt- och grundvattentäkter har 
tillstånd för vattenuttag. 
 
Synpunkt: VA-kollektivet säkerställer att tillstånd finns när så erfordras. 
Även här är genomförandetiden för kort. 
 
Åtgärden ska genomföras i samarbete med Länsstyrelserna. 
Åtgärden ska vara vidtagen senast tre år efter åtgärdsprogrammets 
fastställande. 
 
 
Kommunerna, åtgärd 4: Fysisk planering 
Kommunerna ska inom sin myndighetsutövning genomföra översikts- och 
detaljplanering samt prövning och tillsyn enligt PBL, på ett sådant sätt att 
det bidrar till att miljökvalitets-normerna för yt- och grundvatten kan följas. 
Kommunerna ska särskilt: 
a) tydliggöra att miljökvalitetsnormerna för vatten är bindande och ska 
därmed ligga till grund för planer och beslut, 
b) bevaka att lokala prioriteringar enligt översiktsplanen följer de aktuella 
planeringsunderlagen på lokal, regional och nationell nivå inklusive skydd 
och restaurering av kustnära miljöer på ett sådant sätt att 
miljökvalitetsnormerna för 
vatten kan följas, 
c) bevaka att de regionala vattenförsörjningsplanerna inarbetas i 
översiktsplanen 
 
Åtgärden ska så långt som möjligt hänvisa till Vatteninformationssystem 
Sverige (VISS), som planeringsunderlag. 
Åtgärden behöver genomföras i samråd med länsstyrelserna. Åtgärden bör 
även samverkas med berörda kommuner inom avrinningsområdet. 
Kontinuerlig samverkan med Boverket är också viktigt. 
Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras kontinuerligt. 
 
Synpunkt: Åtgärd 4: a och b görs redan idag i kommunen. Vad gäller åtgärd 
c, så finns det ingen regional vattenförsörjningsplan. Om det ska vara 
möjligt att jobba ännu mer med dessa åtgärder än vad som redan görs så 
krävs mer stöd i frågorna från länsstyrelsen. Den kommande VA-planen 
kommer även kunna ge lite mer stöd i planläggningen framöver. MKN i 
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Falköpings kommun är till stora delar avhängt på utsläpp från jordbruket 
vilket återkopplar till åtgärd 2. 
 
 
Kommunerna, åtgärd 5: VA-plan inklusive dagvatten 
Kommunerna ska upprätta eller revidera plan för dricksvatten, spillvatten 
och dagvatten (VA-plan) och genomföra åtgärder i enlighet med planen så 
att miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten kan följas. Denna ska 
bland annat innehålla: 
a) en beskrivning hur vattenförekomsternas status kan komma att påverkas 
av vatten och avloppshanteringen i kommunen 
b) en riskanalys för de vattenförekomster som riskerar att inte följa 
miljökvalitetsnormerna 
 
Samverkan ska ske med berörd länsstyrelse. 
Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras kontinuerligt. 
 
Synpunkt: En VA-plan är på gång. Vägledning saknas för att genomföra 
åtgärderna. För båda åtgärderna är det svårt att se att små kommuner ska 
ha kompetens att utföra åtgärderna utifrån tillgänglig data om 
vattenförekomsternas status. Åtgärderna stämmer dåligt med beskrivningen 
i genomförande texten. Åtgärderna bör ligga på tillståndsgivande 
myndighet, länsstyrelserna.  
 
Förtydligande: Det saknas lokala åtgärdsprogram som visar status på 
vattnet, påverkankällor, förbättringsbehov och åtgärdsförslag för specifikt 
vattendrag. Kommunen jobbar utifrån att inte försämra status på recipienter 
i alla nya detaljplaner och kommer att sätta krav på rening av dagvatten 
uppströms genom VA plan.  
 
 
Kommunerna, åtgärd 6: Dioxiner från småskalig förbränning 
Kommunerna ska verka för att minska utsläppen av dioxiner och dioxinlika 
föreningar från småskalig förbränning. 
 
Åtgärden ska genomföras i samverkan med Naturvårdsverket, 
Energimyndigheten och länsstyrelserna. 
Åtgärden ska genomföras så att den bidrar till att de åtgärder vidtas som 
behövs för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas. 
Åtgärden ska genomföras kontinuerligt. 
 
Synpunkt: Åtgärden berör främst Miljösamverkan Östra Skaraborg. 
Punktlistan under rubriken genomförande har lite oklara lagrum för vissa 
av insatserna. Gäller bland annat att införa begränsningar av eldning inom 
detaljplan osv.  
 
 
 
Carin Franson 
 



Från: O-RB-Vattenvård
Ärende: Vattenmyndighetens samråd kring förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer
Datum: den 31 oktober 2020 15:18:55
Bilagor: Missiv 2020-Västerhavets vattendistrikt .pdf

Till kommuner som berörs av Västerhavets vattendistrikt. Observera att en kommun kan ingå i
flera vattendistrikt och därmed få utskick från flera vattenmyndigheter.
 
Den 1 november 2020 – 30 april 2021 genomför Vattenmyndigheten för Västerhavets
vattendistrikt samråd om hur sjöar, vattendrag, grundvatten och kustnära vatten ska förvaltas de
kommande åren.
 
Följande handlingar ingår i samrådet:

Förslag till förvaltningsplan (inklusive bilagor)
Förslag till åtgärdsprogram (inklusive bilaga)
Förslag till föreskrift med miljökvalitetsnormer
Förslag till delförvaltningsplan med åtgärder mot vattenbrist och torka

Till åtgärdsprogrammet hör också en miljökonsekvensbeskrivning (MKB).
 
Samrådshandlingarna finns att ladda ner från vattenmyndigheternas webbplats från och med
den 1 november: www.vattenmyndigheterna.se/samrad.
 
Brevet har skickats till er kommuns officiella epostbrevlåda. Det behöver skickas vidare till flera
olika funktioner hos er kommun, främst till VA-huvudmannen samt till dem som ansvarar för
fysisk planering, naturvård och tillsyn enligt miljöbalken. Vi önskar ett samlat svar från er
kommun om det är möjligt.
 
Vattenmyndigheten behöver era synpunkter senast den 30 april 2021. Vi ser helst att ni
använder det webbformulär som har tagits fram för att svara på samrådet. Det underlättar vår
sammanställning och gör att vi enklare kan väga samman synpunkterna. Det finns möjlighet att
lämna synpunkter på alla delar av materialet, men det är inte nödvändigt att svara på alla frågor.
Välj ut de delar som du eller din organisation känner er berörda av.  Enkäten finns i Wordformat
på webbplatsen, ett tips är att arbeta i denna och sedan kopiera in svaren i webbenkäten på
aktuellt ställe.
 
Information om hur ni lämnar synpunkter, webbformulär och adresser hittar ni på webbplatsen:
www.vattenmyndigheterna.se/samrad.
 
Notera också att Vattenmyndigheten samråder särskilt om miljökvalitetsnormer för
vattenförekomster som påverkas av vattenkraft. Detta samråd påbörjas 1 mars 2021 och
avslutas 30 april 2021. I detta samråd gäller det påverkan från den vattenkraft som omprövas
2022–2024, enligt den nationella planen för miljöanpassning av vattenkraften, NAP.
 
Era synpunkter är viktiga för att de kommande årens vattenförvaltning ska baseras på ett
genomarbetat och väl förankrat underlag.
 
Tillsammans värnar vi vattnets värden!
 
--------------------------------------------------------------------
Vattenmyndigheten Västerhavet

mailto:vattenvard.vastragotaland@lansstyrelsen.se
http://www.vattenmyndigheterna.se/samrad
http://www.vattenmyndigheterna.se/samrad
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Samråd inom vattenförvaltning i Västerhavets 


vattendistrikt  
 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län, som också är Vattenmyndighet i Västerhavets 


vattendistrikt, har tagit fram förslag till förvaltningsplan, åtgärdsprogram, 


miljökvalitetsnormer och en delförvaltningsplan med åtgärder mot vattenbrist och torka, inför 


vattenarbetet 2021–2027. Dessa förslag samråds under sex månader, 1 november 2020–30 april 


2021. Synpunkter på samrådsdokumenten ska ha inkommit till vattenmyndigheten senast 


den 30 april 2021. 


Alla länder i Europeiska unionen arbetar sedan år 2000 med en gemensam vattenpolitik, som 


styrs av det så kallade vattendirektivet. Syftet med direktivet är att skydda och förbättra 


vattenkvaliteten i vattendrag, sjöar, grundvatten och kustnära havsområden. En viktig del i 


arbetet är att alla berörda, såväl myndigheter som organisationer, företag och privatpersoner, 


ska kunna vara delaktiga. Samrådet syftar till att samla in synpunkter från olika aktörer så att 


beslut kan fattas utifrån ett så brett underlag som möjligt. Med väl underbyggda och 


förankrade beslut har vi bättre förutsättningar att bevara och förbättra Sveriges vatten. 


Samrådet kungörs i dagstidningar inom vattendistriktet sista veckan i oktober 2020. 


Samrådshandlingarna finns på vattenmyndigheternas webbplats: 


www.vattenmyndigheterna.se/samrad. Handlingarna finns även tillgängliga hos samtliga 


kommuner och länsstyrelser inom distriktet.  


Under samrådsperioden genomförs andra samråd som berör Vattenmyndighetens arbete. 


Havs- och vattenmyndigheten samråder om förslag till åtgärdsprogram enligt 


havsmiljöförordningen med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning (se information på 


www.havochvatten.se/remiss-åph2020) 


I slutet av detta missiv finns en lista över samrådsinstanser som har fått särskild inbjudan att 


delta i samrådet. Men alla som vill får lämna synpunkter! Sist i missivet redovisas också i 


vilka tidningar samrådet har kungjorts. 


Kortare samrådstid för vatten med påverkan från vattenkraft  
För några vattenförekomster kommer samrådet att starta senare och pågå kortare tid, från och 


med 1 mars 2021 till och med 30 april 2021. Denna kortare samrådstid gäller bara de 


vattenförekomster, både kraftigt modifierade (KMV) och naturliga, i avrinningsområden som 


påverkas av vattenkraft och som ska omprövas åren 2022–2024 enligt ”Nationell plan för 


omprövning av vattenkraft”, NAP. Regeringen beslutade om NAP 25 juni 2020 och 


Vattenmyndigheten behöver följa tidsplanen med översyn av vattenkraftens påverkan 


inklusive eventuella KMV-utpekanden och undantag. Normer för dessa vatten kommer att 


vara uppdaterade och ingå i samrådet från den 1 mars 2021. En separat kungörelse gällande 


samrådstiden för dessa vattenförekomster kommer att publiceras i februari 2021. 


För vattenförekomster som påverkas av vattenkraftverk med prövningsår senare än 2024, 


kommer översynen att göras senare och i god tid innan respektive prövningstillfälle. 



http://www.vattenmyndigheterna.se/samrad

http://www.havochvatten.se/remiss-åph2020
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Detta material ingår i samrådet  


Förslag till förvaltningsplan för Västerhavets vattendistrikt 
Förvaltningsplanen beskriver i stora drag hur vattnen i distrikten mår, hur de övervakas och 


förvaltas. Den blickar också framåt och pekar ut riktningen för förvaltningen av vattenmiljön i 


distriktet på både kort och lång sikt. Förvaltningsplanen för 2021–2027 är indelad i tio kapitel 


plus ett antal bilagor. Tillsammans med miljökvalitetsnormerna och åtgärdsprogrammet är 


förvaltningsplanen vattenmyndigheternas viktigaste verktyg för att kunna genomföra 


vattendirektivet i Västerhavets vattendistrikt. 


Förslag till miljökvalitetsnormer för Västerhavets vattendistrikt 
Miljökvalitetsnormer säger vilken kvalitet ett vatten ska ha vid en viss tidpunkt och är målet 


för förbättringsåtgärderna i åtgärdsprogrammet. Vattnets kvalitet bedöms efter många 


faktorer, både ekologiska och kemiska. Normalt sett ska en vattenförekomst nå minst ”god 


status”. Ibland finns det dock anledning att göra undantag och tillåta att vattnet inte behöver 


nå upp till god status, eller att god status ska nås vid en senare tidpunkt. Vattendelegationen i 


vattendistriktet beslutar om miljökvalitetsnormerna som publiceras på webbplatsen 


vattenmyndigheterna.se. Kapitel 7 i förvaltningsplanen beskriver mer hur 


miljökvalitetsnormerna fungerar.  


Förslag till åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt 
Åtgärdsprogrammet talar om för myndigheter och kommuner vad de behöver göra för att 


miljökvalitetsnormerna ska kunna följas. Dessa åtgärder är av administrativ art, vilket ofta 


innebär att myndigheter och kommuner i sin tur ställer krav på olika aktörer att vidta fysiska 


åtgärder som förbättrar vattenmiljön. Åtgärdsprogrammet beskriver även de 


samhällsekonomiska konsekvenserna av åtgärderna liksom de förväntade konsekvenserna för 


miljön. 


Förslag till delförvaltningsplan med åtgärder mot vattenbrist och torka 
Delförvaltningsplanen innehåller en beskrivning av de tilltagande problemen med vattenbrist. 


Vad är det som orsakar vattenbrist och vilka effekter ger det i samhället? Planen beskriver vad 


som sker för att åtgärda och förebygga problemen, inte minst inom vattenförvaltningsarbetet. 


Den innehåller också förslag till ytterligare åtgärder, utöver de som finns i distriktets 


åtgärdsprogram för vatten. Dokumentet ger också en internationell utblick och en bild av hur 


ett framtida klimat kan påverka vattenbristen.  


Miljökonsekvensbeskrivning 
Miljökonsekvensbeskrivningen till Åtgärdsprogram 2021–2027 identifierar och beskriver den 


betydande miljöpåverkan som det kan medföra att genomföra åtgärdsprogrammet. 


Miljökonsekvensbeskrivningen kommer inte att revideras efter samrådet. Synpunkter som 


gäller miljökonsekvenserna kommer istället att beaktas vid beslut om att fastställa 


åtgärdsprogram, förvaltningsplan och miljökvalitetsnormer. 
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Underlagsmaterial till samrådet 
I Vatteninformationssystem Sverige (VISS) kan du hitta mycket av det underlag som 


Vattenmyndigheten har använt för att ta fram samrådshandlingarna. Underlaget utvecklas 


och förbättras kontinuerligt.  


Samrådsmöten 
Vattenmyndigheten planerar att anordna samrådsmöten. På www.vattenmyndigheterna.se 


finns mer information. På grund av pandemisituationen som råder när detta skrivs så kan 


Vattenmyndigheterna välja att genomföra samrådsmöten digitalt.  


Lämna synpunkter digitalt 
Nu är det dags att tycka till om de kommande sex årens vattenförvaltning. 


Vattenmyndigheten kommer sedan att sammanställa alla inkomna synpunkter och bedöma 


vilka eventuella förändringar som behöver göras. Exempelvis kan det vara någon fråga vi 


behöver arbeta mer med, eller om något behöver förtydligas. Vattendelegationen inom 


respektive distrikt kommer sedan att besluta om Förvaltningsplan, Åtgärdsprogram och 


miljökvalitetsnormer för vattenarbetet 2021–2027.  


Dina synpunkter ska ha inkommit till Vattenmyndigheten senast 30 april 2021. Information 


om hur du lämnar synpunkter hittar du på www.vattenmyndigheterna.se/samrad. Följ 


instruktionerna på hemsidan. Du kan tycka till om hela eller delar av samrådet.  


Har du inte tillgång till internet går det bra att skicka in dina handlingar med vanlig post. Det 


är viktigt att du anger diarienumret så att vi vet att ditt svar gäller just vårt vattendistrikt. Vi 


uppskattar om dina synpunkter kan följa samrådsdokumentets disposition. Adressen är: 


Länsstyrelsen Västra Götaland 


Samrådssvar dnr 537-47542-2020 


Att: Vattenmyndigheten i Västerhavet 


403 40 Göteborg 


 


Tillsammans värnar vi vattnets värden! 


 


 


Anders Danielsson 


Landshövding i Västra Götalands län 


Ordförande i vattendelegationen för Västerhavets vattendistrikt  



http://www.vattenmyndigheterna.se/

file://///lansstyrelsen.se/gem/Vattenmyndigheten/KS/Samråd%20PLÅT%201%20nov%20_%2030%20april/Utskick/www.vattenmyndigheterna.se/samrad





 


5 


Sändlista 


Regeringskansliet 
Finansdepartementet  


Miljödepartementet 


Näringsdepartementet 


Domstolar 
Högsta domstolen 


Högsta förvaltningsdomstolen 


Mark- och miljööverdomstolen vid Svea Hovrätt 


Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt, Växjö ringsrätt och Östersunds tingsrätt 


Centrala myndigheter  
Bergsstaten  


Boverket 


Energimyndigheten 


Folkhälsomyndigheten 


Försvarsinspektören för hälsa och miljö 


Försvarsmakten, Högkvarteret 


Havs- och vattenmyndigheten (HaV) 


Jordbruksverket 


Kammarkollegiet 


Kemikalieinspektionen 


Kustbevakningen 


Lantmäteriet 


Livsmedelsverket 


Läkemedelsverket 


Myndigheten för samhällsskydd och 


beredskap (MSB) 


Naturvårdsverket 


Naturhistoriska riksmuseet 


Riksantikvarieämbetet 


Sametinget 


Sjöfartsverket 


Skogsstyrelsen 


Socialstyrelsen 


Statens geotekniska institut 


Svenska Kraftnät 


Sveriges geologiska undersökning (SGU) 


Sveriges meteorologiska och hydrologiska 


institut (SMHI) 


Tillväxtverket 


Trafikverket 


Transportstyrelsen


Länsstyrelser 
Länsstyrelsen i Dalarnas län 


Länsstyrelsen Hallands län 


Länsstyrelsen i Jämtlands län 


Länsstyrelsen i Jönköpings län 


Länsstyrelsen i Kronobergs län 


Länsstyrelsen i Skåne län 


Länsstyrelsen i Värmlands län 


Länsstyrelsen i Västra Götalands län 


Länsstyrelsen i Örebro län 


Kommuner


Ale kommun 


Alingsås kommun 


Alvesta kommun 


Arvika kommun 


Bengtsfors kommun 


Bjuv kommun 


Bollebygds kommun  


Borås Stad 


Båstad kommun 


Dals-Eds kommun 


Degerfors kommun 


Eda kommun 


Eslöv kommun 


Essunga kommun 


Falkenberg kommun 


Falköpings kommun 


Filipstads kommun 


Forshaga kommun 


Färgelanda kommun 


Gislaved kommun 


Gnosjö kommun 







 


6 


Grums kommun 


Grästorps kommun 


Gullspångs kommun 


Göteborgs Stad 


Götene kommun 


Habo kommun 


Hagfors kommun 


Halmstad kommun 


Hammarö kommun 


Helsingborg Stad 


Herrljunga kommun 


Hjo kommun 


Hylte kommun 


Hällefors kommun 


Härryda kommun 


Hässleholm kommun 


Höganäs kommun 


Högsby kommun 


Hörby kommun 


Höör kommun 


Jönköping kommun 


Karlsborgs kommun 


Karlskoga kommun 


Karlstad kommun 


Kil kommun 


Klippans kommun 


Kristianstad kommun 


Kristinehamns kommun 


Kungsbacka kommun 


Kungälvs kommun 


Laholm kommun 


Laxå kommun 


Lekebergs kommun 


Lerums kommun 


Lidköpings kommun 


Lilla Edets kommun 


Ljungby kommun 


Ludvika kommun 


Lysekils kommun 


Malung-Sälens kommun 


Mariestads kommun 


Markaryd kommun 


Marks kommun 


Melleruds kommun 


Mullsjö kommun 


Munkedals kommun 


Munkfors kommun 


Mölndals Stad 


Nora kommun 


Nässjö kommun 


Orust kommun  


Partille kommun 


Perstorp kommun 


Skara kommun 


Skövde kommun 


Sotenäs kommun 


Stenungsund kommun 


Storfors kommun 


Strömstads kommun 


Sunne kommun 


Svalövs kommun 


Svenljunga kommun 


Säffle kommun 


Tanums kommun 


Tibro kommun 


Tidaholms kommun 


Tjörns kommun 


Torsby kommun 


Tranemo kommun 


Trollhättans Stad 


Töreboda kommun 


Uddevalla kommun 


Ulricehamns kommun 


Vaggeryd kommun 


Vansbro kommun 


Vara kommun 


Varberg kommun 


Vårgårda kommun 


Vänersborgs kommun 


Värnamo kommun 


Växjö kommun 


Åmåls kommun 


Årjängs kommun 


Åstorp kommun 


Älmhult kommun 


Ängelholm kommun 


Öckerö kommun 


Örebro kommun 


Örkelljunga kommun 


Vattenråd


Alsterälvens Vattenråd 


By- och borgviksälvens Vattenråd 


Bäveåns Vattenråd 


Dalbergså/Holmsåns Vattenråd 


Dalslands kanals Vattenråd och Upperudsälven 


Enningdalsälven 


Fylleåns Vattenråd 


Genevadsåns Vattenråd 


Gullmarns Vattenråd 


Gullspångsälvens VR/VVF 


Göta Älvs Vattenråd 


Himleåns Vattenråd 


Kattegatts kust Vattenråd 


Klarälvens Vattenråd 


Kungsbackaåns VVF/VR 


Lagans Vattenråd 


Lygnerns Vattenråd 


Mölndalsåns Vattenråd 


Nissans Vattenråd 


Norsälvens Vattenråd 


Ringsjöns Vattenråd 


Rönneåns Vattenråd 


Skintans vattenråd 


Stensåns Vattenråd 


Strömsåns Vattenråd 


Suseåns Vattenråd 


Säveåns Vattenråd 


Tidans VVF/VR 


Vattenrådet för Bohuskusten 


Vattenrådssamverkan Väst 







 


7 


Vegeåns Vattenråd 


Viskans Vattenråd 


Vänerns sydöstra tillflödens Vattenråd 


Vänerns VVF/VR 


Ätrans Vattenråd 


TURs Vattenråd 


Tidningar där samrådet har kungjorts 
Arbetarbladet 


Arvika Nyheter 


Avesta Tidning 


Barometern/Oskarsham


ns-Tidningen 


Blekinge Läns Tidning, 


BLT 


Bohuslänningen 


Borlänge Tidning 


Borås Tidning 


Bärgslagsbladet/Arboga 


Tidning 


Dagens Nyheter 


Dala-Demokraten 


Dalslänningen 


Enköpings-Posten 


Eskilstuna-Kuriren, 


Strengnäs tidn.  


Fagersta-Posten 


Falköpings Tidning 


Falu Kuriren 


Filipstads Tidning 


Folkbladet 


Folkbladet Norrköping 


Gefle Dagblad 


Gotlands Allehanda 


Gotlands Tidningar 


Göteborgs-Posten 


Hallands Nyheter 


Hallandsposten 


Helsingborgs Dagblad, 


NST, LP 


Hudiksvalls Tidning 


Jönköpings-Posten 


Karlskoga Kuriren  


Karlskoga Tidning 


Katrineholms-Kuriren 


Kristianstadsbladet 


Ljusdals-Posten 


Ljusnan 


Lokaltidningen 


Länstidningen 


Södertälje 


Länstidningen 


Östersund 


Mariestads-Tidningen 


Mora Tidning  


Motala & Vadstena 


Tidning 


Nerikes Allehanda 


Norra Skåne 


Norrbottens-Kuriren 


Norrköpings tidningar 


Norrländska 


Socialdemokraten, NSD 


Nya Lidköpings-


Tidningen 


Nya Ludvika Tidning 


Nya Wermlands-


Tidningen, NWT 


Nynäshamns Posten 


Piteå-Tidningen  


Sala Allehanda 


Skaraborgs Allehanda, 


SLA 


Skaraborgs Läns 


Tidning 


Skånska Dagbladet 


Smålands Dagblad 


Smålandsposten 


Smålands-Tidningen 


(Eksjö) 


Smålänningen 


Sundsvalls Tidning 


Svenska Dagbladet 


Sydsvenskan 


Sydöstran 


Söderhamns-Kuriren 


Södermanlands 


Nyheter 


Södra Dalarnes Tidning  


Tidningen Härjedalen 


Tidningen 


Ångermanland 


Tranås Tidning 


Trelleborgs Allehanda 


Ttela 


Ulricehamns Tidning 


Upsala Nya Tidning 


Vestmanlands Läns 


Tidning, VLT 


Vetlanda-Posten 


Vimmerby 


Tidning/Kinda-Posten 


Värmlands Folkblad 


Värnamo Nyheter 


Västerbottens-Kuriren 


Västerviks-Tidningen 


Västgöta-Bladet 


Ystads Allehanda 


Ölandsbladet 


Örnsköldsviks 


Allehanda 


Östersunds-Posten 


Östgöta 


Correspondenten 


 







Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40  Göteborg
 
010-224 40 00
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland
 
Så hanterar vi dina personuppgifter
 

http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland
https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd


SAMR ÅDSHANDLING  SAMR ÅDSHANDLING  SAMR ÅDSHANDLING  SAMR ÅDSHANDLING  SAMR ÅDSHANDLING  SAMR ÅDS

Västerhavets vattendistrikt
Åtgärdsprogram för vatten 2021—2027



 

Titel: Åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt 2021–2027 
Vattenmyndigheterna i Sveriges fem vattendistrikt 
Diarienummer 537-47542-2020 
Kartmaterial: Vattenmyndigheterna 
Tryckning: Endast digital utgåva 
  

 



 

2 

Innehåll 

1 Inledning ................................................................................................ 5 
1.1 Begreppet åtgärd ............................................................................ 5 

Administrativa åtgärder i åtgärdsprogrammet .......................................................... 6 
Fysiska åtgärder i vattenmiljön ................................................................................. 6 

1.2 Vidareutveckling av Åtgärdsprogram 2016–2021 ............................ 6 
Många åtgärder kvar efter revidering ....................................................................... 7 
Nyheter i åtgärdsprogrammet .................................................................................. 7 

1.3 Problem behöver lösas ................................................................... 8 
1.4 Konsekvenser av åtgärdsprogrammet ............................................. 9 
1.5 Samlad redovisning enligt vattendirektivets krav ............................. 9 
1.6 Läshänvisning till myndigheternas åtgärder .................................... 9 

2 Åtgärder som behöver vidtas av centrala myndigheter, 
länsstyrelser, regioner och kommuner ...................................................... 12 

2.1 Alla centrala myndigheter, länsstyrelser, regioner och kommuner . 12 
Alla centrala myndigheter, länsstyrelser, regioner och kommuner, åtgärd 1: 

Planering..................................................................................................... 12 
Alla centrala myndigheter, länsstyrelser, regioner och kommuner, åtgärd 2: 

Rapportering ............................................................................................... 14 
2.2 Boverket ....................................................................................... 16 

Boverket, åtgärd 1:  Vägledning om fysisk planering ............................................. 16 
2.3 Försvarsinspektören för hälsa och miljö ........................................ 18 

Försvarsinspektören för hälsa och miljö, åtgärd 1:  Miljötillsyn .............................. 18 
Försvarsinspektören för hälsa och miljö, åtgärd 2: Dricksvattenskydd ................... 21 
Försvarsinspektören för hälsa och miljö, åtgärd 3: Tillsyn vandringshinder ........... 23 
Försvarsinspektören för hälsa och miljö, åtgärd 4: Tillsyn avlopp .......................... 24 

2.4 Havs- och vattenmyndigheten ....................................................... 26 
Havs- och vattenmyndigheten, åtgärd 1:  Tillsynsvägledning små avlopp ............. 26 
Havs- och vattenmyndigheten, åtgärd 2:  Vägledning om kalkning ........................ 28 
Havs- och vattenmyndigheten, åtgärd 3: Vägledning vattenkraft ........................... 29 
Havs- och vattenmyndigheten, åtgärd 4: Nationell strategi för ofinansierad 

vattenverksamhet ....................................................................................... 30 
Havs- och vattenmyndigheten, åtgärd 5:  Vägledning för vattenskyddsområden ... 31 
Havs- och vattenmyndigheten, åtgärd 6: Invasiva främmande arter ...................... 34 
Havs- och vattenmyndigheten, åtgärd 7:  Prioritering av LOVA-medel .................. 37 
Havs- och vattenmyndigheten, åtgärd 8: Egenkontroll vattenverksamhet och 

vattenuttag .................................................................................................. 38 
Havs- och vattenmyndigheten, åtgärd 9: Stödfunktion för åtgärdssamordnare ...... 40 

2.5 Jordbruksverket ............................................................................ 42 
Jordbruksverket, åtgärd 1: Rådgivning om näringsläckage .................................... 42 
Jordbruksverket, åtgärd 2: Rådgivning om växtskyddsmedel ................................ 43 
Jordbruksverket, åtgärd 3: Rådgivning om fysisk påverkan ................................... 45 
Jordbruksverket, åtgärd 4: Prioritering av jordbruksåtgärder ................................. 46 
Jordbruksverket, åtgärd 5: Utredning av styrmedel för åtgärder mot fysisk påverkan

 .................................................................................................................... 48 
Jordbruksverket, åtgärd 6: Tillsynsvägledning och vägledning om egenkontroll .... 49 

2.6 Kammarkollegiet ........................................................................... 51 
Kammarkollegiet, åtgärd 1: Egenkontroll vattenkraft .............................................. 51 

  



 

3 

2.7 Kemikalieinspektionen .................................................................. 54 
Kemikalieinspektionen, åtgärd 1:  Förebyggande åtgärder för att minska utsläpp 

och spridning .............................................................................................. 54 
2.8 Läkemedelsverket ......................................................................... 57 

Läkemedelsverket, åtgärd 1: Påverkan från läkemedelssubstanser ...................... 57 
2.9 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ............................ 59 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, åtgärd 1: Utveckling och 
rådgivning, brandsläckning utan PFAS ....................................................... 59 

2.10 Naturvårdsverket........................................................................... 61 
Naturvårdsverket, åtgärd 1:  Tillsynsvägledning avloppsreningsverk ..................... 61 
Naturvårdsverket, åtgärd 2: Tillsynsvägledning miljöfarlig verksamhet .................. 64 
Naturvårdsverket åtgärd, 3: Tillsynsvägledning förorenade områden .................... 67 
Naturvårdsverket, åtgärd 4:  Europeiskt luftvårdsarbete och nationella 

luftvårdsprogrammet ................................................................................... 70 
Naturvårdsverket, åtgärd 5:  Tillsynsvägledning utsläpp till luft .............................. 72 
Naturvårdsverket, åtgärd 6:  Styrmedel för miljövänlig dikesrensning .................... 74 
Naturvårdsverket, åtgärd 7: Styrmedel och tillsynsvägledning, dagvatten ............. 75 
Naturvårdsverket, åtgärd 8: Vägledning förorenat avfall och massor ..................... 77 
Naturvårdsverket, åtgärd 9: Insamling av utsläppsdata PFAS ............................... 80 

2.11 Skogsstyrelsen ............................................................................. 83 
Skogsstyrelsen, åtgärd 1: Tillsyn inom skogsbruket............................................... 83 
Skogsstyrelsen, åtgärd 2: Information och kunskapsförmedling ............................ 85 
Skogsstyrelsen, åtgärd 3: Åtgärder för ekologiskfunktionella kantzoner ................ 87 

2.12 Statens geotekniska institut .......................................................... 89 
Statens geotekniska institut, åtgärd 1: Utvärdera metoder för sanering av förorenad 

mark ............................................................................................................ 89 
2.13 Sveriges geologiska undersökning ................................................ 92 

Sveriges geologiska undersökning, åtgärd 1: Rådgivning om sur sulfatjord .......... 92 
2.14 Trafikverket ................................................................................... 94 

Trafikverket, åtgärd 1: Kunskapsunderlag om vägars och järnvägars påverkan .... 94 
2.15 Länsstyrelserna ............................................................................ 97 

Länsstyrelserna, åtgärd 1: Vattenplanering ............................................................ 97 
Länsstyrelserna, åtgärd 2: Miljötillsyn .................................................................. 100 
Länsstyrelserna, åtgärd 3: Tillsyn av väg- och järnvägsnätet – fysisk påverkan .. 107 
Länsstyrelserna, åtgärd 4: Tillsynsvägledning till kommuner ............................... 108 
Länsstyrelserna, åtgärd 5: Långsiktigt skydd av vattentäkter ............................... 112 
Länsstyrelserna, åtgärd 6: Rådgivningsverksamhet växtnäring och 

växtskyddsmedel ...................................................................................... 115 
Länsstyrelserna, åtgärd 7: Vägledning kommuner översikts-och detaljplanering . 117 
Länsstyrelserna, åtgärd 8: Prioritering inom den gemensamma jordbrukspolitiken

 .................................................................................................................. 119 
Länsstyrelserna, åtgärd 9: Prioritering av LOVA .................................................. 120 
Länsstyrelserna, åtgärd 10: Prioritering av sanering av förorenade områden ...... 122 
Länsstyrelserna, åtgärd 11: Prioritering av kalkning............................................. 124 
Länsstyrelserna, åtgärd 12: Prioritering av kustnära miljöer ................................ 125 

2.16 Region Skåne ............................................................................. 127 
Region Skåne, åtgärd 1: Regionplan ................................................................... 127 

2.17 Kommunerna .............................................................................. 129 
Kommunerna, åtgärd 1: Vattenplanering ............................................................. 129 
Kommunerna, åtgärd 2: Miljötillsyn ...................................................................... 132 
Kommunerna, åtgärd 3: Dricksvattenskydd ......................................................... 141 
Kommunerna, åtgärd 4: Fysisk planering ............................................................. 144 
Kommunerna, åtgärd 5: VA-plan inklusive dagvatten .......................................... 146 
Kommunerna, åtgärd 6: Dioxiner från småskalig förbränning .............................. 148 

  



 

4 

3 Åtgärdsprogrammets konsekvenser ................................................ 151 
3.1 Sammanfattning av analysen ...................................................... 152 
3.2 Nyttan av att genomföra åtgärdsprogrammet .............................. 154 

Effekter på ytvatten och grundvatten.................................................................... 155 
Effekter på havet – åtgärdernas inverkan på havsmiljön ...................................... 156 
Samhällets ekonomiska nytta av åtgärdsprogrammet.......................................... 157 

3.3 Kostnader för att genomföra åtgärdsprogrammet ........................ 163 
Begreppsförklaringar för kommande avsnitt ......................................................... 164 
Administrativa åtgärdskostnader fördelat per analysområde ............................... 165 
Kostnader för fysiska åtgärder och hur de finansieras ......................................... 167 
Utmaningar inför genomförandet av åtgärdsprogrammet ..................................... 171 

3.4 Fördelning av kostnad per aktör .................................................. 174 
Den totala kostnaden ........................................................................................... 174 
Nationella myndigheters kostnader ...................................................................... 176 
Länsstyrelsernas kostnader ................................................................................. 182 
Regionernas kostnader ........................................................................................ 184 
Kommunernas kostnader ..................................................................................... 184 
Kostnader för hushåll och verksamhetsutövare ................................................... 186 
Sammanfattning av fördelningsanalysen ............................................................. 190 

3.5 Befintlig finansiering av vattenvårdande åtgärder ........................ 191 
Flera olika finansieringskällor ............................................................................... 191 
Finansiering av fysiska åtgärder som har skett till följd av genomförande av 

grundläggande åtgärder ........................................................................... 192 
Finansiering av fysiska åtgärder som har skett till följd av genomförande av 

kompletterande åtgärder ........................................................................... 195 
Övriga åtgärder .................................................................................................... 197 
Förväntad utveckling ............................................................................................ 198 

3.6 Osäkerhets- och känslighetsanalys ............................................. 199 
3.7 Slutsatser .................................................................................... 201 

4 Referenser .......................................................................................... 203 
 



 

5 

1 Inledning 
Vattendirektivet (2000/60/EG) infördes för att långsiktigt säkra en hållbar vattenförvaltning 

inom EU. I Sverige har vattenmyndigheterna ett utpekat ansvar för att tillgodose att 

vattendistriktens sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten förvaltas på ett hållbart sätt. 

När vattenekosystemen fungerar, när den mänskliga påverkan inte längre är betydande och 

det till exempel är balans mellan uttag och tillförsel av grundvatten är vattenanvändningen 

långsiktigt hållbar. Är den inte hållbar krävs åtgärder. 

Vattenmyndigheterna ska var sjätte år ta fram ett åtgärdsprogram för varje vattendistrikt där 

vi pekar på vad Sveriges myndigheter och kommuner behöver göra inom sina respektive 

ansvarsområden för att följa miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten. Som 

myndigheter räknas även Sveriges 21 länsstyrelser.  

Åtgärderna behövs för att vattenförekomsterna i distriktet ska nå den kvalitet som 

miljökvalitetsnormerna (MKN) anger. I första hand syftar åtgärdsprogrammet till att åtgärda 

vattenförekomster med problem, det vill säga de som inte uppnår så kallad god vattenstatus. 

Åtgärderna riktar också in sig på vatten som riskerar att få problem, där förebyggande 

insatser är nödvändiga.  

Grunden för de åtgärder som ingår i åtgärdsprogrammet är ett omfattande arbete med att 

kartlägga och analysera alla vattenförekomster. Det arbetet redovisar vi i förvaltningsplanens 

kapitel 3, Tillstånd och påverkan och kortfattat nedan i avsnitt: Underlag för 

åtgärdsprogrammet. Kartläggnings- och analysarbetet handlar framför allt om att beskriva 

tillståndet i vattnet, bedöma om vattnet är påverkat och om det finns risk att det inte når upp 

till kvalitetskraven. Vattendelegationen i vattendistriktet fastställer sedan vilka 

miljökvalitetsnormer som ska gälla enligt (vattendelegationsförordningen ) (2017:872). Är 

tillståndet sämre än miljökvalitetsnormen föreslår vi åtgärder för att komma till rätta med 

problemen. 

Åtgärdsprogrammet är juridiskt bindande enligt (miljöbalk (1998:808) (MB) ). Varje 

åtgärdsmyndighet och kommun ansvarar därmed för att genomföra sina åtgärder. Det kan 

handla om att ta fram vägledning, prioritera resurser till de platser där vattenåtgärder ger 

störst effekt, eller att genom tillsyn ställa krav på en verksamhet som har ett utsläpp av ett 

miljöfarligt ämne till vatten. 

Vattenmyndigheterna beskriver också de kostnader och nyttor som åtgärderna innebär för 

samhället, och analyserar hur miljön påverkas av åtgärderna.  

En sammanfattning av åtgärdsprogrammet och de ekonomiska konsekvenserna av att 

genomföra åtgärderna finns i förvaltningsplanen, kapitel 8. 

1.1 Begreppet åtgärd 
Ordet åtgärd har olika innebörd i olika delar av vattenförvaltningsarbetet. I 

åtgärdsprogrammet finns administrativa åtgärder, riktade till myndigheter och kommuner. 

De vattenförbättrande insatser som till exempel en verksamhetsutövare eller markägare utför 

kallas i många sammanhang också för åtgärder. I åtgärdsprogrammet kallar vi dem fysiska 

åtgärder i vattenmiljön, för att hålla isär begreppen. 
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Administrativa åtgärder i åtgärdsprogrammet 
Vattenmyndigheten kan bara föreskriva åtgärder till andra myndigheter och kommuner i 

deras egenskap av myndighetsutövare, inte som verksamhetsutövare. Detta gäller enligt MB 5 

kap. och tydliggjordes i regeringens beslut om överprövning av åtgärdsprogrammen 2016 

(Regeringen, 2016a). Åtgärdsprogrammet innehåller därför administrativa åtgärder, till 

exempel att ändra föreskrifter eller att prioritera en viss typ av tillsyn eller rådgivning i 

myndighetens eller kommunens verksamhet. I de flesta fall behöver åtgärdsmyndigheterna i 

sin tur sedan ställa krav på andra aktörer, till exempel verksamhetsutövare, att genomföra rätt 

fysisk åtgärd på rätt plats i miljön. Åtgärdsprogrammet ska göra det möjligt. 

Fysiska åtgärder i vattenmiljön 
Vilka fysiska åtgärder som behöver genomföras och i vilken omfattning, finns samlat i 

Vatteninformationssystem Sverige (VISS). Där har länsstyrelsernas beredningssekretariat 

föreslagit fysiska åtgärder för att komma till rätta med den mänskliga påverkan som varje 

vattenförekomst är utsatt för. Åtgärderna i VISS är just förslag, för att vattenmyndigheterna 

ska kunna räkna fram det totala åtgärdsbehovet och vad det kan kosta att genomföra. De är 

en del i den långsiktiga planeringen för bättre vatten. 

De fysiska åtgärderna som föreslås i VISS är alltså inte juridiskt bindande, utan 

verksamhetsutövare och andra aktörer kan välja att genomföra andra fysiska åtgärder i 

vattenmiljön. Huvudsaken är att de har rätt effekt och löser de identifierade problemen. Först 

då kan vi följa miljökvalitetsnormerna för vatten.  

Det finns många exempel på fysiska åtgärder som markägare, verksamhetsutövare och andra 

aktörer kan göra för att få bättre kvalitet på vattnet. De kan: 

• Kalka sjöar, vattendrag eller våtmarker. 

• Anlägga fiskvägar. 

• Återställa rensade eller rätade vattendrag. 

• Anlägga tvåstegsdiken. 

• Öka reningen vid reningsverk. 

• Minska utsläppen från enskilda avlopp. 

• Förbättra gödselutnyttjande av till exempel fosfor. 

Åtgärdsprogrammet är utformat för att dessa och andra fysiska åtgärder faktiskt ska 

genomföras så att beslutade miljökvalitetsnormer för vatten följs. Genom åtgärdsprogrammet 

får verksamhetsutövare och andra aktörer råd, stöd och ibland tydliga krav riktade till sig från 

ansvariga myndigheter och kommuner. 

1.2 Vidareutveckling av Åtgärdsprogram 2016–2021 
Vattenmyndigheten reviderar åtgärdsprogrammet vart sjätte år, i samverkan med berörda 

myndigheter och kommuner. Målet är alltid att åstadkomma ett effektivt och tydligt 

åtgärdsprogram som leder till att åtgärder vidtas och åtgärdstakten ökar. Hur mycket det 

befintliga åtgärdsprogrammet behöver revideras beror till stor del på hur det har gått för 

myndigheter och kommuner att genomföra sina åtgärder. 

Följande åtgärder från Åtgärdsprogram 2016–2021 har tagits bort i det reviderade 

åtgärdsprogrammet: Havs- och vattenmyndigheten 2 och 7, Jordbruksverket 5, 
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Naturvårdsverkets åtgärd 3 och Sveriges geologiska undersökning åtgärd 1 är genomförda 

och utgår därför, medan Kammarkollegiets åtgärd 1 blev inaktuell på grund av ändrade 

regler och har ersatts med en ny åtgärd. Skogsstyrelsen åtgärd 3 har tagits bort eftersom det 

inte var tydligt hur genomförandet bidrar till att följa miljökvalitetsnormerna för vatten.  

2018 beslutades ett kompletterande åtgärdsprogram, Åtgärdsprogram 2018–2021 för nya 

prioriterade ämnen i ytvatten och PFAS i grundvatten. Från detta åtgärdsprogram är 

Naturvårdsverket C borttagen eftersom den är genomförd. Energimyndigheten 1 är borttagen 

eftersom vi har bedömt att det är lämpligare att Naturvårdsverket har det övergripande 

ansvaret för att genomföra åtgärder för minskade utsläpp till luft av dioxiner.  

Energimyndigheten kommer istället att behöva bidra med underlag till Naturvårdsverket i 

genomförandet av deras åtgärd. 

Många åtgärder kvar efter revidering 
Åtgärdsprogrammets administrativa åtgärder kan behöva stå kvar från ett åtgärdsprogram 

till nästa. Det finns flera skäl till detta: 

• Vissa miljöproblem kan inte åtgärdas en gång för alla utan kräver löpande insatser. 

Exempel på detta är kalkning för att återställa försurade vatten och åtgärder för att 

minska det diffusa läckaget av näringsämnen från jordbruksmark. Här behövs 

långsiktiga planer och långsiktig finansiering. 

• Andra åtgärder är av karaktären engångsåtgärder, men omfattar så många platser eller 

anläggningar att åtgärderna behöver spridas över en längre period. Detta eftersom 

tillgången på bland annat experter, maskiner och finansiering begränsar åtgärdstakten. 

Hit hör till exempel åtgärder som rör sanering av förorenade områden och 

miljöanpassning av vattenkraftsanläggningar. Det kan också handla om att 

tillsynsmyndigheternas kapacitet är begränsad. Kommunerna hinner till exempel inte 

göra tillsyn och pröva tillstånd för de många små avlopp som inte följer befintlig 

lagstiftning. Dammar som saknar ägare kräver också stor kapacitet hos kommuner och 

myndigheter, både för administrativa åtgärder och de som behöver genomföras 

praktiskt i vattenmiljön.  

• För all miljöfarlig verksamhet behövs ett kontinuerligt förbättringsarbete i takt med att 

teknikutvecklingen flyttar gränserna för hur långtgående åtgärder som kan åläggas 

verksamhetsutövarna.  

• Ibland handlar det om att vi vet mer nu än vad vi visste när det befintliga 

åtgärdsprogrammet beslutades. Utvecklad kartläggning, analys och miljöövervakning 

kan visa att åtgärderna behöver fortsätta, till exempel för att hantera nya miljöfarliga 

ämnen som inte kartlagts tidigare. 

Att arbeta med åtgärder i vatten behöver därför ses som ett långsiktigt arbete. 

Vattenmyndigheten bedömer att 55 åtgärder, som finns i Åtgärdsprogram 2016–2021 och 

Åtgärdsprogram 2018–2021, behöver finnas kvar även under 2021–2027. Dessa är nu 

inarbetade i åtgärdsprogrammet.  

Nyheter i åtgärdsprogrammet 
Åtgärdsprogrammets struktur är i stora drag samma som tidigare, men några förändringar 

har skett. Till exempel hänvisar vi nu tydligare till befintliga lagar och regler för att visa vilken 

lagstiftning som myndigheter och kommuner ska tillämpa när de genomför åtgärderna. Det 
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framgår också vilka åtgärder som behövs utöver detta, till exempel att prioritera och planera 

för hur åtgärderna ska genomföras.  

Ordningen på åtgärderna är delvis reviderad för att det ska bli tydligare hur de ska 

genomföras. Övergripande åtgärder, till exempel planering som behövs för att genomföra 

andra åtgärder, kommer nu först. Åtgärder som handlar om samma saker, exempelvis tillsyn, 

är nu grupperade tillsammans. 

I åtgärdsprogrammet är 12 åtgärder nya: 

• Alla centrala myndigheter, länsstyrelser, regioner och kommuner – Planering 

• Jordbruksverket åtgärd 5 – Utredning av styrmedel för åtgärder mot fysisk påverkan  

• Havs- och vattenmyndigheten åtgärd 7 – Prioritering av LOVA-medel 

• Havs- och vattenmyndigheten åtgärd 8 – Egenkontroll av vattenverksamhet och 

vattenuttag  

• Havs- och vattenmyndigheten åtgärd 9 – Stödfunktion för åtgärdssamordnare 

• Naturvårdsverket åtgärd 3 – Tillsynsvägledning förorenade områden 

• Statens geotekniska institut åtgärd 1 – Utvärdera metoder för sanering av förorenad 

mark 

• Region Skåne – Regionplan 

• Länsstyrelserna åtgärd 8 – Prioritering inom den gemensamma jordbrukspolitiken 

• Länsstyrelserna åtgärd 9 – Prioritering av LOVA 

• Länsstyrelserna åtgärd 12 – Prioritering av kustnära miljöer 

• Kommunerna åtgärd 1 – Vattenplanering 

Vi har även tydliggjort att åtgärdsprogrammet är en viktig del av ett bredare arbete med 

vattenfrågor i Sverige. Det kan bidra till att:  

• miljökvalitetsnormerna för havsmiljön kan följas (HVMFS 2012:18) om vad som 

kännetecknar god miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön 

och Östersjön).  

• underlätta för dricksvattenproducenter genom bättre råvattenkvalitet (SLVFS 2001:30). 

• göra samhället mer robust för klimatförändringarnas effekter. Dessa effekter redovisar vi 

i anslutning till de aktuella åtgärderna.  

• nå Sveriges miljökvalitetsmål och de globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030.  

1.3 Problem behöver lösas 
De föreslagna fysiska åtgärderna i VISS är utgångspunkten för vattendistriktets 

åtgärdsprogram. Förslagen i VISS utgår i sin tur ifrån de problem som behöver lösas.  

Länsstyrelsernas beredningssekretariat bedömer vilken typ av mänsklig påverkan 

vattenförekomsten är utsatt för, vilken ekologisk och kemisk status vattnet har och om det 

finns risk att kvaliteten kommer att försämras. Statusklassificeringen sker med hjälp av olika 
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kvalitetsfaktorer, till exempel förekomsten av fisk eller om något påverkar vattnets naturliga 

form och flöde.  

Målet är att statusen i vattnet ska vara god. Om vattnet är påverkat av mänskliga aktiviteter 

och om status är måttlig, otillfredsställande eller dålig behöver problemen därför rättas till. De 

fysiska åtgärder som vattenmyndigheterna och länsstyrelserna då föreslår, är utvalda för att 

åtgärda just den kvalitetsfaktor som är orsak till att vattnet inte når upp till god status.  

Under åren 2016–2021 förbättrade vattenmyndigheterna metoderna för att kunna föreslå 

effektiva åtgärder för alla vattenförekomster. Metoderna finns beskrivna i 

vattenmyndigheternas underlagsrapporter för åtgärder och MKN och underlättar arbetet att 

föreslå rätt åtgärd för varje typ av miljöpåverkan. Arbetet med att ta fram åtgärdsförslag 

utifrån olika typer av mänsklig påverkan ledde till att åtgärdsbiblioteket i VISS fick flera nya 

kategorier av åtgärder och en tydligare struktur. De fysiska åtgärderna i VISS och metoderna 

för hur de föreslås är förankrade med myndigheter, länsstyrelser och i vissa fall med 

kommuner. 

Arbetet med att kartlägga och analysera Sveriges vatten visar alltså vilka vatten som är så 

påverkade av mänskliga verksamheter att de behöver åtgärdas och vilka fysiska åtgärder som 

kan lösa problemet. För att de ska bli verklighet utformas åtgärdsprogrammet med rätt 

administrativa åtgärder som kan bana väg för bättre vatten.  

I förvaltningsplanen, kapitel 3 Kartläggning och analys kan du läsa mer om bedömningarna 

som åtgärdsprogrammet baseras på. 

1.4 Konsekvenser av åtgärdsprogrammet 
En viktig del av åtgärdsprogrammet är den samhällsekonomiska konsekvensanalysen. Den 

beskriver de förväntade samhällsekonomiska konsekvenserna av ett scenario där både 

åtgärdsprogrammet och alla fysiska åtgärder som föreslås i VISS genomförs. Scenariot utgår 

också ifrån att åtgärderna genomförs på ett sådant sätt och i en sådan takt att 

miljökvalitetsnormerna för vatten följs inom fastställda tidsramar. 

1.5 Samlad redovisning enligt vattendirektivets krav  
I bilaga 1 till åtgärdsprogrammet redovisar vattenmyndigheterna vilka åtgärder som är 

grundläggande och vilka som är kompletterande enligt(vattendirektivet ), artikel 11. De 

grundläggande åtgärderna är minimikrav som ska uppfyllas enligt (vattendirektivet ). I de allra 

flesta fall handlar det om att tillämpa redan befintlig miljölagstiftning, vilket också innefattar 

åtgärder enligt andra EU-direktiv.  

Kompletterade åtgärder är sådana som behövs utöver de grundläggande åtgärderna för att se 

till att miljökvalitetsnormerna kan följas.  

1.6 Läshänvisning till myndigheternas åtgärder 
För att förenkla möjligheten att hitta åtgärder som hänger samman i kommande kapitel 2, 

finns nedan en korsreferenstabell, Tabell 1. I denna kan du se olika verksamhetsområden 

(såsom fysisk planering och förorenade områden) och hur den hänger samman med 

respektive åtgärd. Sammantaget visar tabellen vilka åtgärder för myndigheter, länsstyrelser, 

regioner och kommuner som hänger samman för att miljökvalitetsnormerna ska kunna nås. 
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Åtgärder i åtgärdsprogrammet 
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ALLA x x x x x x x x x x 

ALLA x x x x x x x x x x 

Boverket 1  x      x   x 

Försvarsinspektören för hälsa och miljö 1   x x x x  x    

Försvarsinspektören för hälsa och miljö 2  x         x 

Försvarsinspektören för hälsa och miljö 3     x       

Försvarsinspektören för hälsa och miljö 4   x   x      

Havs- och vattenmyndigheten 1  x         

Havs- och vattenmyndigheten 2         x  

Havs- och vattenmyndigheten 3    x       

Havs- och vattenmyndigheten 4    x       

Havs- och vattenmyndigheten 5          x 

Havs- och vattenmyndigheten 6           

Havs- och vattenmyndigheten 7      x     

Havs- och vattenmyndigheten 8  x  x      x 

Havs- och vattenmyndigheten 9      x     

Jordbruksverket 1       x     

Jordbruksverket 2       x     

Jordbruksverket 3     x  x     

Jordbruksverket 4       x     

Jordbruksverket 5     x  x     

Jordbruksverket 6   x    x     

Kammarkollegiet 1     x       

Kemikalieinspektionen 1   x   x x x    

Läkemedelsverket 1      x      

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1   x     x    

Naturvårdsverket 1  x    x      

Naturvårdsverket 2   x   x  x    

Naturvårdsverket 3   x x        

Naturvårdsverket 4   x       x  

Naturvårdsverket 5   x       x  

Naturvårdsverket 6     x  x     
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Naturvårdsverket 7  x x     x    

Naturvårdsverket 8   x x        

Naturvårdsverket 9   x x  x  x    

Skogsstyrelsen 1         x   

Skogsstyrelsen 2         x   

Skogsstyrelsen 3     x    x   

Statens geotekniska institut 1    x        

Sveriges geologiska undersökning 1   x         

Trafikverket 1    x x   x   x 

Länsstyrelserna 1  x x x x x x x x  x 

Länsstyrelserna 2  x x x x x x    

Länsstyrelserna 3   x  x       

Länsstyrelserna 4   x x  x x x    

Länsstyrelserna 5       x    x 

Länsstyrelserna 6       x     

Länsstyrelserna 7  x     x x    

Länsstyrelserna 8       x x    

Länsstyrelserna 9  x     x     

Länsstyrelserna 10    x        

Länsstyrelserna 11          x  

Länsstyrelserna 12 x   x       

Regionerna 1  x      x    

Kommunerna 1  x x x  x x x   x 

Kommunerna 2   x x  x x x    

Kommunerna 3       x    x 

Kommunerna 4  x     x x    

Kommunerna 5  x      x   x 

Kommunerna 6   x         

Tabell 1 Korsreferenstabell över åtgärdsprogrammet. * Övrig miljöfarlig verksamhet: Industri, deponier, gruvverksamhet, 

utsläpp till luft med mera. ** Vattenverksamhet: Vattenkraft, vägtrummor, flottledsrester, dammar, hamnanläggningar. 

*** Avlopp: Avloppsreningsverk och små avlopp. 
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2 Åtgärder som behöver vidtas av centrala 

myndigheter, länsstyrelser, regioner och 

kommuner  

2.1 Alla centrala myndigheter, länsstyrelser, regioner 

och kommuner 

Alla centrala myndigheter, länsstyrelser, regioner och 

kommuner, åtgärd 1: 

Planering 

Alla centrala myndigheter, länsstyrelser, regioner och kommuner som omfattas av detta 

åtgärdsprogram ska, inom sina respektive ansvarsområden, planera för att genomföra 

sina åtgärder i åtgärdsprogrammet på ett strukturerat och integrerat sätt i den ordinarie 

verksamheten, i syfte att följa miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten. 

Berörda myndigheter ska även i så stor utsträckning som möjligt samverka med varandra 

i syfte att åstadkomma en ändamålsenlig och strukturerad planering för 

åtgärdsprogrammets genomförande, samt för att tillgodose att 

avrinningsområdesperspektivet beaktas där så är viktigt. 

Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras löpande. 

Motivering 
Åtgärder behövs för bättre vatten och inte minst för att miljökvalitetsnormerna för yt- och 

grundvatten ska kunna följas. Vattenförvaltningens åtgärdsprogram har tagits fram i syfte att 

följa miljökvalitetsnormer för yt- och grundvatten. Enligt (miljöbalk (1998:808) (MB))5 kap. 3 § 

ansvarar myndigheter och kommuner för att miljökvalitetsnormer för vatten följs och enligt 

MB 5 kap. 11 § ska myndigheter och kommuner inom sina ansvarsområden vidta de åtgärder 

som behövs enligt ett fastställt åtgärdsprogram. I förvaltningscykel 2021–2027 behöver 

genomförandet av åtgärdsprogrammet i än högre grad än hittills integreras i 

åtgärdsmyndigheternas ordinarie verksamhet och löpande förvaltning, i samhällsplaneringen 

i stort och i ordinarie myndighetsutövning eftersom åtgärdstakten på många områden 

behöver öka för att (vattendirektivet)s mål ska uppnås. På så sätt kan vi få upp medvetandet 

om, och engagemanget för, vattenmiljöfrågor hos verksamhetsutövare och enskilda, något 

som behövs för att miljökvalitetsnormerna ska uppfyllas. 

Vattenförvaltningens åtgärdsprogram innehåller administrativa åtgärder riktade till centrala 

myndigheter, länsstyrelser, berörda regioner och kommuner. Åtgärderna handlar exempelvis 

om att ta fram eller revidera föreskrifter eller vägledningar, att bevaka miljökvalitetsnormerna 

för vatten i tillsyn och prövning, eller att prioritera en viss typ av tillsyn eller rådgivning i 

myndighetens verksamhet. För att miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten ska kunna 

följas behöver centrala myndigheter, länsstyrelser och kommuner på ett konkret och 

strukturerat sätt planera för hur åtgärdsprogrammet ska genomföras inom sina ordinarie 
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verksamheter och, vid behov, i samverkan med andra berörda aktörer. Genom en sådan 

planering kan genomförandet av de administrativa åtgärderna i åtgärdsprogrammet 

integreras i och anpassas till den enskilda myndighetens ordinarie verksamhet och 

ansvarsområden, likväl som till behoven i enskilda vattenförekomster, avrinningsområden för 

ytvatten eller tillrinningsområden för grundvatten. 

Genomförande 
För centrala myndigheter handlar åtgärdsprogrammet i stor utsträckning om praktisk 

tillämpning av lagstiftning. Det kan handla om såväl förstärkta regleringar genom nya eller 

reviderade föreskrifter, som att utveckla vägledning och tillsynsvägledning. Länsstyrelserna 

och kommunerna är sedan de som genom tillsyn har kontakt med verksamhetsutövare och 

andra aktörer som ska genomföra de fysiska åtgärderna i vattenmiljön. Centrala myndigheter 

som har väglednings- och tillsynsvägledningsansvar behöver fortsätta att utveckla vägledning 

utifrån miljökvalitetsnormerna för vatten och på så sätt skapa förutsättningar för 

länsstyrelsernas och kommunernas arbete.  

Länsstyrelserna ansvarar för ett brett åtgärdsarbete som omfattar tillsyn för miljöfarlig 

verksamhet, förorenade områden och vattenverksamhet, utbetalning av stöd från stat och EU-

fonder, rådgivningsverksamhet, dricksvattenskydd och vägledning till kommunerna i 

planfrågor och tillsyn. Länsstyrelserna har möjlighet att arbeta med 

avrinningsområdesperspektiv i sitt eget arbete men kan också samverka regionalt för att nå ett 

effektivt åtgärdsgenomförande tillsammans med övriga myndigheter och kommuner.  

Kommunerna ansvarar för ett brett åtgärdsarbete som spänner över kommunal planering, 

tillsyn av miljöfarliga verksamheter och förorenade områden och dricksvattenskydd. Inom 

ramen för kommunens tillsyn är det på liknande sätt viktigt att prioritera och genomföra 

tillsyn utifrån en samlad bild av vilka vattenförekomster som behöver åtgärdas. Arbetet med 

att planera tillsynen behöver utgå ifrån miljökvalitetsnormerna för vatten. Många 

verksamheter kan bidra till situationen att god status inte nås och det är därför vara viktigt att 

i sådana insatser samordna åtgärderna riktade till flera verksamheter. 

Tillsyn är ett prioriterat område och länsstyrelserna och kommunerna behöver utifrån 

befintlig lagstiftning, vägledning från centrala myndigheter och den regionala 

åtgärdsplaneringen planera för att genomföra tillsyn på industrier, avloppsreningsverk och 

annan miljöfarlig verksamhet (enligt MB 9 kap.), förorenade områden (enligt MB 10 kap.) 

samt hamnar, vattenkraft och annan vattenverksamhet (enligt MB 11 kap.). 

En strukturerad planering för att konkretisera de administrativa åtgärderna i 

åtgärdsprogrammet ökar förutsättningarna för att viktigt nationellt vägledningsarbete kan 

prioriteras, att miljökvalitetsnormerna bevakas i tillsyn och prövning, likväl som att rätt 

åtgärd kan väljas på rätt plats utifrån specifika förutsättningar och behov. Detta genom att 

exempelvis ställa krav på andra aktörer, såsom verksamhetsutövare, som i sin tur genomför 

en fysisk åtgärd på rätt plats i miljön och i rätt tid. För att ta fram de mest kostnadseffektiva 

åtgärderna på rätt plats är det en stor fördel att planera utifrån ett 

avrinningsområdesperspektiv och i samverkan med berörda myndigheter och kommuner. 

Detta är särskilt viktigt i tillrinningsområden för grundvatten, avrinningsområden för 

ytvatten eller i enskilda vattenförekomster där miljökvalitetsnormerna för vatten riskerar att 

inte följas. 
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Sammanhang 
Åtgärden är ny i Åtgärdsprogram 2021–2027.  

Åtgärden är baserad på skyldigheterna för myndigheter och kommuner i enlighet med 5 kap. 

MB och berör samtliga myndigheters åtgärder i åtgärdsprogrammet.  

Miljömål och globala hållbarhetsmål 
Åtgärden stödjer särskilt generationsmålet och miljömålen 3. Bara naturlig försurning, 

4. Giftfri miljö, 7. Ingen övergödning, 8. Levande sjöar och vattendrag, 9. Grundvatten av god 

kvalitet, 10. Hav i balans samt levande kust och skärgård och 11. Myllrande våtmarker. 

Åtgärden bidrar särskilt till att uppnå globala hållbarhetsmålen 3. Hälsa och välbefinnande, 

6. Rent vatten och sanitet, 11. Hållbara städer och samhällen, 12. Hållbar konsumtion och 

produktion, 14. Hav och marina resurser, 15. Ekosystem och biologisk mångfald, och  

16. Fredliga och inkluderande samhällen. 

 

Alla centrala myndigheter, länsstyrelser, regioner och 

kommuner, åtgärd 2: 

Rapportering 

Alla centrala myndigheter, länsstyrelser, regioner och kommuner som omfattas av detta 

åtgärdsprogram ska senast i februari varje år, med början 2022, rapportera till 

Vattenmyndigheten vilka åtgärder som genomförts under föregående kalenderår i syfte 

att säkerställa att miljökvalitetsnormerna för vatten inom myndighetens eller kommunens 

verksamhetsområde kan uppfyllas och följas.  

Utvecklingen av rapporteringen görs i samverkan med vattenmyndigheterna i 

samverkan. 

Motivering 
Rapporteringen av åtgärder för Vattenmyndighetens åtgärdsprogram möjliggör en 

kontinuerlig uppföljning och utvärdering av åtgärdernas effekt i relation till de 

miljökvalitetsnormer som ska följas. Den ger också en helhetsbild över åtgärdsarbetet och 

utgör ett värdefullt underlag för att kunna återkoppla till myndigheter och kommuner om hur 

åtgärdsarbetet fortskrider i relation till miljökvalitetsnormerna för vatten. 

Genomförande 
Återrapporteringen utförs framförallt genom besvarande av rapporteringsfrågor. Frågorna tas 

fram i dialog med åtgärdsmyndigheterna. Dialogerna ska utveckla och underlätta samordning 

av åtgärdsarbetet. Vattenmyndigheterna i samverkan kommer att utveckla former och format 

för rapporteringen för Åtgärdsprogram 2021-2027, så att den i ännu högre grad kan ge svar på 

hur det konkreta åtgärdsarbetet framskrider. För att bättre kunna följa och utvärdera 

framstegen i åtgärdsarbetet och underlätta kopplingen till effekter i miljön kommer mer 

kvantitativa underlag att begäras in under programperioden 2021-2027. Dessa ska redovisa 

vilka effekter myndigheters och kommuners åtgärdsgenomförande har fått i form av 

genomförande av fysiska åtgärder. 
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Återrapporteringen av åtgärdsprogrammet utvecklas tillsammans med berörda myndigheter 

och kommuner. Alla aktörer ska lätt kunna få uppdaterad information och en helhetsbild av 

planerade och genomförda åtgärder genom att resultaten sammanställs på 

vattenmyndigheternas webbplats.  

Vattenmyndigheterna i samverkan vill också så långt som möjligt se till att återrapporteringen 

samordnas med andra uppföljningar, exempelvis miljömålsuppföljningen och 

återrapporteringen av åtgärdsprogrammet för havsmiljödirektivet. 

Sammanhang 
Åtgärden kvarstår från Åtgärdsprogram 2016–2021. 

Återrapporteringen berör samtliga åtgärder och utgör även underlag för rapportering till 

Europeiska kommissionen om Sveriges genomförande av (vattendirektivet).  

Återrapporteringen kan även bidra till miljömålsrapporteringen och rapporteringen  

av Agenda 2030.  

Miljömål och globala hållbarhetsmål 
Åtgärden stödjer särskilt generationsmålet och miljömålen 3. Bara naturlig försurning, 

4. Giftfri miljö, 7. Ingen övergödning, 8. Levande sjöar och vattendrag, 9. Grundvatten av god 

kvalitet, 10. Hav i balans samt levande kust och skärgård och 11. Myllrande våtmarker. 

Åtgärden bidrar särskilt till att uppnå globala hållbarhetsmålen 3. Hälsa och välbefinnande, 

6. Rent vatten och sanitet, 11. Hållbara städer och samhällen, 12. Hållbar konsumtion och 

produktion, 14. Hav och marina resurser, 15. Ekosystem och biologisk mångfald, och 

16. Fredliga och inkluderande samhällen.  
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2.2 Boverket 

Boverket, åtgärd 1:  

Vägledning om fysisk planering 

Boverket ska vägleda kommuner, länsstyrelser och berörda regioner om fysisk planering 

enligt (plan- och bygglag (2010:900) (PBL) ), i syfte att följa miljökvalitetsnormer för vatten. 

Boverket behöver särskilt följa upp och vid behov utveckla vägledning och stöd: 

      a) till kommuner och berörda regioner om tillämpningen av miljökvalitetsnormer för 

vatten i detalj-, översikts- och regionplanering, 

      b) till länsstyrelser om samråd kring föreslagna planer och tillsyn av detaljplaner och 

områdesbestämmelser för tillämpning av miljökvalitetsnormer för vatten,  

      c) till kommuner kring hanteringen av mellankommunala frågor för att ta hänsyn till 

avrinningsområdesperspektivet, inklusive om hur vattenförsörjningsplaner och 

annat planeringsunderlag kan användas vid fysisk planering. 

Åtgärden ska genomföras i samverkan med länsstyrelserna och centrala myndigheter 

med ansvar inom relevanta sak- eller förvaltningsområden. 

Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras löpande.  

Motivering 
Enligt (plan- och bygglag (2010:900) (PBL) ) ska miljökvalitetsnormerna i (miljöbalk (1998:808) 

(MB))5 kap. eller i föreskrifter som har meddelats med stöd av MB 5 kap. följas vid 

planläggning och i andra ärenden enligt PBL. Den fysiska planeringen är ett viktigt verktyg 

för att skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar vattenanvändning och skydd av 

vattenresurserna. Genom att lyfta fram vattenfrågorna och ta hänsyn till 

miljökvalitetsnormerna redan i region- och översiktsplaneringen ges vägledning för det 

efterföljande planeringsarbetet. I avrinningsområden som delas mellan flera kommuner är 

mellankommunal samverkan en viktig förutsättning. Den nationella vägledningen behöver 

därför behandla hur avrinningsområden kan tas hänsyn till i både kommunens planering och 

vid mellankommunala frågor. Därigenom kan onödiga intressekonflikter och kostsamma 

åtgärder undvikas. 

Åtgärden bidrar till att underlätta för kommuner, länsstyrelser och berörda regioner att 

tillämpa miljökvalitetsnormer för vatten i den fysiska planeringen. Åtgärden förväntas leda 

till att flera miljöproblem kan förebyggas eller åtgärdas, exempelvis problem med miljögifter 

kopplat till hanteringen av dagvatten. 

Genomförande  
Boverket ansvarar för att vägleda och ge råd i frågor om tillämpningen av PBL, inklusive 

miljökvalitetsnormer för vatten. Boverket har tagit fram flera vägledningar som kopplar till 

miljökvalitetsnormerna för vatten under föregående perioder av (vattendirektivet)s 

genomförande. Boverket behöver kontinuerligt följa upp och vidareutveckla detta arbete, 

exempelvis genom att ta fram handböcker, manualer och utbildningar.  
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Framförallt behöver stöd till kommuner, länsstyrelser och berörda regioner utvecklas inom 

följande områden: 

• nationell vägledning till kommuner och berörda regioner för hanteringen av 

miljökvalitetsnormer för vatten i den fysiska planeringen, utifrån gällande lagstiftning 

och rättsutveckling för att se till att miljökvalitetsnormerna tillämpas på ett likartat sätt 

över landet,  

• nationell vägledning till länsstyrelserna, för att stärka arbetet med att bevaka och verka 

för att miljökvalitetsnormerna för vatten följs av kommunerna i den fysiska planeringen, 

inte minst i samband med samråd kring föreslagna planer, och vid tillsyn av detaljplaner 

och områdesbestämmelser,  

• nationell vägledning kring hanteringen av mellankommunala frågor för att ta hänsyn till 

avrinningsområdesperspektivet i den fysiska planeringen. Behov och användning av 

olika planeringsunderlag för att trygga långsiktig vattenförsörjning behöver lyftas fram 

och om hur vattenförsörjningsplaner kan tas om hand i planeringsarbetet.  

Sammanhang 
Åtgärden är en revidering av Boverkets åtgärd 1 i Åtgärdsprogram 2016-2021.  

Åtgärdens genomförande stödjer åtgärderna Havs-och vattenmyndigheten 5, Länsstyrelserna 

åtgärd 1, 5 och 7 samt Kommunerna åtgärd 3, 4 och 5.  

Åtgärden bidrar till att miljökvalitetsnormerna för havsmiljön enligt Havs- och 

vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:18, 2012) om vad som kännetecknar god 

miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön kan följas 

(Havs- och vattenmyndigheten, 2015a). 

Åtgärden bidrar till att Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30)  

kan följas. 

Denna åtgärd bidrar till samhällets klimatanpassning genom att vägleda kommuner, 

länsstyrelser och regioner om fysisk planering för hållbar vattenanvändning, 

dagvattenhantering och skydd av vattenresurser exempelvis vid torka och översvämning. 

Miljömål och globala hållbarhetsmål 
Åtgärden stödjer särskilt Generationsmålet och miljömålen 8. Levande sjöar och vattendrag, 

9. Grundvatten av god kvalitet, 10. Hav i balans samt levande kust och skärgård och 15. God 

bebyggd miljö. 

Åtgärden bidrar särskilt till att uppnå globala hållbarhetsmålen 6. Rent vatten och sanitet, 

11. Hållbara städer och samhällen, 14. Hav och marina resurser, 15. Ekosystem och biologisk 

mångfald, och 16. Fredliga och inkluderande samhällen. 
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2.3 Försvarsinspektören för hälsa och miljö 

Försvarsinspektören för hälsa och miljö, åtgärd 1:  

Miljötillsyn 

Försvarsinspektören för hälsa och miljö ska i sin tillsyn av 

      a) miljöfarlig verksamhet och andra verksamheter utöka och prioritera tillsynen så att 

den med hänsyn till ett avrinningsområdesperspektiv inriktas på verksamheter som 

bidrar till att miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten inte följs eller riskerar 

att inte följas, 

      b) förorenade områden särskilt prioritera och ställa krav på utredningar och åtgärder i 

områden där det behövs för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas. 

      c) anmälningspliktig vattenverksamhet prioritera tillsynen så att den med hänsyn till 

ett avrinningsområdesperspektiv inriktas på verksamheter som bidrar till att 

miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten inte följs eller riskerar att inte följas. 

Det innebär att Försvarsinspektören för hälsa och miljö utifrån en sammanställning över 

vilka miljöfarliga verksamheter som misstänks bidra till att miljökvalitetsnormerna för yt- 

och grundvatten inte följs och en tidsatt plan för tillsyn av dessa utför tillsyn utifrån ett 

avrinningsområdesperspektiv. Dessutom ska Försvarsinspektören för hälsa och miljö, 

utifrån en sammanställning över de förorenade områden som misstänks bidra till att 

miljökvalitetsnormerna för vatten inte följs, ställa krav på utredning i dessa områden.  

Försvarsinspektören för hälsa och miljö ska också ta fram en sammanställning över vilka 

anmälningspliktiga vattenverksamheter som misstänks bidra till att 

miljökvalitetsnormerna för vatten inte följs, ta fram en tidsatt plan för tillsyn av dessa och 

utföra tillsyn utifrån ett avrinningsområdesperspektiv. 

Försvarsinspektören för hälsa och miljö ska därefter följa upp och säkerställa att det vid 

de verksamheter som påverkar vattenmiljön genomförs de åtgärder som behövs för att 

följa miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten. 

Åtgärden ska genomföras i samverkan med berörda länsstyrelser och kommuner. 

Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras kontinuerligt. 

Motivering 
I Västerhavets vattendistrikt finns 46 ytvattenförekomster med betydande påverkan av 

prioriterade ämnen (exklusive kvicksilver och PBDE) och/eller särskilda förorenande ämnen 

från miljöfarliga verksamheter i sådan utsträckning att miljökvalitetsnormerna för vatten inte 

följs eller riskerar att inte följas. I ytterligare 202 ytvattenförekomster finns en utpekad trolig 

betydande påverkan av prioriterade ämnen och/eller särskilda förorenande ämnen från 

miljöfarliga verksamheter, där ytterligare kunskap behövs för att bedöma behovet av 

åtgärder. För grundvatten riskerar 41 vattenförekomster att inte följa miljökvalitetsnormerna 

för grundvatten på grund av påverkan från miljöfarliga verksamheter på grundvattnets 

kemiska status. 
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När det gäller förorenade områden finns det 43 ytvattenförekomster med betydande påverkan 

av prioriterade ämnen (exklusive kvicksilver och PBDE) och/eller särskilda förorenande 

ämnen från förorenade områden i sådan utsträckning att miljökvalitetsnormerna för vatten 

inte följs eller riskerar att inte följas. I ytterligare 280 ytvattenförekomster finns en utpekad 

trolig betydande påverkan av prioriterade ämnen (exklusive kvicksilver och PBDE) och/eller 

särskilda förorenande ämnen från förorenade områden, där ytterligare kunskap behövs för att 

bedöma behovet av åtgärder. För grundvatten riskerar 122 vattenförekomster att inte följa 

miljökvalitetsnormerna för grundvatten på grund av påverkan från förorenade områden på 

grundvattnets kemiska status. 

I Västerhavets vattendistrikt pekas dagvatten ut som betydande påverkanskälla i 135 

ytvattenförekomster där miljökvalitetsnormerna för vatten inte följs eller riskerar att inte följas 

med avseende på övergödning eller miljögifter (prioriterade och särskilda förorenade ämnen). 

I ytterligare 211 ytvattenförekomster finns en utpekad trolig betydande påverkan från 

dagvatten, där ytterligare kunskap behövs för att bedöma behovet av åtgärder. 

I distriktet finns också 2 grundvattenförekomster där miljökvalitetsnormerna för kemisk 

grundvattenstatus riskerar att inte följas, helt eller delvis på grund av påverkan från 

dagvatten.  

Vissa av dessa påverkanskällor ingår i ansvaret för Försvarsinspektören för hälsa och miljö.  

Verksamheter inom försvarssektorn påverkar och har påverkat förekomsten av prioriterade 

ämnen och särskilda förorenande ämnen. Försvarssektorns tidigare verksamheter innebär att 

det idag bland annat finns förorenade områden som kan behöva saneras, till exempel i 

anslutning till skjutfält, övningsområden, bränslehantering och brandövningsplatser. 

Vattenmyndigheten bedömer att tillsyn och prövning behöver öka i omfattning för att uppnå 

eller behålla en god vattenkvalitet i yt- och grundvattenförekomster, som påverkas av 

försvarssektorns nuvarande och tidigare verksamheter. 

Genomförande 
Försvarsinspektören för hälsa och miljö bedriver tillsyn enligt (miljöbalk (1998:808) (MB)) över 

verksamheter som bedrivs av Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Fortifikationsverket 

och Försvarets radioanstalt ((miljötillsynsförordning (2011:13)) 2 kap. 4 §) 

Planering, genomförande, uppföljning och utvärdering av tillsynen behöver vara 

behovsstyrd. Bedömningen av miljöpåverkan, som finns i Vatteninformationssystem Sverige 

(VISS) för alla vattenförekomster, bör utgöra ett underlag för planeringen, kompletterat med 

lokal kännedom över de verksamheter som behöver återkommande tillsyn. Det är viktigt att 

de verksamheter som bidrar till att miljökvalitetsnormerna för vatten inte följs eller riskerar 

att inte följas prioriteras när tillsynen planeras. 

Vid en sådan planering kan Försvarsinspektören för hälsa och miljö med fördel ta stöd i de 

åtgärdsplaner för avrinningsområden som länsstyrelserna ska ha enligt länsstyrelsernas 

åtgärd 1. Vattenmyndigheternas underlag för åtgärdsområden i respektive vattendistrikt 

utgör också värdefulla planeringsunderlag för Försvarsinspektören för hälsa och miljös 

tillsynsinsatser. 

I tillsynen av miljöfarliga verksamheter och förorenade områden är det viktigt att tillsammans 

med verksamhetsutövaren identifiera vilka ämnen och spridningsvägar som riskerar att bidra 

till att miljökvalitetsnormerna för vatten inte följs. Därefter är det möjligt att avgöra behovet 

av vilken information som behövs, vilka ämnen som behöver ingå i egenkontroll och 
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recipientkontroll och vilka och krav som behöver ställas för att minska påverkan på 

vattenförekomsten. Detta kan innebära att verksamheter bland annat behöver fasa ut 

prioriterade ämnen och begränsa spridningen av särskilda förorenande ämnen. 

Särskilt fokus enligt (vattendirektivet ) (2000/60/EG), artikel 4, bör läggas på persistenta, 

bioackumulerande och toxiska ämnen (PBT-ämnen) och prioriterade farliga ämnen, där 

utsläpp och spill ska upphöra eller stegvis avlägsnas. För sådana ämnen kan det behövas 

ställas särskilda krav, för att säkerställa att utsläpp inte leder till försämring av statusen i 

närliggande och nedströms vattenförekomster. 

Försvarsinspektören för hälsa och miljö behöver vidare utöva tillsyn på verksamhet som 

innefattar brandövning och släckinsatser och där ställa krav på hantering av brandskum som 

innehåller något av ämnena i PFAS (summa 11), så att miljökvalitetsnormerna för vatten kan 

följas. Det kan innebära till exempel att ställa krav på uppsamling av skumrester efter 

släckning av olycksbränder och att skumrester tas om hand på ett betryggande sätt vid tvätt 

av slangar och tankar efter brandsläckning. 

Ett ytterligare exempel är tillsynen av hamnverksamheter där det är viktigt att informera om 

påverkan från giftiga båtbottenfärger och vid behov ställa krav på skyddsåtgärder för 

minskad påverkan från biocidfärger. 

Försvarsinspektören för hälsa och miljö behöver också ställa krav på åtgärder för att minska 

spridningen av näringsämnen, prioriterade ämnen och särskilda förorenande ämnen via 

dagvatten, där dagvattenpåverkan bidrar till att miljökvalitetsnormerna för vatten inte följs. 

Försvarsinspektören för hälsa och miljö behöver i sitt arbete med förorenade områden planera 

och prioritera så att det i större utsträckning än hittills syftar till att miljökvalitetsnormer för 

vatten ska kunna följas.  

Det innebär bland annat att 

• skyddet för yt- och grundvattenförekomster ska ingå i arbetet med förorenade områden 

i den omfattning som behövs för att miljökvalitetsnormerna ska kunna följas 

• skyddet för yt- och grundvattenförekomster tas hänsyn till vid efterbehandlingsfrågor i 

fysisk planering i den omfattning som behövs för att miljökvalitetsnormerna ska kunna 

följas 

• genomföra inventering av förorenade områden enligt MIFO-metodiken vid pågående 

verksamheter där kommunen har tillsynsansvar, till exempel fritidsbåtshamnar och 

brandövningsplatser, för de verksamheter som bidrar till att miljökvalitetsnormerna för 

vatten inte följs eller riskerar att inte följas. 

Försvarsinspektören för hälsa och miljö behöver ställa tydliga krav på verksamhetsutövares 

egenkontroll och kontrollera utformningen av och innehållet i kontrollprogram, så att dessa 

möjliggör bedömningar av verksamheternas påverkan på ekologisk, kemisk och kvantitativ 

vattenstatus. Tillsynsinsatserna ska säkerställa att verksamhetsutövarnas egenkontroll ger 

underlag för bedömningar av vilka förebyggande eller förbättrande åtgärder som behövs för 

att undvika att verksamheterna leder till att miljökvalitetsnormerna för vatten inte följs och 

resultera i att Försvarsinspektören för hälsa och miljö ställer de krav på åtgärder och 

försiktighetsmått som behövs vid de berörda verksamheterna för att miljökvalitetsnormerna 

för vatten ska kunna följas.  
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Sammanhang 
Åtgärden är en reviderad åtgärd från Åtgärdsprogram 2016–2021 och från kompletteringen  

i Åtgärdsprogram 2018–2021 

Åtgärdens genomförande stöds av åtgärden Naturvårdsverket 2, Naturvårdsverket 3,  

Havs- och Vattenmyndigheten 4 och Länsstyrelserna 2. 

Åtgärden bidrar till att miljökvalitetsnormerna för havsmiljön enligt (HVMFS 2012:18)  

kan följas. 

Åtgärden bidrar till att Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30)  

kan följas. 

Sanering av förorenade områden i potentiella översvämningsområden bidrar till samhällets 

klimatanpassning genom att minska risken för spridning av miljögifter. 

Miljömål och globala hållbarhetsmål 
Åtgärden stödjer särskilt generationsmålet och miljömålen 2. Frisk luft, 4. Giftfri miljö, 

8. Levande sjöar och vattendrag, 9. Grundvatten av god kvalitet och 10. Hav i balans samt 

levande kust och skärgård. 

Åtgärden bidrar särskilt till att uppnå globala hållbarhetsmålen 3. Hälsa och 

välbefinnande, 6. Rent vatten och sanitet, 12. Hållbar konsumtion och produktion, 14. Hav och 

marina resurser, 15. Ekosystem och biologisk mångfald och 16. Fredliga och inkluderande 

samhällen. 

 

Försvarsinspektören för hälsa och miljö, åtgärd 2: 

Dricksvattenskydd 

Försvarsinspektören för hälsa och miljö ska inom sitt ansvarsområde säkerställa ett 

långsiktigt skydd för den nuvarande och framtida dricksvattenförsörjningen och bedriva 

systematisk och regelbunden tillsyn av vattentäkter som försörjer fler än 50 personer eller 

där vattentäktens uttag är mer än 10 m3/dag. 

Åtgärden ska genomföras i samråd med berörda länsstyrelser. 

När det gäller att säkerställa skydd för dricksvattenförsörjningen, inom 

Försvarsinspektören för hälsa och miljös ansvarsområde, ska åtgärden vara vidtagen 

senast tre år efter åtgärdsprogrammets fastställande. 

Motivering 
Enligt (vattenförvaltningsförordning ) (2004:660) (VFF) 4 kap. 6 § och (vattendirektivet ) 

(2000/60/EG) artikel 7 ska det säkerställas ett tillfredsställande skydd för 

dricksvattensvattenförekomster som ger mer än 10 m3 per dygn eller som betjänar mer än 50 

personer eller som är avsedda för sådan framtida användning. Eftersom det finns sådana 

dricksvattenförekomster inom Försvarsinspektören för hälsa och miljös tillsynsområden 

behöver åtgärden riktas även till Försvarsinspektören. 
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Genomförande 
Försvarsinspektören för hälsa och miljö ska inom sin tillsyn av försvarets verksamheter 

säkerställa ett långsiktigt skydd av dricksvattentäkter, exempelvis genom att meddela 

förelägganden om försiktighetsmått och skyddsåtgärder där det behövs för att motverka 

påverkan på yt- och grundvattenförekomster som används för dricksvattenuttag. 

Genom en systematisk tillsyn av försvarets verksamheter, lokaliserade i anslutning till 

dricksvattenförekomster, kan nödvändiga förebyggande åtgärder vidtas för att begränsa 

påverkan så att miljökvalitetsnormerna kan följas.  

Tillsynen av försvarets verksamheter innebär att kontrollera att föreskrifter, tillstånd och 

dispenser inom vattenskyddsområden följs för försvarets verksamheter. Skyddsföreskrifterna 

kan innebära inskränkningar (exempelvis krav på anmälan, tillståndsplikt eller förbud) för 

verksamheter som har en betydande påverkan på vattenförekomsterna. Detta kan leda till att 

miljökvalitetsnormerna inte följs. Föreskrifter inom vattenskyddsområden reglerar 

exempelvis hantering av petroleumprodukter, bekämpningsmedel och andra kemikalier, 

avfallshantering och infiltration av avloppsvatten. Eftersom många vattentäkter, både 

allmänna och enskilda, saknar vattenskyddsområde är det nödvändigt att Försvars-

inspektören för hälsa och miljö även tar hänsyn till dessa. 

Försvarsinspektören för hälsa och miljö har även befogenhet att utfärda föreskrifter om 

försiktighetsmått med stöd av (förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 

hälsoskydd) 41 § och ansvarar för att kontrollera att sådana föreskrifter följs. 

Sammanhang 
Åtgärden kvarstår från Åtgärdsprogram 2016–2021.  

Åtgärdens genomförande stöds av åtgärden Havs- och vattenmyndigheten 5. Åtgärden 

stödjer genomförandet av Länsstyrelserna 1 och 5 och Kommunerna 1 och 3. 

Åtgärden bidrar till att Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30)  

kan följas. 

Denna åtgärd bidrar till samhällets klimatanpassning genom att skydda nuvarande och 

framtida dricksvattenförsörjningen vid torka eller översvämning. 

Miljömål och globala hållbarhetsmål 
Åtgärden stödjer särskilt generationsmålet och miljömålen 4. Giftfri miljö, 8. Levande sjöar 

och vattendrag och 9. Grundvatten av god kvalitet. 

Åtgärden bidrar särskilt till att uppnå globala hållbarhetsmålen 3. Hälsa och välbefinnande, 

6. Rent vatten och sanitet, 11. Hållbara städer och samhällen, 15. Ekosystem och biologisk 

mångfald och 16. Fredliga och inkluderande samhällen. 
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Försvarsinspektören för hälsa och miljö, åtgärd 3: 

Tillsyn vandringshinder 

Försvarsinspektören för hälsa och miljö ska i sin tillsyn av vandringshinder för fisk och 

andra vattenlevande djur vid vägpassager över vatten ta hänsyn till att miljökvalitets-

normerna för vatten ska följas. 

Åtgärden ska genomföras i samråd med Trafikverket och berörda länsstyrelser och 

kommuner. 

Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras kontinuerligt. 

Motivering 
Vägpassager utgör ofta definitiva eller partiella vandringshinder för vattenlevande djur och 

fisk. Eftersom det finns vägpassager över vattenområden inom försvarets områden, bedöms 

förekomsten av vandringshinder utgöra ett problem även här. 

Vandringshinder inverkar på spridnings- och vandringsmöjligheterna i ett vattensystem. Det 

kan påverka fiskbestånden negativt och försämra deras motståndskraft mot yttre stress. 

Fragmenterade ekosystem bidrar till att vattenförekomsternas ekologiska status försämras och 

därmed minskar möjligheterna att följa miljökvalitetsnormerna för vatten. 

Genomförande 
Försvarsinspektören för hälsa och miljö bedriver tillsyn enligt (miljöbalk (1998:808) (MB)) över 

verksamheter som bedrivs av Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Fortifikationsverket 

och Försvarets radioanstalt (miljötillsynsförordning (2011:13)) 2 kap. 4 §). Försvarsinspektören 

ska inom ramen för sin miljötillsyn genomföra en inventering av vandringshinder inom 

Försvarssektorns områden och utifrån denna förelägga om åtgärder för att undanröja 

vandringshinder där det behövs för att följa miljökvalitetsnormerna. Vid föreläggande av 

åtgärdande av vandringshinder ska det även tas hänsyn till kulturmiljövärden, risk för 

spridning av främmande arter, risker för skred och översvämningar. 

En ökad tillsyn av vandringshinder inom försvarssektorn områden behöver leda till åtgärder 

för en bättre vandringsbarhet för att bidra till att miljökvalitetsnormerna för vatten följs. 

Sammanhang 
Åtgärden kvarstår från Åtgärdsprogram 2016–2021. 

Åtgärdens genomförande stöds av Trafikverket 1 och Länsstyrelserna 1.  

Denna åtgärd bidrar till samhällets klimatanpassning genom att tillåta spridnings- och 

vandringsmöjligheter för akvatiska organismer i vattensystem med vandringshinder vid 

minskad nederbörd eller torka. 

Miljömål och globala hållbarhetsmål 
Åtgärden stödjer särskilt generationsmålet och miljömålen 8. Levande sjöar och vattendrag 

och 16. Ett rikt växt- och djurliv. 

Åtgärden bidrar särskilt till att uppnå globala 6. Rent vatten och sanitet och 15. Ekosystem och 

biologisk mångfald.  
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Försvarsinspektören för hälsa och miljö, åtgärd 4: 

Tillsyn avlopp 

Försvarsinspektören för hälsa och miljö ska inom ramen för sin tillsyn och/eller 

tillståndsprövning av: 

      a) små avlopp ställa krav på begränsade utsläpp av fosfor och kväve där de behövs för 

att miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten ska kunna följas, 

      b) reningsverk och avloppsledningsnät se till att det ställs krav på ökad rening eller på 

annat sätt minskade utsläpp där det behövs för att miljökvalitetsnormerna för 

vatten ska kunna följas. 

Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras kontinuerligt. 

Motivering 
I Västerhavets vattendistrikt riskerar 137 ytvattenförekomster att inte följa 

miljökvalitetsnormerna med avseende på övergödning och/eller miljögifter (prioriterade och 

särskilda förorenande ämnen) på grund av påverkan från små avlopp och 77 

ytvattenförekomster riskerar att inte följa miljökvalitetsnormerna på grund av påverkan från 

avloppsreningsverk. 

Dessutom riskerar 3 grundvattenförekomst att inte följa miljökvalitetsnormerna för kemisk 

grundvattenstatus på grund av påverkan från små avlopp. 

På vattenförekomstnivå kan påverkan från små avlopp, mindre reningsverk och bräddning i 

avloppsledningsnäten utgöra viktiga orsaker till att god kemisk status inte uppnås. 

Försvarssektorns anläggningar bidrar till den totala påverkan. 

Försvarsinspektören för hälsa och miljös tillsyn och omprövning av tillstånd av 

Försvarssektorns små avlopp och avloppsreningsverk är viktig och krav kan behöva införas, 

så att miljökvalitetsnormerna följs. 

Genomförande 
Försvarsinspektören för hälsa och miljö har prövnings- och tillsynsansvar över 

Försvarssektorns små avlopp, avloppsreningsverk eller ledningsnät (se 

(miljötillsynsförordning (2011:13)) 2 kap. 4 § samt (förordning (1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd) 13 § andra stycket). Försvarsinspektören ska vid sådan tillsyn se 

över påverkan från dessa på vattenförekomster som inte når god status. I det enskilda fallet 

behöver en bedömning göras om och i så fall vilka krav, som ska ställas för att bidra till att 

miljökvalitetsnormerna följs. 

När ett åtgärdsbehov identifieras vid tillståndspliktiga verksamheter behöver 

Försvarsinspektören ta initiativ till omprövning av villkor för att få till stånd nödvändiga 

åtgärder. Åtgärder kan till exempel omfatta uppgradering av små avlopp till lämplig 

skyddsnivå, underhåll av pumpar eller utökad fördröjningskapacitet i magasin. Åtgärden ska 

genomföras så att den bidrar till att miljökvalitetsnormerna kan följas. 

Sammanhang 
Åtgärden kvarstår från Åtgärdsprogram 2016–2021. 
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Åtgärdens genomförande stöds av åtgärderna Havs- och vattenmyndigheten 1 och 

Naturvårdsverket 1. 

Åtgärden bidrar till att miljökvalitetsnormerna för havsmiljön enligt Havs- och 

vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:18) om vad som kännetecknar god miljöstatus 

samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön kan följas.  

Denna åtgärd bidrar till samhällets klimatanpassning genom att minska utsläpp från 

reningsverk och avloppsledningsnät vid ökad nederbörd och översvämning. 

Miljömål och globala hållbarhetsmål 
Åtgärden stödjer särskilt generationsmålet och miljömålen 4. Giftfri miljö, 7. Ingen 

övergödning, 8. Levande sjöar och vattendrag och 9. Grundvatten av god kvalitet och 10. Hav 

i balans samt levande kust och skärgård. 

Åtgärden bidrar särskilt till att uppnå globala hållbarhetsmålen 3 Hälsa och välbefinnande,  

6 Rent vatten och sanitet, 11 Hållbara städer och samhällen, 14 Hav och marina resurser och  

15 Ekosystem och biologisk mångfald.  
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2.4 Havs- och vattenmyndigheten  

Havs- och vattenmyndigheten, åtgärd 1:  

Tillsynsvägledning små avlopp 

Havs- och vattenmyndigheten ska i frågor kring prövning och tillsyn av små avlopp 

fortsätta att utveckla sin vägledning till länsstyrelser och kommuner om vilka åtgärder 

som behöver genomföras för att miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten ska 

kunna följas. 

Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras löpande. 

Motivering 
I Västerhavets vattendistrikt riskerar 354 ytvattenförekomster att inte följa 

miljökvalitetsnormerna för ytvatten med avseende på övergödning. 8 ytvattenförekomster 

riskerar att inte följa miljökvalitetsnormerna för ytvatten med avseende på miljögifter. För 

grundvatten riskerar 3 vattenförekomst att inte följa miljökvalitetsnormerna för grundvatten 

på grund av påverkan från små avlopp.  

Åtgärden avser befintliga avloppsanläggningar med färre än 200 anslutna personekvivalenter. 

Enskilda fastighetsägare, kommuner, organisationer och företag kan äga och använda små 

avloppsanläggningar och ansvarar för avloppsanläggningens funktion enligt (miljöbalk 

(1998:808) (MB)) 2 kap.  

I(förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)framgår att det är förbjudet 

att i vattenområde släppa ut avloppsvatten från vattentoalett eller tätbebyggelse, om 

avloppsvattnet inte har genomgått längre gående rening än slamavskiljning och om det inte är 

uppenbart att sådant utsläpp kan göras utan risk för olägenhet för människors hälsa eller 

miljön. I Sverige finns det ungefär 700 000 små avloppsanläggningar som har vattentoalett 

ansluten, men som inte är kopplade till kommunala reningsverk. Av dessa små 

avloppsanläggningar har fortfarande närmare 26 procent enbart slamavskiljare, till dessa 

tillkommer också 9 små avloppsanläggningar där reningen är okänd (Olshammar, 2018).  

De avloppsanläggningar som har någon mer rening utöver slamavskiljning ska uppfylla de 

villkor eller försiktighetsåtgärder som ålagts avloppsägaren i tillståndet eller föreläggandet 

avseende avloppsanläggningen. Kraven grundar sig framförallt i MB 2 och 9 kap.  

Kommunerna har tillsynsansvar för alla små avloppsanläggningar upp till och med 200 

anslutna personekvivalenter enligt(miljötillsynsförordning (2011:13)). Havs- och 

vattenmyndigheten ska vägleda länsstyrelser och kommuner i deras genomförande av 

tillsynsvägledning respektive tillsyn. Havs- och vattenmyndighetens vägledningsinsatser sker 

i dag genom bland annat träffar med länsstyrelserna, skriftliga vägledningar och utveckling 

av kunskap och verktyg som kan stödja kommunerna i deras tillsynsarbete. 

Tillsynstakten är generellt för låg hos kommunerna för att säkerställa att fastighetsägares små 

avloppsanläggningar upprätthåller sin funktion över tid. Resultatet av återrapporteringen av 

åtgärdsgenomförande från kommunerna till vattenmyndigheterna, det vill säga planerad 

jämfört med utförd tillsyn, visar att tillsynstakten är omkring hälften så hög som den behöver 

vara (Vattenmyndigheterna, 2020a). Enligt vattenmyndigheternas enkät till kommunerna 

(Vattenmyndigheterna, 2019a) om genomförda åtgärder, som skickades ut hösten 2019, är det 
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en stor skillnad mellan kommuner när det kommer till åtgärdade avloppsanläggningar i de 

vattenförekomster där det finns en påverkan från små avlopp. I Sverige som helhet behöver 

tillsynstakten därför öka, men behovet varierar mellan kommuner. Kommunerna behöver 

även fortsättningsvis vägledning från länsstyrelserna och Havs- och vattenmyndigheten vid 

prioritering och genomförande av tillsyn. 

Genomförande 
Havs- och vattenmyndigheten behöver fortsätta att utveckla vägledningen till kommunerna 

kring tillsyn och prövning av små avlopp. Vägledning kan utvecklas genom att ytterligare 

stötta kommunerna var åtgärder behövs och kan ge mest effekt i ett 

avrinningsområdesperspektiv inkluderat tillrinningsområden för grundvatten. 

Vägledning för tillsyn av små avlopp behöver omfatta tillsyn med anledning av påverkan av 

fosfor och kväve på sjöar, vattendrag och kustvatten. Den behöver också ta hänsyn till att 

åtgärder kan avse påverkan av nitrat på grundvatten. Vägledningen behöver stötta 

kommunerna i deras bedömningar av när krav på åtgärd kan ställas och hur långtgående 

åtgärderna bör vara. Det är viktigt att länsstyrelserna involveras och får tillräcklig vägledning 

för hur de ska stötta kommunerna i deras arbete med små avlopp och att åtgärder genomförs 

med hänsyn till alla bidragande påverkanskällor i hela avrinningsområden.  

Sammanhang 
Åtgärden är en revidering av Havs- och vattenmyndighetens åtgärd 1 i Åtgärdsprogram 

2016–2021. 

Åtgärdens genomförande stödjer åtgärderna Försvarsinspektören för hälsa och miljö 4, 

Länsstyrelserna 1 och 4 och Kommunerna 1, 2 och 5. 

Åtgärden bidrar till att miljökvalitetsnormerna för havsmiljön enligt Havs- och 

vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:18) om vad som kännetecknar god miljöstatus 

samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön kan följas. 

Miljömål och globala hållbarhetsmål 
Åtgärden stödjer särskilt generationsmålet och miljömålen 4. Giftfri miljö, 7. Ingen 

övergödning, 8. Levande sjöar och vattendrag, 9. Grundvatten av god kvalitet, 10. Hav i 

balans samt levande kust och skärgård. 

Åtgärden bidrar särskilt till att uppnå globala hållbarhetsmålen 3. Hälsa och välbefinnande, 

6. Rent vatten och sanitet, 11. Hållbara städer och samhällen, 14. Hav och marina resurser, 

15. Ekosystem och biologisk mångfald och 16. Fredliga och inkluderande samhällen. 
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Havs- och vattenmyndigheten, åtgärd 2:  

Vägledning om kalkning 

Havs- och vattenmyndigheten ska vägleda och fortbilda länsstyrelser och kommuner i 

deras kalkningsverksamhet och prioriteringar av densamma, med utgångspunkt i den 

nationella kalkningsplanen. Kalkningsverksamheten ska planeras så att hänsyn tas till 

miljökvalitetsnormerna för vatten, och möjligheten att uppnå god ekologisk status ska 

utgöra en prioriteringsgrund.    

Åtgärden ska genomföras löpande. 

Motivering 
Kalkning av sjöar och vattendrag motverkar effekterna av försurning från atmosfärisk 

deposition av försurande ämnen och skogsbrukets försurande påverkan. Deposition av 

försurande ämnen har minskat mycket sedan 1980-talet, men återhämtning från försurning tar 

lång tid. Kalkning är en effektiv och beprövad åtgärd som behöver fortgå så länge 

försurningspåverkan i vattnet kvarstår. Om kalkningsverksamheten upphör för tidigt kan 

sjöar och vattendrag återförsuras vilket kan medföra utslagning av fiskstammar och 

minskning av den biologiska mångfalden. 

I Västerhavets vattendistrikt riskerar 1229 ytvattenförekomster att inte följa 

miljökvalitetsnormerna för ytvatten.  

Genomförande 
Havs- och vattenmyndigheten arbetar med att ta fram en ny nationell plan för kalkning. Med 

utgångspunkt från denna tar länsstyrelserna fram regionala kalkningsplaner och styr det 

operativa miljöarbetet utifrån regionala prioriteringar. Dessa görs ifrån värdefulla arter, 

naturvärden och nyttjandepotential, men behöver också göras med hänsyn till 

miljökvalitetsnormerna för vatten. Kalkningsplanerna ska därför ha en tydlig koppling till 

vattenförvaltningen och ta hänsyn till andra eventuella påverkanstryck och miljöproblem. 

När försurningsbelastningen minskar kan kalkningar av vissa vattenförekomster också 

avslutas. Därmed kan det finnas utrymme för nykalkningar inom andra områden där det 

finns behov av det. 

Åtgärden syftar till att ge länsstyrelserna och kommunerna förutsättningar att genomföra 

kalkningsverksamheten på ett ändamålsenligt sätt och därigenom bidra till att 

miljökvalitetsnormerna följs. 

Sammanhang 
Åtgärden är en revidering av Havs- och vattenmyndighetens åtgärd 3 i Åtgärdsprogram 

2016–2021. 

Åtgärdens genomförande stödjer åtgärden Länsstyrelserna 11. 

Denna åtgärd bidrar till samhällets klimatanpassning genom att motverka effekterna av 

försurning från atmosfärisk deposition och utlakning av försurande ämnen som ökar med 

ökad nederbörd och högre flöden. 
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Miljömål och globala hållbarhetsmål 
Åtgärden stödjer särskilt generationsmålet och miljömålen, 8. Levande sjöar och vattendrag 

och 16. Ett rikt växt- och djurliv. 

Åtgärden bidrar särskilt till att uppnå globala hållbarhetsmålen 6. Rent vatten och sanitet, 

15. Ekosystem och biologisk mångfald och 16. Fredliga och inkluderande samhällen. 

 

Havs- och vattenmyndigheten, åtgärd 3: 

Vägledning vattenkraft 

Havs- och vattenmyndigheten ska vägleda länsstyrelserna vid en prioritering av 

miljöförbättrande åtgärder som minskar vattenkraftens miljöpåverkan, på ett sådant sätt 

att miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas.  

För att göra detta på ett effektivt sätt behöver länsstyrelserna vägledning kring vilka 

miljöåtgärder som ger bäst nytta för vattenmiljön och minst påverkan på energisystemet.  

Åtgärden ska genomföras i samverkan med Energimyndigheten och Svenska kraftnät. 

Åtgärden ska vara vidtagen senast två år efter åtgärdsprogrammets fastställande. 

Motivering 
Det finns omkring 2 100 vattenkraftverk i Sverige och det totala antalet dammar uppskattas 

till drygt 9 000 (SOU 2013:69). Det har också via statusklassificeringen identifierats stora på 

problem med fysisk påverkan på vattendrag orsakade av vattenkraft.  

Alla vattenkraftsrelaterade verksamheter ska ha moderna miljövillkor, vilket ska tillses via en 

nationell plan för omprövning av vattenkraft.  

Länsstyrelserna ansvarar för en samverkansprocess kring det underlag som behövs för att 

säkerställa en effektiv prövning ( (förordning (1998:1388) om vattenverksamheter ) 42 a §). 

Samverkan ska ske med de verksamhetsutövare vars verksamheter omfattas av planen, samt 

med berörda kommuner, myndigheter och intresseorganisationer. Syftet är att 

verksamheterna skall förses med villkor som innebär största möjliga nytta för vattenmiljön 

och en effektiv tillgång till vattenkraftsel.  

Genomförande 
För att göra rätt prioriteringar i åtgärdsarbetet avseende fysisk påverkan behöver Havs- och 

vattenmyndigheten vägleda länsstyrelserna i arbetet med att förse vattenkraftsverksamheter 

med moderna miljövillkor i avrinningsområden med påverkan från vattenkraftverksamheter. 

Detta kan ske genom att stötta länsstyrelserna i utarbetandet av åtgärdsstrategier för sådana 

avrinningsområden eller genom att ta fram vägledningsmaterial. Åtgärden förväntas i nästa 

led leda till fler fria vandringsvägar för fisk och annan fauna som i sin tur innebär att 

miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas. 
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Sammanhang 
Åtgärden är en revidering av åtgärd 4 i Åtgärdsprogram 2016–2021. 

Åtgärdens genomförande stödjer Länsstyrelserna åtgärd 2. Åtgärdens genomförande stöds av 

åtgärden Kammarkollegiet 1. 

Miljömål och globala hållbarhetsmål 
Åtgärden stödjer särskilt generationsmålet och miljömålen 8. Levande sjöar och vattendrag 

och 16. Ett rikt växt- och djurliv. 

Åtgärden bidrar särskilt till att uppnå globala hållbarhetsmålen 6. Rent vatten och sanitet, 

15. Ekosystem och biologisk mångfald och 16. Fredliga och inkluderande samhällen. 

 

Havs- och vattenmyndigheten, åtgärd 4: 

Nationell strategi för ofinansierad vattenverksamhet 

Havs- och vattenmyndigheten ska ta fram en nationell strategi för restaureringsåtgärder 

med avseende på flottledsskadade vatten som saknar ansvarig verksamhetsutövare. 

Åtgärden ska genomföras, så att den bidrar till att de åtgärder vidtas, som behövs, så att 

miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas. 

Åtgärden ska genomföras i samverkan med länsstyrelserna och Riksantikvarieämbetet. 

Åtgärden ska vara genomförd senast tre år efter åtgärdsprogrammets fastställande. 

Motivering 
Statusklassificeringen visar på problem med fysisk påverkan på vattendrag efter rensningar 

och andra åtgärder som historiskt har genomförts för att underlätta flottning. I 

Vatteninformationssystem Sverige (VISS) finns i dagsläget 2 111 förslag till möjliga åtgärder 

för perioden 2016–2021 som kopplar till flottleder. 

För många äldre vattenverksamheter, såsom flottleder, saknas en ansvarig 

verksamhetsutövare, samtidigt som verksamheterna har en omfattande fysisk påverkan på 

vattensystemen. Länsstyrelsernas bedömning under 2020 är att det saknas finansiering för 74 

procent av de åtgärder som behövs för att åtgärda påverkan från flottleder. HaV behöver ta 

fram en nationell strategi för restaureringsåtgärder i flottledsskadade vatten. Strategin ska 

innehålla förslag på prioritering, finansiering och genomförande. Strategin måste ta hänsyn 

till att otydliga ansvarsförhållanden för dessa verksamheter kan vara ett problem vid 

genomförande av åtgärder i syfte att följa miljökvalitetsnormerna.  

Genomförande  
Havs- och vattenmyndigheten behöver ta fram en nationell strategi för limniska 

restaureringsåtgärder i flottledsskadade vatten. Strategin bör innehålla förslag på 

lagändringar och prioriteringar som anger var och hur åtgärder i flottleder ska genomföras. 

Åtgärden berör i stor utsträckning kulturmiljöer som utgörs av anläggningar från historisk 

vattenverksamhet och behöver därför genomföras i dialog med länsstyrelserna och 

Riksantikvarieämbetet. Framtagande av denna strategi omfattar utredning av juridiska 

förutsättningar, prioritering, finansiering och genomförande av åtgärder riktade till flottleder 
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som saknar verksamhetsutövare. Strategin bör leda till att åtgärder genomförs så att 

miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas.  

I vattenverksamhetsutredningens slutbetänkande (SOU 2014:35) föreslår utredaren som enda 

rimliga lösning att avskaffade flottleder ska utgöra statens ansvar. Staten kan då svara för 

underhåll i den utsträckning som krävs för att bevara kulturvärden eller ansöka om och 

genomföra åtgärder. Exempel på åtgärder är utrivning eller fiskväg, om dessa behövs för att 

följa miljökvalitetsnormerna. I genomförandet av åtgärden behöver detta förslag analyseras 

och belysas. 

Sammanhang 
Åtgärden kvarstår från Åtgärdsprogram 2016–2021. 

Åtgärdens genomförande stödjer Länsstyrelsernas åtgärd 2.  

Miljömål och globala hållbarhetsmål 
Åtgärden stödjer särskilt generationsmålet och miljömålen 8. Levande sjöar och vattendrag 

och 16. Ett rikt växt- och djurliv. 

Åtgärden bidrar särskilt till att uppnå globala hållbarhetsmålen 6. Rent vatten och sanitet, 

15. Ekosystem och biologisk mångfald, 16. Fredliga och inkluderande samhällen och 

17. Genomförande och globalt partnerskap. 

 

Havs- och vattenmyndigheten, åtgärd 5:  

Vägledning för vattenskyddsområden 

Havs- och vattenmyndigheten ska utveckla och upprätthålla vägledning för 

länsstyrelsernas och kommunernas arbete med långsiktigt skydd av dricksvattentäkter. 

Havs- och vattenmyndigheten behöver särskilt uppdatera och upprätthålla: 

      a) vägledning för inrättande, tillsyn och förvaltning av vattenskyddsområden, 

      b) vägledning kring framtagande och uppdatering av regionala 

vattenförsörjningsplaner. 

Åtgärden ska ske i samråd med kommuner, länsstyrelser, Boverket och Sveriges 

geologiska undersökning. 

Åtgärden ska genomföras löpande. 

Motivering 
Inrättandet av vattenskyddsområden med tillhörande föreskrifter samt regionala 

vattenförsörjningsplaner är två effektiva och konkreta verktyg för att skydda våra 

dricksvattentäkter från negativ påverkan och som bidrar till att förebygga försämring av 

status i yt- och grundvattenförekomster som används eller kan komma att användas som 

dricksvattentäkt.  

Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram ska innehålla åtgärder för inrättande av 

vattenskyddsområden eller åtgärder för att på annat sätt skydda dricksvatten 
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(vattenförvaltningsförordning ) (2004:660) 6 kap 5 §). Skydd ska säkerställas för 

vattenförekomster som används för dricksvattenförsörjning eller som är avsedda för sådan 

framtida användning. De vattenförekomster som ska skyddas är de som används för uttag av 

vatten som är avsett att användas för produktion av dricksvatten och som ger mer än 10 m3 i 

uttag per dygn i genomsnitt eller som betjänar fler än 50 personer, i enlighet med definitionen 

i (vattendirektivet ) artikel 7. 

Av myndigheters och kommuner återrapportering av genomförda åtgärder framgår att det 

fortfarande finns stora behov av att inrätta vattenskyddsområden och vid behov revidera 

gamla beslut (Vattenmyndigheterna, 2020a). Enligt återrapporteringen för 2019 rapporterade 

kommunerna totalt 1 590 allmänna vattentäkter, varav 1 089 (68 procent) hade någon form av 

skydd. Av 1 030 enskilda vattentäkter uppges enbart 215 (21 procent) ha skydd i form av 

vattenskyddsområde. Dessutom fanns det en stor osäkerhet om hur många enskilda 

vattentäkter som finns tillgängliga inom varje kommun (Vattenmyndigheterna, 2020a).  

Detta pekar på ett betydande behov av vidare utredningar och kartläggning av enskilda 

vattentäkter i Sverige. Av de befintliga vattenskyddsområdena är 762 (68 procent av samtliga 

förekomster) beslutade innan (miljöbalk (1998:808) (MB)) trädde i kraft och är i behov av 

revidering. 

Framtida klimatförändringar kan ha stor påverkan på landets dricksvattenförsörjning.  För att 

trygga framtidens dricksvattenförsörjning finns det stort behov av att skydda vattentäkter 

som används i dag men även sådana som i framtiden kan komma att användas till 

dricksvattenproduktion. Många kommuner pekar ut viktiga behov av reservvattentäkter, 

framtida dricksvattentäkter, och skydd av dem. Av de totalt 180 reservvattentäkter som 

kommunerna har huvudmannaskap för har enbart 26 procent (47 reservvattentäkter) 

vattenskyddsområden. Dessutom har enbart 38 procent av kommunerna framtida 

vattentäkter utpekade vattenskyddsområden, till exempel i regional vattenförsörjningsplan, 

vattenplan eller motsvarande. Detta indikerar en brist på beredskap att skydda dricksvatten 

mot framtida klimatförändringar.  

Regionala vattenförsörjningsplaner ska tas fram av länsstyrelsen (länsstyrelsens åtgärd 5). De 

planerna är ett värdefullt underlag för kommunernas planering. Därigenom synliggörs 

dricksvattenförekomster och deras behov av skydd. Markanvändning och/eller verksamheter 

som har en betydande påverkan på dricksvattenförekomster kan på så sätt undvikas eller 

anpassas så att miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas. I dagsläget har dock enbart 40 

kommuner (16 procent av kommunerna i återrapporteringen för 2019 (Vattenmyndigheterna, 

2020a)) inarbetat den regionala vattenförsörjningsplanen i översiktsplanerna. 54 procent av de 

kommuner som inte använder vattenförsörjningsplanerna i kommunens översikts- och 

detaljplanering saknar dem, vilket tyder på ett kraftigt behov av framtagandet av regionala 

vattenförsörjningsplaner. 
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Genomförande 
Havs-och vattenmyndigheten behöver ge stöd och vägledning till länsstyrelserna och 

kommunerna i deras arbete med att skydda dricksvattentäkter. Åtgärden ska leda till att 

vägledning för både vattenskyddsområden och regionala vattenförsörjningsplaner utvecklas 

så att länsstyrelser och kommuner får förutsättningar att säkerställa ett långsiktigt och 

tillräckligt skydd för dricksvattentäkter på ett enhetligt och rättssäkert sätt. 

a) Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för central tillsyn och vägledning när det gäller 

frågor om vattenskyddsområden. Att inrätta vattenskyddsområden kan vara en 

komplicerad och resurskrävande process och fortsatt aktivt stöd och vägledning från 

Havs- och vattenmyndigheten behövs, exempelvis i form av handböcker, manualer, 

utbildningar eller motsvarande. Vägledning för vattenskyddsområde bör även inkludera 

hur vattenresurser lämpliga för framtida dricksvattenproduktion kan skyddas. 

b) Havs- och vattenmyndigheten färdigställde och publicerade i januari 2020 ”Vägledning 

för regional vattenförsörjningsplanering - För en säker och långsiktig 

dricksvattenförsörjning” (2020a). Havs- och vattenmyndigheten bör fortsätta ge råd och 

stöd för implementering av vägledningen, och vid behov uppdatera den. 

Sammanhang 
Åtgärden är en reviderad åtgärd från åtgärdsprogrammet 2016–2021 och det kompletterande 

åtgärdsprogrammet 2018–2021. 

Åtgärdens genomförande stödjer åtgärderna Boverket 1, Länsstyrelserna 5 och  

Kommunerna 3. 

Åtgärden bidrar till att Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30)  

kan följas. 

Denna åtgärd bidrar till samhällets klimatanpassning genom att skydda dricksvatten och 

framtida dricksvattensvattenförekomster från förändrad nederbörd, översvämning eller torka. 

Miljömål och globala hållbarhetsmål 
Åtgärden stödjer särskilt generationsmålet och miljömålen 4. Giftfri miljö, 8. Levande sjöar 

och vattendrag och 9. Grundvatten av god kvalitet. 

Åtgärden bidrar särskilt till att uppnå globala hållbarhetsmålen 3. Hälsa och välbefinnande, 

6. Rent vatten och sanitet, 11. Hållbara städer och samhällen, 15. Ekosystem och biologisk 

mångfald och 16. Fredliga och inkluderande samhällen. 
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Havs- och vattenmyndigheten, åtgärd 6: 

Invasiva främmande arter 

Havs- och vattenmyndigheten ska i sitt arbete med att motverka invasiva främmande 

arter i vattenmiljöer ta fram: 

      a) metodkatalog för bekämpning av akvatiska arter som har en sådan påverkan att 

miljökvalitetsnormerna för vatten inte följs eller riskerar att inte kunna följas, 

      b) hanteringsprogram för prioriterade akvatiska invasiva främmande arter, 

      c) övervakningsprogram för invasiva främmande arter i vattenmiljöer så att 

vattenförvaltningens behov beaktas. 

Åtgärden ska genomföras, så att den bidrar till att de åtgärder vidtas, som behövs, så att 

miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas. 

Åtgärden ska genomföras i samråd med länsstyrelserna. 

Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras kontinuerligt. 

Motivering 
(Barlastvattenkonventionen)är implementerad i svensk lagstiftning via (barlastvattenlag 

(2009:1165))och(barlastvattenförordning (2017:74) ). Syftet med dessa är att ta itu med problem 

på ett övergripande sätt för att skydda inhemsk biologisk mångfald och ekosystemtjänster, 

samt att minimera och mildra effekter som invasiva arter kan ha på människors hälsa eller 

ekonomi. Det finns en förteckning över de arter som räknas som invasiva och som omfattas 

och regleras av EU-förordning (1143/2014). Denna förteckning revideras löpande. De arter 

som beskrivs i EU-förordning (1143/2014) omfattas inte av vattenmyndigheternas 

åtgärdsprogram. Medlemsländerna har enligt förordningen själva ansvar att ta fram 

nationella förteckningar för de invasiva främmande arter som inte finns inom ramen för 

förordningen. Detta är arter som uppträder som invasiva och med negativa miljöeffekter, men 

som inte omfattas av någon reglering enligt EU-förordning. 

Artdatabanken har på uppdrag av HaV och Naturvårdsverket tagit fram en första lista med 

arter som har ekologiskt negativ effekt och invasionspotential, där HaV är ansvarig för 

akvatiska arter. Omfattande ekosystemtjänstanalyser har utförts av HaV på 20 etablerade 

arter med hög invasions- och påverkanspotential enligt listan. Resultaten visar att majoriteten 

av de 20 arterna bedöms ha negativ påverkan på ekologisk status i sådan omfattning att det 

påverkar förutsättningarna att följa miljökvalitetsnormerna. 

De akvatiska arter som HaV bedömer ha negativ påverkan på ekologisk status i sådan 

omfattning att det påverkar förutsättningarna att följa miljökvalitetsnormerna är: japantofs 

(Bonnemaisonia hamifera), japanplym (Dasysiphonia japonica), svart dvärgmal (Ameiurus melas), 

silverruda (Carassius gibelio), gräskarp (Ctenopharyngodon idella), karp (Cyprinus carpio), 

svartmunnad smörbult (Neogobius melanostomus), puckellax (Oncorhynchus gorbuscha), 

regnbåge (Oncorhynchus mykiss), bäckröding (Salvelinus fontinalis), kanadaröding (Salvelinus 

namaycush), sydfyrling (Crassula helmsii), vattenpest (Elodea canadensis), sjögull (Nymphoides 

peltata), vandrarmussla (Dreissena polymorpha), nyzeeländsk tusensnäcka (Potamopyrgus 

antipodarum), blåskrabba (Hemigrapsus sanguineus), småprickig penselkrabba (Hemigrapsus 

takanoi), amerikansk hummer (Homarus americanus) och japanskt jätteostron (Magallana gigas).   
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Vattenmyndigheterna bedömer att det finns ett stort mörkertal när det gäller hur och vilka 

invasiva främmande arter som påverkar vattenförekomsterna. Det är sannolikt fler 

vattenförekomster som är påverkade av invasiva främmande arter än vad som är känt. Det är 

också troligt att problemet kommer att växa i takt med klimatförändringar och ökade 

transporter över gränserna.  

Metodkatalog för bekämpning av akvatiska arter 
Invasiva främmande arter är ett stort hot mot ekosystemstjänster och har negativa påverkan 

på miljökvalitetsnormerna för vatten. Naturvårdsverket har därför tagit fram en metodkatalog 

för bekämpning av terrestra invasiva främmande arter (Naturvårdsverket, 2019a). En 

motsvarande metodkatalog för utrotning och spridningsbegränsning av akvatiska arter 

saknas dock i dagsläget, trots att en stor andel av invasiva arter är akvatiska. Det finns i 

dagsläget ett stort behov av metoder som kan användas vid åtgärder som syftar till utrotning 

eller långsiktig hantering av invasiva främmande arter i svenska marina och limniska miljöer. 

Hanteringsprogram 
HaV behöver ta fram hanteringsprogram för att förhindra spridning och begränsa etablering 

av invasiva främmande arter. Dessa hanteringsprogram behöver fokusera på arter med 

betydande påverkan på vattenförekomsters ekologiska status, som påverkar möjligheten att 

följa miljökvalitetsnormerna för vatten. HaV har i nuläget tagit fram ett hanteringsprogram 

för signalkräfta och har kommit långt med att ta fram ett för svartmunnad smörbult 

(Neogobius melanostomus). De övriga akvatiska arterna saknar dock hanteringsprogram, trots 

behovet. Det stora problemet med invasiva främmande arter är att det alltid kommer att 

finnas nya arter med etableringspotential som ständigt introduceras i svenska vatten. HaV 

behöver prioritera de arter som har störst negativ miljöpåverkan och i första hand är i behov 

av hanteringsprogram. Påverkansfaktorer som ökad båttrafik, transport över gränserna och 

klimatförändring förutsätter större behov av att hantera invasiva främmande arter  

i framtiden.  

Övervakningsprogram 
Flera av arterna i Artdatabankens lista är klassade som ”dörrknackare”, det vill säga att de 

inom en snar framtid riskerar att etablera sig. Övervakning av dessa ”dörrknackare” ger 

möjlighet att upptäcka och att sätta in tidiga hanteringsåtgärder. Ju tidigare en åtgärd kan 

sättas in desto mer kostnadseffektiv är den. Därför är det viktigt att ta fram 

övervakningsprogram för de arter som befinner sig i ett tidigt introduktionsstadium.  

De senaste 5–10 åren har en revolutionerande utveckling av genetiska och kemiska metoder 

skett, med enorm potential för övervakning eller för att komplettera övervakningsprogram av 

invasiva främmande arter. Tekniker som till exempel eDNA och DNA-barcoding är i dag 

kostnadseffektiva och kan hantera stora mängder prover. Det finns i dagsläget ett stort behov 

av vägledning för en nationell strategi för ett övervakningsprogram. 

Åtgärden syftar till att de problem som uppmärksammats inom vattenförvaltningen ska 

inkluderas i hanteringsprogrammen och det ska därmed underlätta för myndigheter, 

kommuner och andra aktörer att vidta fysiska åtgärder så att miljökvalitetsnormerna för 

vatten kan följas. 
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Genomförande 
Flera myndigheter ansvarar för hantering av främmande arter i Sverige. HaV:s roll är att 

tillsammans med Naturvårdsverket samordna och vägleda andra myndigheter i deras arbete. 

HaV har ansvar för främmande arter i sötvatten och marin miljö. 

HaV:s hanteringsprogram för invasiva främmande arter ska inkludera de främmande arter 

som påverkar möjligheten att följa miljökvalitetsnormerna för vatten. Hanteringsprogrammen 

kan för invasiva främmande arter visa vilka åtgärder som är möjliga att genomföra. Det kan 

till exempel vara begränsning eller utrotning av bestånd eller inneslutning av en specifik art. 

Även indirekta åtgärder, som informationskampanjer, för att minska spridningen riktade mot 

målgrupper som fritidsfiskare, akvarister, båtlivet, med mera bör ingå i åtgärdsarbetet. 

För vattenförekomster som gränsar till Norge är det speciellt viktigt att hanterings 

programmen hanterar arter som i norska vatten anses som främmande på att sådant sätt att 

spridning över gränsen inte tillåts. För att gränsvattenförekomster ska kunna följa 

miljökvalitetsnormerna för vatten med avseende på invasiva främmande arter krävs ett 

gemensamt förhållningssätt för främmande arter i dessa vattenförekomster. 

Sammanhang 
Åtgärden är reviderad från Havs- och vattenmyndighetens åtgärd 8 i Åtgärdsprogram  

2016–2021. 

Åtgärden bidrar till att miljökvalitetsnormerna för havsmiljön enligt Havs- och 

vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:18) om vad som kännetecknar god miljöstatus 

samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön kan följas. 

Denna åtgärd bidrar till samhällets klimatanpassning genom att skydda känsliga ekosystem 

och inhemsk biodiversitet påverkade av klimatrelaterade faktorer som förändrade 

vattentillgångar, nederbörd och temperatur. 

Miljömål och globala hållbarhetsmål 
Åtgärden stödjer särskilt generationsmålet och miljömålen 8. Levande sjöar och vattendrag, 

10. Hav i balans samt levande kust och skärgård och 16. Ett rikt växt- och djurliv. 

Åtgärden bidrar särskilt till att uppnå globala hållbarhetsmålen 6. Rent vatten och sanitet, 

14. Hav och marina resurser, 15. Ekosystem och biologisk mångfald och 16. Fredliga och 

inkluderande samhällen. 
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Havs- och vattenmyndigheten, åtgärd 7:  

Prioritering av LOVA-medel 

Havs- och vattenmyndigheten ska inom ramen för stödet Lokala Vattenvårdsprojekt 

(LOVA) förbättra kunskapen om åtgärders effektivitet på lokal nivå och implementera 

denna kunskap i arbetet med LOVA. Syftet med åtgärden är att underlätta och förbättra 

planering, effektberäkning och kostnadseffektivitet i det lokala åtgärdsarbetet. 

Havs- och vattenmyndigheten ska verka för att kostnadseffektiva åtgärder mot extern och 

intern näringsbelastning prioriteras, så att miljökvalitetsnormer för vatten följs. 

Åtgärden ska genomföras i samverkan med Jordbruksverket, för att tillgodose att LOVA 

kompletterar stöden i den gemensamma jordbrukspolitiken, och Naturvårdsverket, för att 

tillgodose att LOVA kompletterar LONA, och i samverkan med länsstyrelserna. 

Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras kontinuerligt. 

Motivering 
Höga halter av näringsämnen är en av de främsta orsakerna till att god ekologisk status inte 

nås i vattendrag, sjöar och kustvatten. 

I Västerhavets vattendistrikt finns 363 vattenförekomster med betydande påverkan från 

jordbruk i sådan utsträckning att miljökvalitetsnormerna för vatten inte följs eller riskerar att 

inte följas med avseende på övergödning. Därtill finns två vattenförekomster med bedömd 

påverkan från internbelastning i så stor utsträckning att åtgärder behöver vidtas. 

Enligt (förordning (2009:381) om statligt stöd till lokala vattenvårdsprojekt ) kan bidrag från 

havs- och miljöanslaget lämnas till lokala vattenvårdsprojekt (LOVA-projekt). År 2020 

fördelade Havs- och vattenmyndigheten ut 230 miljoner kr, varav 161 miljoner kronor är 

tillgängliga för att finansiera åtgärder mot övergödning. Tillsammans med den gemensamma 

jordbrukspolitiken (GJP) utgör därmed LOVA det viktigaste finansieringsstödet för att 

minska näringsbelastningen till vatten från externa och interna källor.  

För att nyttja finansieringen inom LOVA optimalt behövs en högre grad av prioritering till 

vilka områden där åtgärderna gör störst effekt för att nå miljökvalitetsnormen för vatten. 

LOVA-bidrag behöver därför användas till att öka genomförandet av åtgärder som leder till 

minskad tillförsel av näringsämnen till vatten från jordbruksmark, ökad retention i landskapet 

och minskad intern belastning. 

Genomförande 
Havs- och vattenmyndigheten behöver verka för att de åtgärder mot övergödning som tagits 

fram av vattenmyndigheterna genomförs i högre utsträckning, och att åtgärder utförs där de 

gör mest nytta. Därtill behöver åtgärder mot internbelastning kunna genomföras där det 

bedöms kostnadseffektivt och hållbart enligt gällande vägledning. Uppföljningen av 

genomförda LOVA-projekt behöver stärkas och utvecklas. Genom att nyttja lärdomar från 

genomförda projekt i prioriteringen vid fördelning av LOVA-bidrag kan 

kostnadseffektiviteten förbättras. 

LOVA är tillsammans med den gemensamma jordbrukspolitiken en viktig stödform för att 

genomföra de åtgärder i jordbrukslandskapet som krävs för att nå miljökvalitetsnormerna för 
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vatten. Även våtmarkssatsningen inom LONA utgör ett kompletterande stöd som kan bidra 

till minskad övergödning.  Det är därför viktigt att Havs- och vattenmyndigheten samverkar 

med Jordbruksverket och Naturvårdsverket för att säkerställa att kostnadseffektiva åtgärder 

kan finansieras och genomföras. En vägledning om vilka stödformer som är lämpliga att söka 

för olika situationer och målgrupper skulle underlätta för stödsökande och främja 

åtgärdsarbetet. 

Sammanhang 
Åtgärden är en ny åtgärd i Åtgärdsprogram 2021–2027. 

Åtgärdens genomförande stödjer åtgärderna Jordbruksverket 4,  

Havs- och vattenmyndigheten 9 och Länsstyrelserna 6 och 9. 

Åtgärdens genomförande stöds av åtgärden Havs- och vattenmyndigheten 9 och 

Jordbruksverket 4. 

Åtgärden bidrar till att miljökvalitetsnormerna för havsmiljön enligt Havs- och 

vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:18) om vad som kännetecknar god miljöstatus 

samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön kan följas.  

Denna åtgärd bidrar till samhällets klimatanpassning genom att anlägga tvåstegsdiken, 

dammar och våtmarker som agerar som biologiska skydd med buffrande effekt mot 

översvämning och kusterosion. 

Miljömål och globala hållbarhetsmål 
Åtgärden stödjer särskilt generationsmålet och miljömålen 7. Ingen övergödning, 8. Levande 

sjöar och vattendrag, 10. Hav i balans samt levande kust och skärgård, 11. Myllrande 

våtmarker och 13. Ett rikt odlingslandskap. 

Åtgärden bidrar särskilt till att uppnå globala hållbarhetsmålen 2. Ingen hunger, 6. Rent 

vatten och sanitet, 14. Hav och marina resurser, 15. Ekosystem och biologisk mångfald, 

16. Fredliga och inkluderande samhällen och 17. Genomförande och globalt partnerskap. 

 

Havs- och vattenmyndigheten, åtgärd 8: 

Egenkontroll vattenverksamhet och vattenuttag 

Havs- och vattenmyndigheten ska utveckla sin tillsynsvägledning för länsstyrelser och 

kommuner i deras tillsyn av vattenverksamhet och vattenuttag och vägleda dessa 

verksamheter i deras egenkontrollarbete.  

Åtgärden ska leda till att påverkan från vattenverksamhet och vattenuttag minskar, så att 

den bidrar till att miljökvalitetsnormer för vatten följs. 

Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras löpande. 

Motivering 
Enligt (miljöbalk (1998:808) (MB) ) 5 kap. 7 § ska regeringen eller den eller de myndigheter eller 

kommuner som regeringen bestämmer upprätta ett förslag till åtgärdsprogram, om det 

behövs för att följa en miljökvalitetsnorm. Enligt (vattenförvaltningsförordning) (2004:660) 
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(VFF) 5 § 6 pkt. ska ett åtgärdsprogram för vattendistrikten bland annat innehålla åtgärder för 

att motverka betydande negativa konsekvenser för vattenmiljön. Detta gäller särskilt de 

åtgärder som behövs gällande hydromorfologiska förhållanden, så att god ekologisk status 

eller god ekologisk potential ska kunna nås.  

Ett flertal vattenverksamheter bidrar i dagsläget till att god vattenstatus inte uppnås eller 

riskerar att försämras. Vattenverksamheterna det rör sig om är bland annat: vattenkraftverk 

och dammar, sjöregleringar, broar och vägtrummor, markavvattningsföretag, vattenuttag, 

flottleder, hamnar och farleder. Dessa typer av vattenverksamheter kan ofta förorsaka fysiska 

förändringar av vattenmiljön i form av vandringshinder, flödesförändringar och morfologiska 

förändringar i form och struktur hos sjöar, vattendrag, kustvattensträckor och bottnar. 

Påverkan från vattenverksamheter kan även påverka läckage och transport av olika typer av 

miljögifter. Exempel på detta är ökat läckage av metaller från mark vid dikning av sura 

sulfatjordar och spridning av föroreningar vid muddring och dumpning. 

Vattenuttag är en vattenverksamhet enligt MB 11 kap. 3 § och är då en verksamhet där tillsyn 

ska utövas. Denna tillsyn är idag eftersatt. Vattenuttag kan ha negativ påverkan på 

vattenmiljön i form av bland annat flödesförändringar och kvantitativa förändringar. 

Tillsynen över vattenuttag behöver prioriteras och för att detta ska kunna ske krävs 

tillsynsvägledning.  

Framtida klimatförändringar, till exempel ökad eller förändrad nederbörd, torka och 

översvämningar, förväntas leda till högre behov och krav på tillsyn över vattenverksamhet 

och vattenuttag på vattenförekomster. Tillsynen av vattenverksamhet och vattenuttag 

behöver därför utvecklas för att bidra till att miljökvalitetsnormerna för vatten följs. 

Genomförande 
Enligt (miljötillsynsförordning (2011:13) ) 3 kap. 5 § 4 pkt ska Havs- och vattenmyndigheten ge 

tillsynsvägledning i frågor om vattenverksamhet enligt MB 11 kap. Vattenmyndigheten 

bedömer att Havs- och vattenmyndigheten bör se över möjligheten att utveckla en 

systematisk och prioriterad egeninitierad tillsyn av vattenverksamhet och vattenuttag, i syfte 

att identifiera områden och verksamheter där det kan finnas anledning att ställa krav på 

exempelvis återställnings- eller förbättringsåtgärder för att förbättra möjligheterna till att 

miljökvalitetsnormerna för vatten följs. 

Åtgärden syftar till att öka antalet tillsynsinsatser. Tillsynsinsatserna ska också planeras och 

prioriteras så att en ökad hänsyn tas till behovet av förebyggande och miljöförbättrande 

åtgärder i anslutning till vattenförekomster där det finns risk för att miljökvalitetsnormerna 

för vatten inte följs. Som underlag för prioritering och planering av tillsyn bör 

vattenmyndigheternas kartläggning av påverkan på vatten påverkade av vattenverksamhet 

och vattenuttag samt bedömningen av risk för att vattenförekomsterna inte når utsatt 

kvalitetskrav användas. 

Havs- och vattenmyndigheten ska ge tillsynsvägledning till länsstyrelser och kommuner i 

frågor om vattenverksamhet och vattenuttag.  

Sammanhang 
Åtgärden är en ny åtgärd i åtgärdsprogrammet 2021–2027. 

Åtgärdens genomförande stödjer åtgärderna: Länsstyrelserna 2 och 4, kommunerna 2, 

Försvarsinspektören för hälsa och miljö 1, Havs- och vattenmyndigheten 4 och 

Naturvårdsverket 2. 
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Åtgärden bidrar till att Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30)  

kan följas.  

Denna åtgärd bidrar till samhällets klimatanpassning genom att begränsa vattenverksamhet 

och vattenuttag vid förändrade vattentillgångar och torka. 

Miljömål och globala hållbarhetsmål 
Åtgärden stödjer särskilt generationsmålet och miljömålen 8. Levande sjöar och vattendrag 

och 9. Grundvatten av god kvalitet. 

Åtgärden bidrar särskilt till att uppnå globala hållbarhetsmålen 6. Rent vatten och sanitet, 

15. Ekosystem och biologisk mångfald och 16. Fredliga och inkluderande samhällen. 

 

Havs- och vattenmyndigheten, åtgärd 9: 

Stödfunktion för åtgärdssamordnare 

Havs- och vattenmyndigheten ska behålla och vidareutveckla sin stödfunktion för det 

lokala åtgärdsarbete mot övergödning som bedrivs genom åtgärdssamordnare. Havs- och 

vattenmyndigheten ska även fortsatt verka för att bredda uppdraget för 

åtgärdssamordnarna så att ekologisk status tas hänsyn till i sin helhet. 

Åtgärden ska bidra till att miljökvalitetsnormer för vatten följs. 

Åtgärden ska genomföras i samverkan med Jordbruksverket, Lantbrukarnas riksförbund, 

vattenmyndigheterna och länsstyrelserna. 

Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras kontinuerligt. 

Motivering 
Under 2018 inrättades inom ramen för regeringsuppdragen ”Förstärkt lokalt åtgärdsarbete 

mot övergödning” och ”Pilotområden mot övergödning” 20 pilotområden, där 

åtgärdssamordnare inom ramen för projektet Lokalt engagemang för vatten (LEVA) fick 

uppdraget att i samverkan med verksamhetsutövare öka genomförandet av åtgärder mot 

övergödning (Havs- och vattenmyndigheten, 2019b; 2018). Havs- och vattenmyndigheten har 

sedan 2018 haft en koordinerande roll och stödfunktion för åtgärdssamordnarna. 

Arbetsformen med åtgärdssamordnare är värdefull eftersom den kombinerar informativa och 

ekonomiska styrmedel, samtidigt som den aktivt involverar verksamhetsutövarna. Vikten av 

att fortsätta arbetsformen med åtgärdssamordnare understryks också i den statliga 

utredningen ”Stärkt lokalt åtgärdsarbete – att nå målet Ingen övergödning” (SOU 2020:10).  

Genomförande 
Havs- och vattenmyndigheten har fungerat som stöd för åtgärdssamordnarna inom LEVA-

projektet, där det skapats en plattform för samordning, information och erfarenhetsutbyte.  

Havs- och vattenmyndigheten har också haft en koordinerande roll i den LEVA-projektgrupp 

där Jordbruksverket, vattenmyndigheterna och Lantbrukarnas riksförbund (LRF) deltar. 

Arbetet och kunskapsutbytet i projektgruppen bör fortsätta, men involverandet och utbytet 
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med länsstyrelserna bör utvecklas, så att deras roll att stödja åtgärdsarbetet på regional nivå 

kan samordnas med den nationella stödfunktionen. 

Arbetssättet med åtgärdssamordnare erbjuder, utöver nuvarande arbete som är inriktat mot 

åtgärder mot övergödning, en möjlighet att ta fram kostnadseffektiva åtgärder för att förbättra 

den övergripande ekologiska statusen. Detta arbete bör utvecklas. Åtgärder mot fysisk 

påverkan på jordbruksvatten inom jordbruket vore särskilt lämpliga att hantera inom denna 

arbetsform, då det finns både synergier och konflikter med åtgärder mot övergödning.  

Sammanhang 
Åtgärden är ny i Åtgärdsprogram 2021–2027. 

Åtgärdens genomförande stödjer åtgärden Havs- och Vattenmyndigheten 7, Jordbruksverket 

1–4 och Länsstyrelserna 6, 8 och 9. 

Åtgärden bidrar till att miljökvalitetsnormerna för havsmiljön enligt Havs- och 

vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:18) om vad som kännetecknar god miljöstatus 

samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön kan följas. 

Denna åtgärd bidrar till samhällets klimatanpassning genom att anlägga tvåstegsdiken, 

dammar och våtmarker som agerar som biologiska skydd med buffrande effekt mot 

översvämning och kusterosion. 

Miljömål och globala hållbarhetsmål 
Åtgärden stödjer särskilt generationsmålet och miljömålen 7. Ingen övergödning, 8. Levande 

sjöar och vattendrag, 10. Hav i balans samt levande kust och skärgård, 11. Myllrande 

våtmarker och 13. Ett rikt odlingslandskap. 

Åtgärden bidrar särskilt till att uppnå globala hållbarhetsmålen 2. Ingen hunger, 6. Rent 

vatten och sanitet, 14. Hav och marina resurser, 15. Ekosystem och biologisk mångfald, 

16. Fredliga och inkluderande samhällen och 17. Genomförande och globalt partnerskap.  
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2.5 Jordbruksverket 

Jordbruksverket, åtgärd 1: 

Rådgivning om näringsläckage 

Jordbruksverket ska utveckla kompetensutvecklings- och rådgivningsverksamheten 

riktad till jordbruks- och trädgårdsföretag, för att minska näringsläckage till områden där 

det finns risk att miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten inte följs på grund av 

sådan påverkan. Jordbruksverket behöver också verka för att öka kännedomen om 

tillgängliga stödformer för miljöåtgärder. 

Åtgärden ska genomföras i samverkan med länsstyrelserna och Havs- och 

vattenmyndigheten. 

Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras löpande. 

Motivering 
Höga halter av näringsämnen är en av de främsta orsakerna till att god ekologisk status inte 

nås i vattendrag, sjöar och kustvatten. 

I Västerhavets vattendistrikt finns 363 vattenförekomster med betydande påverkan från 

jordbruk i sådan utsträckning att miljökvalitetsnormerna för vatten inte följs eller riskerar att 

inte följas med avseende på övergödning. 

Åtgärder som leder till minskad tillförsel av näringsämnen till vatten från jordbruksmark, 

betesmark samt rasthagar, och ökad retention i landskapet behöver därför genomföras. 

Kompetensutveckling och rådgivning behövs för att behovsanpassa användningen av 

växtnäring för växtodling och få till stånd lämpliga åtgärder inom jordbruket för att minska 

övergödningen. Den behövs också för att öka anslutningen till miljöförbättrande ersättningar 

och för att bidra till att åtgärder genomförs så att de får bästa möjliga effekt. Den fosforenkät 

som genomfördes inom Greppa näringen 2018 (Malgeryd, 2018) visade att en majoritet av 

lantbrukarna inte kände till de stöd som är möjliga att söka för att genomföra åtgärder mot 

övergödning. Det behövs därför en ökad informationsspridning riktad till lantbrukare om 

dessa stöd. 

Kompetensutveckling och rådgivning är viktig eftersom växtnäringsfrågorna inom jordbruket 

är komplexa då det ofta rör sig om diffusa utsläpp och förutsättningarna mellan olika regioner 

och gårdar varierar, till exempel vad gäller jordart, klimat och produktionsinriktning. Därmed 

kan också de åtgärder som är mest kostnadseffektiva variera mellan olika regioner och olika 

gårdar. Den enskilde lantbrukaren har också goda kunskaper om lokala förutsättningar på 

gården vilka kan tas till vara i rådgivningen.  

Genomförande 
Jordbruksverket behöver säkerställa att rådgivningen ska ha som mål att åtgärder genomförs 

på rätt plats och att de mest kostnadseffektiva åtgärderna används i första hand. Som grund 

till detta har vattenmyndigheterna tagit fram ett underlag med förslag på möjliga 

kostnadseffektiva åtgärder för att nå god ekologisk status med avseende på övergödning. Det 

är viktigt att utgångspunkten för kompetensutvecklings- och rådgivningsverksamheten ligger 
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i att följa miljökvalitetsnormerna för vatten inklusive förbudet mot försämring av statusen och 

att avrinningsområdesperspektivet beaktas.  

Jordbruksverket ska fortsatt bistå Havs- och vattenmyndigheten i dess stödfunktion för lokala 

åtgärdssamordnare som inrättats inom LEVA-projektet (Havs- och vattenmyndigheten, 2018; 

Havs- och vattenmyndigheten, 2019b). 

För att öka kännedomen om stödformer för åtgärdsgenomförande bör övervägas att 

genomföra generellt ökade informationsinsatser i samverkan med Länsstyrelserna och 

lantbruksnäringen. 

Åtgärden ska leda till minskad tillförsel av näringsämnen framför allt fosfor, men också 

kväve, till ytvattenförekomster för att bidra till att miljökvalitetsnormerna för vatten följs.  

Sammanhang 
Åtgärden är en revidering av Jordbruksverkets åtgärd 3 Åtgärdsprogram 2016-2021. 

Åtgärdens genomförande stödjer åtgärderna Havs- och vattenmyndigheten 9 och 

Länsstyrelserna 6, 8 och 9. 

Åtgärden bidrar till att miljökvalitetsnormerna för havsmiljön enligt Havs- och 

vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:18) om vad som kännetecknar god miljöstatus 

samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön kan följas. 

Denna åtgärd bidrar till samhällets klimatanpassning genom att minska näringsläckage vid 

ökad nederbörd och översvämning. 

Miljömål och globala hållbarhetsmål 
Åtgärden stödjer särskilt generationsmålet och miljömålen 7. Ingen övergödning, 8. Levande 

sjöar och vattendrag, 9. Grundvatten av god kvalitet, 10. Hav i balans samt levande kust och 

skärgård och 13. Ett rikt odlingslandskap 

Åtgärden bidrar särskilt till att uppnå globala hållbarhetsmålen 2. Ingen hunger, 6. Rent 

vatten och sanitet, 14. Hav och marina resurser, 15. Ekosystem och biologisk mångfald och 

16. Fredliga och inkluderande samhällen. 

 

Jordbruksverket, åtgärd 2: 

Rådgivning om växtskyddsmedel 

Jordbruksverket ska utveckla kompetensutvecklings- och rådgivningsverksamheten, för 

att minska påverkan från användning av växtskyddsmedel i områden där det finns risk 

att miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten inte följs på grund av sådan påverkan. 

Åtgärden ska genomföras i samverkan med länsstyrelserna och Havs- och 

vattenmyndigheten. 

Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras löpande. 
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Motivering 
Många av de i växtskyddsmedel ingående ämnena, som har bidragit till en sänkt vattenkvalité 

är idag förbjudna, men även godkända växtskyddsmedel kan orsaka att god ekologisk status 

inte nås i sjöar och vattendrag, samt att god kemisk status inte nås i grundvatten.  

I Västerhavets vattendistrikt finns sex ytvattenförekomster som har bedömts påverkade av 

jordbruk och/eller trädgårdsföretag i sådan utsträckning att miljökvalitetsnormerna för vatten 

med avseende på växtskyddsmedel inte kan följas utan åtgärder, samt ytterligare 226 

vattenförekomster som bedöms vara möjligt påverkade men som saknar tillförlitliga mätdata. 

Därtill finns 42 grundvattenförekomster där miljökvalitetsnormerna för vatten med avseende 

på växtskyddsmedel riskerar att inte följas. 

Rådgivning och kompetensutveckling är viktig för att få till stånd de åtgärder som behövs för 

att anpassa användningen av och minska påverkan från växtskyddsmedel inom jordbruket, 

och behöver därför utvecklas för att minska tillförseln av växtskyddsmedel till vatten för att 

bidra till att miljökvalitetsnormerna följs. 

Genomförande 
Jordbruksverket behöver säkerställa att kompetensutvecklingen och rådgivningen har som 

mål att åtgärder genomförs på rätt plats och att de mest kostnadseffektiva åtgärderna används 

i första hand. Åtgärden ska genomföras med utgångspunkt i den nationella handlingsplanen 

för hållbar användning av växtskyddsmedel 2019–2022 (Sveriges nationella handlingsplan för 

hållbar användning av växtskyddsmedel för perioden 2019-2022, 2019b).  

Jordbruksverket ska fortsatt bistå Havs- och vattenmyndigheten i dess stödfunktion för lokala 

åtgärdssamordnare som inrättats inom LEVA-projektet (Havs- och vattenmyndigheten, 2018; 

Havs- och vattenmyndigheten, 2019b). 

Åtgärden ska leda till minskad tillförsel av växtskyddsmedel från jordbruksmark och växthus 

till yt- och grundvatten för att bidra till att miljökvalitetsnormerna följs, inklusive ta hänsyn 

till förbudet mot försämring av vattenkvalitén (miljöbalk (1998:808) (MB))5 kap. 4 §). 

Sammanhang 
Åtgärden är en revidering av Jordbruksverkets åtgärd 2 Åtgärdsprogram 2016–2021. 

Åtgärdens genomförande stödjer åtgärderna Havs- och vattenmyndigheten 9 och 

Länsstyrelserna 6. 

Denna åtgärd bidrar till samhällets klimatanpassning genom att minska utsläpp av 

växtskyddsmedel vid ökad nederbörd och översvämning. 

Miljömål och globala hållbarhetsmål 
Åtgärden stödjer särskilt generationsmålet och miljömålen 4. Giftfri miljö, 8. Levande sjöar 

och vattendrag, 9. Grundvatten av god kvalitet och 10. Hav i balans samt levande kust och 

skärgård. 

Åtgärden bidrar särskilt till att uppnå globala hållbarhetsmålen 2. Ingen hunger, 3. Hälsa och 

välbefinnande, 6. Rent vatten och sanitet, 12. Hållbar konsumtion och produktion, 14. Hav och 

marina resurser, 15. Ekosystem och biologisk mångfald och 16. Fredliga och inkluderande 

samhällen. 
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Jordbruksverket, åtgärd 3: 

Rådgivning om fysisk påverkan 

Jordbruksverket ska utveckla kompetensutvecklings- och rådgivningsverksamhet för att 

minska negativ påverkan från vattenverksamhet i jordbrukslandskapet, såsom 

markavvattning, underhåll av markavvattningsanläggningar, uttag av bevattningsvatten 

och anläggning av dammar och våtmarker. Åtgärden ska även inkludera påverkan från 

sura sulfatjordar. Åtgärden ska genomföras så att den bidrar till att miljökvalitetsnormer 

för vatten följs.  

Åtgärden ska genomföras i samverkan med länsstyrelserna och Havs- och 

vattenmyndigheten. 

Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras löpande. 

Motivering 
Fysiska förändringar som orsakas av vattenverksamhet i jordbrukslandskapet är ett 

betydande miljöproblem i framför allt i vattendrag.  

I Västerhavets vattendistrikt finns 387 vattenförekomster som har bedömts påverkade av 

jordbruk i sådan utsträckning att miljökvalitetsnormerna för vatten med avseende på 

hydrologisk regim eller morfologiskt tillstånd inte kan följas utan åtgärder. 

Denna fysiska förändring kan påverka livsförhållanden för bland annat fisk och bottenfauna 

så att god ekologisk status inte uppnås.  

I Västerhavets vattendistrikt finns sex grundvattenförekomster med risk för sänkta 

grundvattennivåer på grund av påverkan från jordbrukets vattenuttag.  

Mer än hälften av Sveriges åkermark är beroende av markavvattningsläggningar för att kunna 

odlas. För att uppfylla livsmedelsstrategins mål om en hållbar, ökad livsmedelsproduktion 

behöver en betydande del av anläggningarna underhållas och förnyas. Klimatförändringar 

leder dessutom till ett sannolikt ökat behov av bevattning. Eftersom åtgärder för att förbättra 

dräneringen och ökade vattenuttag riskerar att påverka livsmiljöerna i vattendragen negativt 

är det viktigt att Jordbruksverkets rådgivande verksamhet inkluderar dessa aspekter. Viktiga 

åtgärder för att nå miljökvalitetsnormerna i berörda vattendrag kan bland annat vara 

miljövänligt dikesunderhåll, att lämna trädbevuxna kantzoner och tillåta strukturer såsom 

ved och stenar i vattendragen där det är lämpligt.  

Kompetensutveckling och rådgivning är viktig eftersom fysisk påverkan på vatten berör olika 

typer av påverkansfaktorer, som kan leda till att god ekologisk status inte uppnås. Därutöver 

är förutsättningarna mellan olika regioner och gårdar varierande, varför de åtgärder som är 

mest lämpade varierar mellan olika regioner och olika gårdar. 

Genomförande 
Jordbruksverket behöver säkerställa att kompetensutvecklingen och rådgivningen ska ha som 

mål att vattenverksamhet och vattenuttag kopplade till jordbruket utförs på så sätt att 

negativa effekter på vattenmiljöerna undviks i möjligaste mån. Jordbruksverket ska fortsatt 

bistå Havs- och vattenmyndigheten i dess stödfunktion för lokala åtgärdssamordnare som 

inrättats inom LEVA-projektet (Havs- och vattenmyndigheten, 2018; Havs- och 

vattenmyndigheten, 2019b). 
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Åtgärden ska leda till att minska negativ påverkan på hydrologisk regim och morfologiskt 

tillstånd för att bidra till att miljökvalitetsnormerna följs, inklusive ta hänsyn till förbudet mot 

försämring av vattenkvalitén (miljöbalk (1998:808) (MB))kap. 5 4 §). 

Sammanhang 
Åtgärden är en revidering av Jordbruksverkets åtgärd 3 Åtgärdsprogram 2016–2021.  

Åtgärdens genomförande stödjer åtgärderna Havs- och vattenmyndigheten 9, 

Naturvårdsverket 6 och Länsstyrelserna 6.  

Denna åtgärd bidrar till samhällets klimatanpassning genom att reglera vattenuttag för att 

skydda mot vattenbrist vid torka, samt anlägga buffrande dammar och våtmarker med 

buffrande effekt mot översvämning och kusterosion. 

Miljömål och globala hållbarhetsmål 
Åtgärden stödjer särskilt generationsmålet och miljömålen 7. Ingen övergödning, 8. Levande 

sjöar och vattendrag, 9. Grundvatten av god kvalitet, 10. Hav i balans samt levande kust och 

skärgård, 13. Ett rikt odlingslandskap och 16. Ett rikt växt- och djurliv. 

Åtgärden bidrar särskilt till att uppnå globala hållbarhetsmålen 2. Ingen hunger, 6. Rent 

vatten och sanitet, 13. Bekämpa klimatförändring, 14. Hav och marina resurser, 15. Ekosystem 

och biologisk mångfald, 16. Fredliga och inkluderande samhällen och 17. Genomförande och 

globalt partnerskap. 

 

Jordbruksverket, åtgärd 4: 

Prioritering av jordbruksåtgärder 

Jordbruksverket ska inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken och andra 

eventuella anslag prioritera nedanstående åtgärder i jordbrukslandskapet och aktivt verka 

för ett ökat genomförande av dessa åtgärder i samverkan med länsstyrelser, rådgivare, 

åtgärdssamordnare och lantbrukare: 

• Strukturkalkning  

• Kalkfilterdike  

• Anpassad skyddszon  

• Skyddszon 

• Fosfordamm/Våtmark 

• Tvåstegsdike 

• Vårbearbetning 

• Fånggröda  

Åtgärden ska bidra till att miljökvalitetsnormer för vatten följs.  

Åtgärden ska genomföras i samverkan med Havs- och vattenmyndigheten, för att 

tillgodose att den gemensamma jordbrukspolitiken kompletterar stöden i LOVA, och 

Naturvårdsverket, för att tillgodose att den gemensamma jordbrukspolitiken 

kompletterar LONA, och i samverkan med länsstyrelserna. 

Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras kontinuerligt. 
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Motivering 
Höga halter av näringsämnen är en av de främsta orsakerna till att god ekologisk status inte 

nås i vattendrag, sjöar och kustvatten. 

I Västerhavets vattendistrikt finns 363 vattenförekomster med betydande påverkan från 

jordbruk i sådan utsträckning att miljökvalitetsnormerna för vatten inte följs eller riskerar att 

inte följas med avseende på övergödning. Därtill finns 86 grundvattenförekomster som 

riskerar att inte följa miljökvalitetsnormen med avseende på nitrat och/eller ammoniak på 

grund av påverkan från jordbruk. 

Nationellt bidrar jordbruket till knappt 60% av den antropogena tillförseln av fosfor och 50% 

av den antropogena belastningen av kväve (SMED, 2020).  Åtgärder som leder till minskad 

tillförsel av näringsämnen till vatten från jordbruksmark och ökad retention i landskapet 

behöver därför genomföras. För att nyttja finansieringen inom den gemensamma 

jordbrukspolitiken optimalt behövs en högre grad av prioritering till vilka områden där 

åtgärderna gör störst effekt för att nå miljökvalitetsnormen för vatten.  

Genomförande 
Jordbruksverket behöver verka för att de åtgärder som tagits fram av vattenmyndigheterna 

genomförs i högre utsträckning och att de placeras där de gör mest nytta. Faktorer som 

hindrar en hög anslutningsgrad till relevanta, befintliga stödformer i den gemensamma 

jordbrukspolitiken behöver identifieras och åtgärdas. Detta inkluderar att se över villkor och 

ersättningsformer i den gemensamma jordbrukspolitiken tillsammans med andra eventuella 

anslag för att minska övergödningen.  

Den gemensamma jordbrukspolitiken är tillsammans med LOVA en viktig stödform för att 

genomföra de åtgärder i jordbrukslandskapet som krävs för att nå miljökvalitetsnormerna för 

vatten. Även våtmarkssatsningen inom LONA utgör ett kompletterande stöd som kan bidra 

till minskad övergödning.  Det är därför viktigt att Jordbruksverket samverkar med Havs- och 

vattenmyndigheten och Naturvårdsverket för att säkerställa att kostnadseffektiva åtgärder 

kan finansieras och genomföras. En vägledning om vilka stödformer som är lämpliga att söka 

för olika situationer och målgrupper skulle underlätta för stödsökande och främja 

åtgärdsarbetet. 

Åtgärden ska leda till minskad tillförsel av näringsämnen till yt- och kustvattenförekomster 

för att bidra till att miljökvalitetsnormerna för vatten följs. 

Sammanhang 
Åtgärden är en revidering av Jordbruksverkets åtgärd 4 Åtgärdsprogram 2016–2021.  

Åtgärdens genomförande stödjer åtgärderna Havs- och Vattenmyndigheten 7 och 9 och 

Länsstyrelserna 6 och 8. 

Åtgärden bidrar till att miljökvalitetsnormerna för havsmiljön enligt Havs- och 

vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:18) om vad som kännetecknar god miljöstatus 

samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön kan följas. 

Denna åtgärd bidrar till samhällets klimatanpassning genom att anlägga tvåstegsdiken, 

dammar, skyddszoner våtmarker och andra biologiska skydd med buffrande effekt mot 

översvämning och kusterosion. 
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Miljömål och globala hållbarhetsmål 
Åtgärden stödjer särskilt generationsmålet och miljömålen 7. Ingen övergödning, 8. Levande 

sjöar och vattendrag, 9. Grundvatten av god kvalitet, 10. Hav i balans samt levande kust och 

skärgård, 13. Ett rikt odlingslandskap. 

Åtgärden bidrar särskilt till att uppnå globala hållbarhetsmålen 2. Ingen hunger, 6. Rent 

vatten och sanitet, 14. Hav och marina resurser, 15. Ekosystem och biologisk mångfald, 16. 

Fredliga och inkluderande samhällen och 17. Genomförande och globalt partnerskap. 

 

Jordbruksverket, åtgärd 5: 

Utredning av styrmedel för åtgärder mot fysisk påverkan 

Jordbruksverket ska utreda prioriterade styrmedel för åtgärder mot fysisk påverkan i 

jordbrukslandskapet för att följa miljökvalitetsnormerna för vatten. Detta inkluderar 

anläggande av kantzoner med träd och buskar mot sjöar och vattendrag, och 

biotopvårdande åtgärder i vattendragsfåran och svämplanet.  

Åtgärden ska genomföras i samverkan med Havs- och vattenmyndigheten, 

Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket och vattenmyndigheterna.  

Åtgärden ska vara vidtagen senast tre år efter åtgärdsprogrammets fastställande.  

Motivering 
Fysiska förändringar som orsakas av vattenverksamhet i jordbrukslandskapet är ett 

betydande miljöproblem i framför allt i vattendrag.  

I Västerhavets vattendistrikt finns 387 vattenförekomster som har bedömts påverkade av 

jordbruk i sådan utsträckning att miljökvalitetsnormerna för vatten med avseende på 

hydrologisk regim eller morfologiskt tillstånd inte kan följas utan åtgärder. 

Kantzoner med naturlig vegetation, och biotopvårdande åtgärder i vattenfåran, till exempel 

tillförsel av död ved eller block och lekgrus, kan vara viktiga åtgärder för att nå 

miljökvalitetsnormen för dessa vatten. Målkonflikter med exempelvis livsmedelsstrategin gör 

dock att åtgärderna inte kan tillämpas fullt ut i jordbrukslandskapet. I dagsläget saknas också 

styrmedel och finansiering för att utföra dessa åtgärder i jordbrukslandskapet. 

Jordbruksverket behöver därför utreda hur dessa åtgärder ska finansieras och genomföras så 

att miljökvalitetsnormerna för vatten följs. 

Genomförande 
Jordbruksverket behöver utreda om finansiering av anläggande av kantzoner med naturlig 

vegetation och biotopvårdande åtgärder i vattendragsfåran och svämplanet kan ske genom 

befintliga stödsystem, och vilka stödformer och villkor som i så fall är lämpliga. 

Jordbruksverket ska även ta fram underlag om hur åtgärderna påverkar 

jordbruksproduktionen. 

Arbetet ska ske i samverkan med vattenmyndigheterna, som parallellt tar fram ett underlag 

för att förklara vattenförekomster som kraftigt modifierade på grund av 

markavvattningsanläggningar I och med att vissa jordbruksvatten förklaras som kraftigt 

modifierade kommer också det nationella behovet av åtgärder mot fysisk påverkan i 
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jordbrukslandskapet att tas fram. Åtgärden ska även genomföras i samverkan med Havs- och 

vattenmyndigheten i egenskap av vägledande myndighet för vattenförvaltningen, med 

Naturvårdsverket i egenskap av vägledande myndighet för markavvattning och 

Skogsstyrelsen i frågor om gemensamma åtgärdsbehov för jordbruks- och skogssektorn.  

Sammanhang 
Åtgärden är en ny åtgärd i Åtgärdsprogram 2021–2027. 

Åtgärdens genomförande stödjer åtgärderna Jordbruksverket 3 och 4, och  

Naturvårdsverket 6. 

Denna åtgärd bidrar till samhällets klimatanpassning genom att anlägga kantzoner med träd 

och buskar mot sjöar och vattendrag och andra biotopvårdande åtgärder med buffrande effekt 

mot översvämning och kusterosion. Funktionella kantzoner bidrar också med skuggning av 

vattendraget, vilket motverkar ökade vattentemperaturer till följd av ett varmare klimat, som 

kan vara skadliga för vattenlevande organismer. 

Miljömål och globala hållbarhetsmål 
Åtgärden stödjer särskilt generationsmålet och miljömålen 8. Levande sjöar och vattendrag, 

13. Ett rikt odlingslandskap och 16. Ett rikt växt- och djurliv. 

Åtgärden bidrar särskilt till att uppnå globala hållbarhetsmålen 6. Rent vatten och sanitet, 

14. Hav och marina resurser, 15. Ekosystem och biologisk mångfald och 17. Genomförande 

och globalt partnerskap. 

 

Jordbruksverket, åtgärd 6: 

Tillsynsvägledning och vägledning om egenkontroll 

Jordbruksverket ska vidareutveckla sin tillsynsvägledning för länsstyrelser och 

kommuner i deras tillsyn av djurhållande verksamheter, jordbruks- och trädgårdsföretag. 

Jordbruksverket ska även vägleda dessa verksamheter i deras egenkontrollarbete 

Åtgärden ska leda till att växtnäringsförluster till och påverkan från användning av 

växtskyddsmedel på vattenförekomster minskar, så att den bidrar till att 

miljökvalitetsnormer för yt- och grundvatten följs.  

Åtgärden ska genomföras löpande. 

Motivering 
Jordbruket påverkar vatten på olika sätt.  

I Västerhavets vattendistrikt finns 590 ytvattenförekomster och 94 grundvattenförekomster 

med påverkan från jordbruk som riskerar att inte följa miljökvalitetsnormerna för vatten. 

Påverkan på vatten inkluderar förhöjda halter av näringsämnen, förekomst av 

växtskyddsmedel samt fysisk påverkan som påverkar de biologiska livsmiljöerna negativt.  

Tillsyn och egenkontroll av verksamheter som bidrar till läckage av växtnäring och 

växtskyddsmedel till vatten är viktiga verktyg för att minska jordbrukets påverkan på vatten. 
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Hantering och förvaring av stallgödsel samt tidpunkt och skyddsavstånd till vatten vid 

spridning av gödsel och växtskyddsmedel är exempel där tillsyn och egenkontroll kan bidra 

till ett miljövänligare jordbruk.  

Tillsyn av jordbruksverksamhet är komplext eftersom det ofta rör sig om diffusa utsläpp och 

förutsättningarna mellan olika regioner och gårdar varierar, till exempel vad gäller jordart, 

klimat, produktionsinriktning. En utvecklad tillsynsvägledning är därför nödvändig för att ge 

länsstyrelser och kommuner möjlighet att bedriva en effektiv tillsyn.  

Genomförande 
Jordbruksverket ska ge tillsynsvägledning i frågor om djurhållande verksamheter och 

verksamheter inom jordbruks- och trädgårdsområdet. Tillsynen av sådant som kan orsaka 

förluster av fosfor och kväve från växtodling kräver mycket kompetens hos inspektören. 

Vägledningen behöver därför utvecklas särskilt kring hur tillsynsmyndigheterna kan bedriva 

en ändamålsenlig tillsyn med avseende på växtnäringsförluster från jordbruks- och 

trädgårdsmark åkermark.  

Hästgårdar kan lokalt vara en betydande källa till läckage av näringsämnen genom 

exempelvis upptrampade betes- och rasthagar. Vägledningen för tillsyn på hästgårdar 

behöver förstärkas. Läckage från växthus kan vara en betydande källa till att vi hittar 

växtskyddsmedel i vatten. Vissa av de verksamma ämnena i växtskyddsmedel som är 

förbjudna för användning utomhus är tillåtna för användning i växthus. Jordbruksverket 

behöver därför särskilt fokusera på vägledning av för tillsyn på dessa verksamheter.    

Jordbruksverket ska även ge vägledning om tillämpningen av reglerna för egenkontroll på 

verksamheter inom jordbruks- och trädgårdsområdet. 

Åtgärden ska bidra till minskad tillförsel av näringsämnen och växtskyddsmedel till 

ytvattenförekomsterna och minskade nitrathalter i grundvatten för att bidra till att 

miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas, inklusive ta hänsyn till förbudet mot försämring 

av vattenkvalitén (miljöbalk (1998:808) (MB))kap. 5 4 §). 

Sammanhang 
Åtgärden är en revidering av Jordbruksverkets åtgärder 5 och 6 i Åtgärdsprogram 2016–2021.  

Åtgärdens genomförande stödjer åtgärderna Länsstyrelserna 2, 4 och 6 och Kommunerna 2. 

Åtgärden bidrar till att miljökvalitetsnormerna för havsmiljön enligt (HVMFS 2012:18 )  

kan följas. 

Miljömål och globala hållbarhetsmål 
Åtgärden stödjer särskilt generationsmålet och miljömålen 4. Giftfri miljö, 7. Ingen 

övergödning, 8. Levande sjöar och vattendrag, 9. Grundvatten av god kvalitet, 10. Hav i 

balans samt levande kust och skärgård och 13. Ett rikt odlingslandskap. 

Åtgärden bidrar särskilt till att uppnå globala hållbarhetsmålen 2. Ingen hunger, 6. Rent 

vatten och sanitet, 12. Hållbar konsumtion och produktion, 14. Hav och marina resurser, 

15. Ekosystem och biologisk mångfald, och 16. Fredliga och inkluderande samhällen.  
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2.6 Kammarkollegiet 

Kammarkollegiet, åtgärd 1: 

Egenkontroll vattenkraft 

Kammarkollegiet ska stödja länsstyrelserna i deras tillsyn av vattenverksamheter och i 

arbetet med att föra talan i tillstånds- och omprövningsmål för vattenverksamheter, på ett 

sådant sätt att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas. 

Kammarkollegiet ska genom sitt stöd särskilt: 

      a) tillgodose att egenkontrollen från vattenkraftsverksamheter innehåller sådana 

uppgifter som effektiviserar tillsyn och processföring i tillstånd- och 

omprövningsmål 

      b) samverka med berörda myndigheter i juridiska frågor om operativa tillsynsåtgärder 

och tillstånds- och omprövningsmål, inklusive hantering av 

vattenkraftsverksamheter som bedrivs utan gällande miljötillstånd. 

Åtgärden ska genomföras i samverkan med länsstyrelserna som har tillsyn av 

vattenkraftsverksamhet och dammar. 

Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras kontinuerligt. Detta för att underlätta 

genomförandet av den nationella planen för moderna miljövillkor för vattenkraften. 

Motivering 
Vattenkraftverk och dammar har en negativ påverkan på den ekologiska statusen i våra 

vatten. Påverkan från dessa verksamheter består framförallt i att de kan utgöra 

vandringshinder för fisk och andra vattenlevande organismer och att de kan förorsaka 

flödesförändringar och morfologiska förändringar. Dessa påverkanstryck medför ofta en 

sådan försämring i vattenförekomsterna att god ekologisk status inte uppnås.  

För att miljökvalitetsnormerna för dessa vattenförekomster ska kunna följas behövs det i 

många fall fysiska förbättringsåtgärder vid de berörda vattenkraftverken och dammarna, i 

form av till exempel fisk- och faunapassager, miljöanpassade flöden och återställning. Ett stort 

antal vattenkraftverk och dammar har i dag föråldrade tillstånd som kan behöva omprövas 

eller eventuellt återkallas för att kunna genomföra de fysiska förbättringsåtgärder som krävs 

för att följa miljökvalitetsnormerna. För att domstolar i tillstånds- och omprövningsmål ska 

kunna göra skäliga bedömningar av vilka förebyggande och förbättrande åtgärder som 

behövs vid de berörda verksamheterna, behövs att underlaget från verksamhetsutövarna 

visar vilken miljöpåverkan anläggningen har kopplat till sin drift. 

Det åligger verksamhetsutövarna att kontrollera sina verksamheter och arbeta förebyggande, 

så att inga skador eller olägenheter uppkommer för människors hälsa eller miljön (miljöbalk 

(1998:808) (MB))26 kap. 19 §). Som tillsynsmyndighet ska länsstyrelsen granska 

verksamhetsutövarnas egenkontroll och se till att eventuella brister åtgärdas. En utveckling av 

egenkontrollen som berör recipientförhållanden är nödvändig för att tydliggöra, för både 

verksamhetsutövare och tillsynsmyndigheter, hur olika verksamheter påverkar 

vattenförekomsternas status. Egenkontrollen av verksamheters påverkan på recipienten 

(recipientkontroll) br syfta till att visa hur olika verksamheter påverkar förutsättningarna att 

följa miljökvalitetsnormerna för vatten, MB:s allmänna hänsynsregler jämte föreskrivna 
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tillståndsvillkor. På detta sätt kan arbetet med egenkontroll samordnas med 

vattenförvaltning.  

En utveckling av egenkontrollen på det ovanbeskrivna sättet kommer såväl 

verksamhetsutövare som tillsynsmyndigheter till godo under genomförandet av den 

nationella plan för moderna miljövillkor för vattenkraften, som beslutades av regeringen 25 

juni 2020 (Regeringskansliet, 2020). Från 1 januari 2019 gäller ett krav på att verksamheter 

med koppling till vattenkraft ska ha moderna miljövillkor (MB 11 kap. 27 §). Detta ska uppnås 

genom att verksamhetsutövarna ansöker om omprövning av sina tillstånd. Den nationella 

planen anger en nationell helhetssyn så att dessa omprövningar sker på ett samordnat sätt 

(MB 11 kap. 28 §). Tidsplanen för när ansökningarna senast ska lämnas in till mark- och 

miljödomstolarna framgår av bilagan till (förordning (1998:1388) om vattenverksamheter). 

Genomförande 
Enligt MB 26 kap 19 § och (förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll)ska 

verksamhetsutövare med vattenkraft fortlöpande kontrollera och undersöka verksamhetens 

påverkan på miljön. Verksamhetsutövare ska också planera och genomföra 

vattenkraftsdriften på ett sätt som motverkar och förebygger negativ påverkan på 

naturmiljön. Enligt MB 26 kap. 21–22 §§ har länsstyrelsen, i egenskap av tillsynsmyndighet, 

möjlighet att kräva in underlag. Länsstyrelserna behöver ställa tydliga krav på 

verksamhetsutövares egenkontroll och kontrollera utformningen av och innehållet i denna. 

Kammarkollegiet bör samordna och stödja tillsynsmyndigheterna i frågan om vilken typ av 

underlag som behövs och hur det ska hanteras så att det effektiviserar de planerade 

omprövningsprocesserna enligt den nationella plan för moderna miljövillkor för vattenkraften 

och underlättar för myndigheternas möjligheter att föra talan i situationer som faller utanför 

den nationella planen. Vid omprövningar behövs även en kartläggning av verksamheternas 

nuvarande tillstånd och de villkor som har angivits i dessa. Kammarkollegiet behöver i tät 

samverkan med berörda länsstyrelser inventera och dokumentera vilka typer av tillstånd och 

villkor som verksamheterna har i dag för att de planerade omprövningarna ska kunna utgå 

från ett fullständigt underlag och fortlöpa enligt den beslutade tidplanen. 

Den nationella planen för moderna miljövillkor för vattenkraften ska inte innebära att annat 

åtgärdsarbete, såsom att bedriva tillsyn eller ställa krav vid tillståndsprövningar mot 

anläggningar som inte omfattas av den nationella planen, ska nedprioriteras. 

Kammarkollegiet behöver därför löpande stötta länsstyrelsernas arbete med att initiera och 

följa upp tillsynsinsatser mot sådana anläggningar och utföra andra rättsliga åtgärder där det 

är motiverat för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas.  

Det som eftersträvas är bättre förutsättningar att efterleva miljökvalitetsnormerna för vatten. 

Sammanhang 
Åtgärden är en ny åtgärd i Åtgärdsprogram 2021–2027. 

Åtgärdens genomförande stöds av och stödjer åtgärderna Havs- och vattenmyndigheten 3 och 

4, och Länsstyrelserna 2, 3 och 5. 

Denna åtgärd bidrar till samhällets klimatanpassning genom att anlägga fisk- och 

faunapassager, miljöanpassade flöden och morfologiska återställningsåtgärder för 

vandringsleder blockerade av vattenkraftverken och dammarna vid torka och minskade 

vattennivåer. 
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Miljömål och globala hållbarhetsmål 
Åtgärden stödjer särskilt generationsmålet och miljömålen 8. Levande sjöar och vattendrag 

och 13. Ett rikt odlingslandskap. 

Åtgärden bidrar särskilt till att uppnå globala hållbarhetsmålen 6. Rent vatten och sanitet, 

9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, 15. Ekosystem och biologisk mångfald och 

16. Fredliga och inkluderande samhällen. 
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2.7 Kemikalieinspektionen 

Kemikalieinspektionen, åtgärd 1:  

Förebyggande åtgärder för att minska utsläpp och spridning 

Kemikalieinspektionen ska, inom sitt ansvarsområde, identifiera vilka åtgärder som 

behöver vidtas för att negativ påverkan på vattenmiljön av prioriterade och särskilda 

förorenande ämnen minimeras och initiera genomförandet av sådana åtgärder. 

Särskilt fokus ska läggas på åtgärder som bidrar till att: 

• gradvis minska förorening från prioriterade ämnen, 

• utsläpp av prioriterade farliga ämnen upphör,  

• minska spridningen av andra långlivade, bioackumulerande och toxiska ämnen 

(PBT-ämnen). 

Åtgärden ska genomföras så att den bidrar till att miljökvalitetsnormerna för yt – och 

grundvatten ska kunna följas. 

Åtgärden ska genomföras i samverkan med Naturvårdsverket, Havs- och 

vattenmyndigheten och andra myndigheter där det är relevant. 

Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras kontinuerligt. 

Motivering 
I Västerhavets vattendistrikt finns 88 ytvattenförekomster med betydande påverkan från 

prioriterade och/eller särskilda förorenande ämnen i sådan utsträckning att 

miljökvalitetsnormerna för vatten inte följs eller riskerar att inte följas, om kvicksilver och 

PBDE utesluts från analysen. I ytterligare 601 ytvattenförekomster finns en utpekad trolig 

betydande påverkan från prioriterade (exklusive kvicksilver och PBDE) och särskilda 

förorenande ämnen, där ytterligare kunskap behövs för att bedöma behovet av åtgärder.  

För grundvatten riskerar 171 vattenförekomster att inte följa miljökvalitetsnormerna för 

grundvatten på grund av påverkan från grundvattnets kemiska status.  

Kemikalieinspektionens åtgärd är en förebyggande åtgärd, som ska bidra till att ytterligare 

påverkan minimeras, så att miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten ska kunna följas. 

Kemikalieinspektionen är enligt(förordning (2009:947) med instruktion för 

Kemikalieinspektionen)en förvaltningsmyndighet för ärenden om hälso- och miljörisker med 

bland annat kemiska produkter och varor med innehåll eller egenskaper som gör att de 

behöver regleras som kemiska produkter. Inom ramen för detta uppdrag ska 

kemikalieinspektionen bland annat följa utvecklingen och vid behov föreslå åtgärder i fråga 

om sådana produkter och varor och deras hälso- och miljörisker samt pröva frågor om 

godkännande av bekämpningsmedel. Kemikalieinspektionen ska också bidra med kunskap 

för att främja forsknings- och utvecklingssamarbete som har särskild betydelse för att kunna 

nå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. 
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Genomförande 
Inom ramen för sitt arbete behöver Kemikalieinspektionen väga in att kemiska produkter, 

varor och ämnen riskerar att bidra till att miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten inte 

kan följas. 

Det kan innebära att kemikalieinspektionen inom sitt ansvarsområde identifierar och 

prioriterar åtgärder som bidrar till att miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas genom att 

till exempel 

• utvärdera vilka styrmedel eller justeringar av styrmedel som skulle behövas 

internationellt såväl som nationellt för att ytterligare begränsa utsläpp av prioriterade 

ämnena och särskilda förorenande ämnen med syfte att miljökvalitetsnormerna för 

yt- och grundvatten ska kunna följas, 

• initiera åtgärder, som till exempel informationskampanjer, tillsynsinsatser, utveckling 

av vägledning eller ändrade användningsvillkor som bidrar till att 

miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten ska kunna följas, 

• initiera och bidra i arbete kring registrering, utvärdering, godkännande och 

begränsning av kemikalier (enligt (Reach) (1907/2006)) med fokus på prioriterade 

farliga ämnen enligt (vattendirektivet ) och andra ämnen som bidrar till att 

miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten riskerar att inte följas, 

• initiera och bidra i arbete kring utvärdering, godkännande och begränsning av 

verksamma ämnen i växtskyddsmedel och biocidprodukter (enligt EU:s 

växtskyddsmedelsförordning ()(1107/2009) och biocidförordning ()(528/2012)), med 

fokus på prioriterade farliga ämnen enligt (vattendirektivet ) och andra ämnen som 

bidrar till att miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten riskerar att inte följas, 

• utveckla de miljöriskbedömningar och effektivitetsbedömningar som används vid 

produktgodkännanden av biocidinnehållande båtbottenfärger, samt arbeta med 

utveckling av användarvillkor för sådana färger. 

Åtgärden ska bidra till minskade diffusa utsläpp och läckage av prioriterade och särskilda 

förorenande ämnen och därigenom bidra till att miljökvalitetsnormerna för yt- och 

grundvatten kan följas. 

Det är viktigt att ta hänsyn till försiktighetsprincipen då kunskapsnivån kring 

påverkanskällor är låg för många prioriterade ämnen och särskilda förorenande ämnen. 

Sammanhang 
Åtgärden är en revidering av Kemikalieinspektionens åtgärd 1 i Åtgärdsprogram 2016–2021. 

Åtgärdens genomförande stödjer åtgärderna Naturvårdsverket 1 och 2, Jordbruksverket 2 och 

6, Länsstyrelserna 2 och Kommunerna 2.  

Åtgärden bidrar till att miljökvalitetsnormerna för havsmiljön enligt Havs- och 

vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:18) om vad som kännetecknar god miljöstatus 

samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön kan följas. Åtgärden 

stödjer också genomförandet av åtgärd 41 (ÅPH 41) i Havs- och vattenmyndighetens 

åtgärdsprogram för havet. 

Åtgärden bidrar till att Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30)  

kan följas.  
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Miljömål 
Åtgärden stödjer särskilt generationsmålet och miljömålen 4. Giftfri miljö, 8. Levande sjöar 

och vattendrag 9. Grundvatten av god kvalitet och 10. Hav i balans samt levande kust  

och skärgård. 

Åtgärden bidrar särskilt till att uppnå globala hållbarhetsmålen 3. Hälsa och välbefinnande, 

6. Rent vatten och sanitet, 12. Hållbar konsumtion och produktion, 14. Hav och marina 

resurser, 15. Ekosystem och biologisk mångfald.  
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2.8 Läkemedelsverket 

Läkemedelsverket, åtgärd 1: 

Påverkan från läkemedelssubstanser 

Läkemedelsverket ska arbeta för att minska risken för negativ påverkan från 

läkemedelssubstanser på vattenmiljön, med fokus på särskilda förorenande ämnen, som 

påverkar förutsättningarna för att följa miljökvalitetsnormerna för vatten. 

Åtgärden ska genomföras i samverkan med berörda myndigheter. 

Åtgärden ska vara vidtagen senast tre år efter åtgärdsprogrammets fastställande. 

Motivering 
I Västerhavets vattendistrikt finns 16 ytvattenförekomster finns en utpekad betydande 

påverkan av diklofenak från avloppsreningsverk och13 vattenförekomster för alfa-

etinylöstradiol och 17-beta-östradiol, där ytterligare kunskap behövs för att bedöma behovet 

av åtgärder. 2 ytvattenförekomster riskerar att inte följa miljökvalitetsnormerna för ytvatten 

avseende diklofenak.  

Samhällets användning av läkemedel leder till att läkemedelsrester hamnar i vatten. Ett 

läkemedel som har tillförts människa eller djur, lämnar kroppen via avföring och urin medan 

substanser som appliceras på hud kan hamna i bad- och tvättvatten vid avsköljning. Efter 

användning av läkemedel hos människa kommer aktiv substans eller metaboliter i huvudsak 

till små avlopp eller till avloppsreningsverk. Reningsverkens förmåga att rena olika 

läkemedelssubstanser varierar, men flera aktiva substanser som används i läkemedel återfinns 

i slam och utgående vatten från reningsverk. Utsläpp via små avlopp och felaktig hantering 

av kasserade läkemedel är andra vägar till spridning. Aktiva substanser och metaboliter från 

djurläkemedel kan efter användning hamna bland annat direkt i vatten vid akvakultur, på 

betesmarker eller åkermarker med risk att nå yt- och grundvatten. Utsläpp av 

läkemedelssubstanser kan även ske i samband med produktion av läkemedel.  

Läkemedelssubstansernas påverkan på miljön utreds av Europeiska kommissionen och åtta 

ämnen ingår från och med 2018 på bevakningslistan för prioriterade ämnen inom EU. Havs- 

och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2019:25) om klassificering och 

miljökvalitetsnormer avseende ytvatten listar fem läkemedel som särskilda förorenande 

ämnen. Dessa ingår därmed i klassificeringen av ekologisk status. Analysen av miljöpåverkan 

som genomfördes 2018 av vattenmyndigheterna omfattade läkemedel som var klassificerade 

enligt Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2013:19) om klassificering och 

miljökvalitetsnormer avseende ytvatten, det vill säga diklofenak, 17-alfa-etinylöstradiol och 

17-beta-östradiol. Användning av imidakloprid undersöktes, men enbart som 

bekämpningsmedel i växthusodling.  

Övervakning genom screeningsanalyser har visat att läkemedel förekommer i vattenmiljöer 

där de bland annat kan ge upphov till hormonella störningar hos vattenlevande djur och 

organismer. Effekterna uppstår långsamt, både för enskilda substanser, men sannolikt även 

genom kombinationseffekter av de enskilda substanserna. Effekterna verkar långsiktigt och 

det är därför viktigt att ta hänsyn till försiktighetsprincipen för ämnen där kunskapsnivån  

är låg. 
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Genomförande 
Läkemedelsverket bör verka för att minska risken för negativ påverkan från 

läkemedelssubstanser på vattenmiljön. Fokus bör ligga på sådana ämnen som påverkar 

förutsättningarna för att följa miljökvalitetsnormerna för vatten. Arbetet bör inkludera både 

humanläkemedel och läkemedel som används inom veterinärmedicin.  

Läkemedelsverket bör fortsatt arbeta internationellt, till exempel när det gäller EU-lagstiftning 

kring ökad miljöhänsyn vid tillverkning och godkännande av läkemedel, förbättrad 

miljöriskbedömning och tillgängliggörande av läkemedels miljöriskinformation. 

Läkemedelsverket kan med kunskap, samverkan och erfarenhetsutbyten, till exempel genom 

att stödja forskning och innovation, som kan leda till mindre belastning på miljön, stödja 

initiativ som underlättar för förskrivare inom hälso- och sjukvården. Läkemedelsverket kan 

också främja bättre användning av läkemedel inom den receptfria handeln. Arbetet kan också 

omfatta att verka för andra riskminskningsåtgärder. 

Läkemedelsverket kan även bidra till att rikta åtgärdsarbetet som ska minska risk för 

miljöpåverkan från läkemedelsanvändning. Som exempel vore det önskvärt om 

Läkemedelsverket kunde sammanställa försäljning av några läkemedelssubstanser, med fokus 

på särskilda förorenande ämnen. Sådant underlag kan av vattenmyndigheterna och andra 

intressenter komplettera nuvarande beräkning och modellering. Detta underlag kunde 

därefter användas till exempel för att rikta miljöövervakningsinsatser till att även inkludera 

platser där mätdata saknas och risk att inte nå god status kan misstänkas. 

Samverkan bör ske med flera av intressenterna som deltar i Rådet för styrning med kunskap 

och Nationella läkemedelsstrategin och andra myndigheter som berörs av åtgärdens 

genomförande. Det är bland annat Naturvårdsverket, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, 

Upphandlingsmyndigheten, och Tand- och läkemedelsförmånsverket och Sveriges 

kommuner och regioner, Jordbruksverket och regionerna. 

Sammanhang 
Åtgärden är en revidering av Läkemedelsverkets åtgärd 1 Åtgärdsprogram 2016–2021. 

Åtgärdens genomförande stödjer åtgärderna Naturvårdsverket 1, Länsstyrelserna 2 och 

Kommunerna 2. 

Åtgärden bidrar till att miljökvalitetsnormerna för havsmiljön enligt Havs- och 

vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:18, 2012) om vad som kännetecknar god 

miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön kan följas. 

Åtgärden bidrar till att Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30)  

kan följas. 

Miljömål och globala hållbarhetsmål 
Åtgärden stödjer särskilt generationsmålet och miljömålen 4. Giftfri miljö, 8. Levande sjöar 

och vattendrag och 9. Grundvatten av god kvalitet och 10. Hav i balans samt levande kust  

och skärgård. 

Åtgärden bidrar särskilt till att uppnå globala hållbarhetsmålen 3. Hälsa och välbefinnande, 

6. Rent vatten och sanitet, 12. Hållbar konsumtion och produktion, 14. Hav och marina 

resurser och 15. Ekosystem och biologisk mångfald.  
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2.9 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, åtgärd 1: 

Utveckling och rådgivning, brandsläckning utan PFAS 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska: 

      a) fortsätta driva på utvecklingen av nya släckmetoder utan användning av 

tillsatsmedel med innehåll av högfluorerade ämnen (PFAS-ämnen),  

      b) utveckla metoder som kräver minsta mängd släckmedel vid insatser,   

      c) fortsätta informations-, rådgivnings- och utbildningsinsatser om släckmetoder utan 

användande av tillsatsmedel med innehåll av högfluorerade ämnen (PFAS-ämnen) 

med avsikt att minimera påverkan på vattenmiljön från PFAS-haltiga tillsatsmedel så att 

miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten kan följas.   

Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras kontinuerligt. 

Motivering 
Det är väl känt att högfluorerade ämnen (PFAS-ämnen) inklusive PFOS från 

brandsläckningsskum har förorenat grundvatten i närheten av brandövningsplatser. Detta 

gäller både militära och civila brandövningsplatser. Dessa förorenade områden läcker även 

PFAS till ytvatten. Även släckning av bränder vid räddningsinsatser kan leda till föroreningar 

som är så omfattande att det finns risk att miljökvalitetsnormer för vatten inte kan följas.   

Sedan 2008 är det förbjudet med PFOS som tillsatsmedel i vatten för att bilda 

brandsläckningsskum och inga gamla lager får användas sedan 2011, men fortfarande 

förekommer användning av tillsatsmedel med innehåll av andra PFAS-ämnen än PFOS både 

vid övning och släckning av bränder vid räddningsinsatser. Detta riskerar att leda till 

ytterligare förorening av mark med påföljande läckage till yt- och grundvatten.    

I Västerhavets vattendistrikt finns 16 ytvattenförekomster med betydande påverkan från 

PFOS i sådan utsträckning att miljökvalitetsnormerna för vatten inte följs eller riskerar att inte 

följas. I ytterligare 160 ytvattenförekomster finns en utpekad trolig betydande påverkan från 

PFOS, där ytterligare kunskap behövs för att bedöma behovet av åtgärder. För grundvatten 

riskerar 50 vattenförekomster att inte följa miljökvalitetsnormerna för grundvatten på grund 

av påverkan från PFAS (summa 11).  

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) åtgärd är en förebyggande åtgärd, 

som ska förebygga ytterligare påverkan på yt- och grundvattenförekomster från PFAS-ämnen 

från brandsläckningsskum, så att miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten ska  

kunna följas. 

Genomförande 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap behöver bidra till att användningen av 

släckmedel med högfluorerade ämnen fasas ut och till att alternativ utvecklas. Myndigheten 

behöver även utveckla metoder som kräver så liten mängd tillsatsmedel som möjligt vid 

räddningsinsatser.  
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Arbetet behöver ske på sådant sätt att det medför stöd till länsstyrelser och kommuner så att 

de genom sin myndighetsutövning kan tillse att åtgärder är vidtagna senast den 22 december 

2024, för att bidra till att MKN följs 2027. 

Detta kan ske till exempel genom att MSB: 

• Fortsätter och vid behov utökar sitt arbete med information om miljöeffekter av 

användningen av tillsatsmedel till räddningstjänster och allmänhet.  

• I samarbete med Naturvårdsverket ger information/vägledning till räddningstjänster 

(och miljöinspektörer) om hur man bör hantera skumrester och förorenat släckvatten.   

• Fortsätter att ge utbildning av och information till räddningstjänstpersonal med 

tonvikt på räddningsledare avseende miljöansvar vid räddningsinsatser  

• Ser över och, vid behov, anpassar momenten i sina utbildningar för 

räddningstjänsten så att släckning med skum bara sker vid sådana bränder där inga 

andra släckmetoder finns tillgängliga. 

Sammanhang 
Åtgärden är en revidering av MSBs åtgärd 1 i kompletterande åtgärdsprogram 2018-2021. 

Åtgärdens genomförande stöds av Kemikalieinspektionen 1. Åtgärdens genomförande stödjer 

åtgärderna Kemikalieinspektionen 1, Naturvårdsverket 2, Länsstyrelserna 1 och 2 och 

Kommunerna 1 och 2.  

Miljömål och globala hållbarhetsmål 
Åtgärden stödjer särskilt generationsmålet och miljömålen 4. Giftfri miljö, 8. Levande sjöar 

och vattendrag och 9. Grundvatten av god kvalitet 

Åtgärden bidrar särskilt till att uppnå globala hållbarhetsmålen 3. Hälsa och välbefinnande, 

6. Rent vatten och sanitet, 12. Hållbar konsumtion och produktion, 14. Hav och marina 

resurser, 15. Ekosystem och biologisk mångfald och 16. Fredliga och inkluderande samhällen. 
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2.10 Naturvårdsverket 

Naturvårdsverket, åtgärd 1:  

Tillsynsvägledning avloppsreningsverk 

Naturvårdsverket ska identifiera behov av ökad tillämpning och ändring av befintliga 

styrmedel, och utveckla vägledning, i syfte att förbättra förutsättningarna för att minska 

utsläppen av fosfor, kväve och prioriterade och särskilda förorenande ämnen via 

avloppsreningsverk och avloppsledningsnät så att miljökvalitetsnormerna för vatten ska 

kunna följas. 

Naturvårdsverket ska också särskilt stödja länsstyrelserna i sitt arbete med 

tillsynsvägledning till kommunerna. 

Åtgärden ska genomföras i samverkan med Havs- och vattenmyndigheten, 

Kemikalieinspektionen och andra berörda centrala myndigheter och med länsstyrelser 

och kommuner. 

Åtgärden ska genomföras så att den bidrar till att de åtgärder vidtas som behövs för att 

miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas. 

Åtgärden ska påbörjas omgående och sedan genomföras löpande. 

Motivering 
I Västerhavets vattendistrikt riskerar 77 ytvattenförekomster att inte följa 

miljökvalitetsnormerna för ytvatten för övergödning på grund av påverkan från 

avloppsreningsverk. 30 ytvattenförekomster riskerar att inte följa miljökvalitetsnormerna för 

ytvatten på grund av miljögiftspåverkan. Det berör bland annat ämnena nitrat, ammoniak, 

koppar och zink. I ytterligare 59 ytvattenförekomster finns en utpekad betydande påverkan 

från avloppsreningsverk avseende miljögifter, där ytterligare kunskap behövs för att bedöma 

behovet av åtgärder.  

Avloppsreningsverk kan vara en spridningsväg av både näringsämnen och prioriterade och 

särskilda förorenande ämnen, eller mikropartiklar som de även kallas. Reningsgraden för 

fosfor och biokemiskt nedbrytbar organisk substans (BOD7) under det senaste decenniet legat 

kring 96 procent för avloppsreningsverk större än 2000 personekvivalenter (SCB, 2020b). För 

kväve är reningsgraden lägre, men har under senare tid förbättrats för större reningsverk med 

kvävekänsliga recipienter. Den genomsnittliga reningsgraden för kväve hos de största 

avloppsreningsverken (över 100 000 personekvivalenter) var 74 procent år 2018. När det gäller 

fosfor har 10 procent av landets B-verk en reningsgrad närmare än 98 procent, baserat på 

utsläppsdata för år 2016-2018 från miljörapporteringen (Svenska Miljörapporteringsportalen). 

Utsläppen av kväve och fosfor reduceras påtagligt genom retention (avskiljning av 

näringsämnen och andra substanser genom naturliga biogeokemiska processer) i mark, sjöar 

och vattendrag under sin väg till havet. Detta medför att endast en del av den angivna 

utsläppsmängden inom ett avrinningsområde når havet. Hur stora utsläppen blir påverkas 

också av bräddning av avloppsvatten som kan ske vid avloppsreningsverket och i 

ledningsnätet. Mängden ovidkommande vatten i ledningsnätet kan påverka dels om 

bräddning sker, men även verkets förmåga att rena inkommande vatten.  



 

62 

Behov av åtgärder vid reningsverken som minskar belastning av näringsämnen finns fortsatt. 

Både B-anläggningar och C-anläggningar bidrar till betydande påverkan av näringsämnen i 

kust, sjöar och vattendrag. Lokalt kan reningsverk dominera bland påverkanskällor men 

reningsverk kan också bara utgöra en mindre del av belastningen. Hur stor del av påverkan 

som reningsverk utgör behöver också ses i ett avrinningsområdesperspektiv. Behovet av 

åtgärder vid ett verk beror också på reningsverkets nuvarande prestanda och hur stora 

utsläppsminskningar som kan åstadkommas med ytterligare skyddsåtgärder. Hur stora 

utsläppen blir påverkas också av bräddning av avloppsvatten som kan ske vid 

avloppsreningsverket och i ledningsnätet. Mängden ovidkommande vatten i ledningsnätet 

kan påverka dels om bräddning sker men även verkets förmåga att rena inkommande vatten.  

När det gäller prioriterade och särskilda förorenande ämnen är det ämnen som hittills inte 

varit föremål för några särskilda åtgärder för ökad rening. Avloppsreningsverk är därför 

vanligen inte utformade för att bryta ner mikroföroreningar, inklusive prioriterade ämnen och 

särskilda förorenande ämnen. Det finns idag tekniker för så kallad avancerad rening som kan 

implementeras som ett komplement till befintliga reningssteg. Nya, lovande tekniker är också 

under utveckling. De åtgärder som förekommer är uppströmsåtgärder som syftar till att 

hindra att ämnen hamnar i avloppsvattnet. Det handlar till exempel om att leda dagvatten och 

avloppsvatten i separata ledningar i stället för samlat i en ledning. En problematik när det 

gäller särskilda förorenande och prioriterade ämnen är att det kan vara många 

påverkanskällor lokalt vid en vattenförekomst och ytterligare påverkanskällor i det större 

avrinningsområdet.  
Naturvårdsverket ansvarar för tillsynsvägledning för tillämpningen av (miljöbalk (1998:808) 

(MB)) och föreskrifter meddelade med stöd av MB, enligt (miljötillsynsförordning (2011:13))3 

kap. 1 §. Det inkluderar tillsynsvägledning utifrån avloppsdirektivet, bland annat i syfte att 

minska utsläpp av fosfor och kväve från avloppsreningsverk. Naturvårdsverket behöver ge 

länsstyrelser och kommuner vägledning för att kunna utöva tillsyn och tillståndsprövning av 

avloppsreningsverk och avloppsledningsnät med utsläpp av fosfor, kväve och prioriterade 

och särskilda förorenande ämnen. 

Åtgärdens syftar både till att minska utsläpp och spill av näringsämnen, prioriterade ämnen, 

särskilda förorenande ämnen och andra ämnen från miljöfarliga verksamheter upphör eller 

begränsas i sådan omfattning att det bidrar till att miljökvalitetsnormerna för yt- och 

grundvatten kan följas. Detta gäller särskilt för prioriterade farliga ämnen där utsläpp och 

spill enligt direktiv 2013/39/EU ska upphöra eller stegvis elimineras. 

Naturvårdsverket tillsynsvägleder tillsynsmyndigheterna utifrån (avloppsvattendirektivet ) 

(91/271/EEG), bland annat i syfte att minska utsläpp av fosfor och kväve från 

avloppsreningsverk. Åtgärden behöver därtill genomföras utifrån det krav Sverige har att, 

enligt artikel 11.3 g i (vattendirektivet ), se över tillstånd och eventuella åtgärder som finns att 

vidta också genomförs för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas. 

Genomförande 
Naturvårdsverket ska övergripande identifiera behov av och möjligheter till ett förstärkt 

åtgärdsarbete. Översynen behöver omfatta möjliga åtgärder som syftar till att förbättra 

reningen vid verken liksom åtgärder som syftar till minskade utsläpp genom 

uppströmsarbete och hantering av tillskottsvattenproblematik.  
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När det gäller näringsämnen, särskilda förorenande och prioriterade ämnen ser 

Vattenmyndigheten ett behov av utveckling inom följande områden: 

• Naturvårdsverket behöver ge vägledning om hur länsstyrelser och kommuner kan 

arbeta med tillsynsplanering så att tillsynen blir behovsstyrd utifrån ett 

avrinningsområdesperspektiv.  

• Naturvårdsverket behöver ge vägledning om hur länsstyrelser och kommuner i tillsynen 

kan bedöma vilka skyddsåtgärder, begränsningar eller andra försiktighetsmått som 

behöver ställas för verksamhetens påverkan, där flera påverkanskällor bidrar till samma 

typ av förorening i samma vattenförekomst. Hänsyn behöver tas till de särskilda 

förutsättningar som gäller för tillsyn och prövning av anmälningspliktig och 

tillståndspliktig verksamhet. Den kumulativa effekten kan bli att miljökvalitetsnormerna 

inte följs och metod för att ta fram bördefördelning behövs i dessa fall. Sådan vägledning 

bör utarbetas i samverkan med Havs- och vattenmyndigheten, utifrån deras ansvar för 

tillsynsvägledning i frågor om miljökvalitetsnormer enligt MB 5 kap. 

• Naturvårdsverket behöver också ge vägledning om hur tillsynsmyndigheter ska kunna 

säkerställa att kravet om icke-försämring för miljöfarliga varsamheter följs.  

När det gäller särskilda förorenande och prioriterade ämnen ser Vattenmyndigheten 

dessutom ett behov av utveckling inom följande områden: 

• Naturvårdsverket behöver ge vägledning om hur persistenta, bioackumulerande och 

toxiska ämnen (PBT-ämnen) och prioriterade farliga ämnen, där utsläpp och spill stegvis 

ska upphöra eller stegvis elimineras (vattendirektivet), artikel 4) ska hanteras i tillsyn och 

prövning. För sådana ämnen kan det behövas ställas särskilda krav, för att säkerställa att 

utsläpp inte leder till försämring av statusen i närliggande och nedströms 

vattenförekomster. 

Naturvårdsverket kan dessutom driva frågor kring tillämpning av MKN inom ramen för 

prövningar. Resultat av tillståndsprövning, särskilt praxis från MÖD, kan sedan ligga till 

grund för vägledning. NV kan också driva frågor inom ramen för prövning. 

Naturvårdsverket ska arbeta aktivt för att främja utvecklingen av avancerad rening. 

Avloppsreningsverk är vanligen inte utformade för att bryta ner mikroföroreningar, inklusive 

prioriterade ämnen och särskilda förorenande ämnen. Det finns idag tekniker för så kallad 

avancerad rening som kan implementeras som ett komplement till befintliga reningssteg. 

Nya, lovande tekniker är också under utveckling. Naturvårdsverket har sedan 2018 fördelat 

investeringsbidrag för installation av teknik för rening av läkemedelsrester och andra 

mikroföroreningar på svenska avloppsreningsverk på regeringens uppdrag, liksom till 

kunskapshöjande insatser. Givet att Naturvårdsverket får fortsatt uppdrag och finansiering av 

regeringen så fortsätter detta arbete. Naturvårdsverket bör även fortsätta verka för utveckling 

av avancerad rening i samband med tillståndsprövning av avloppsreningsverk, när frågan 

aktualiseras. Naturvårdsverket följer även utvecklingen av eventuella nya ämnen i 

avloppsdirektivet, som är under utveckling. 

Naturvårdsverket ska utreda åtgärder för att förbättra förutsättningarna för att nå minskade 

utsläpp genom uppströmsarbete och tillskottsvattenproblematik.  

Naturvårdsverket ska också vägleda länsstyrelserna och kommunerna när det gäller tillsynen 

av verksamhetsutövares egenkontroll (inklusive recipientkontroll). Målet med 

kontrollprogrammet är att de ska möjliggöra bedömningar av verksamheternas påverkan på 

ekologisk, kemisk och kvantitativ vattenstatus och säkerställa att verksamhetsutövarnas 

egenkontroll ger underlag för bedömningar av vilka förebyggande eller förbättrande åtgärder 
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som behövs för att undvika att verksamheterna leder till att miljökvalitetsnormerna för vatten 

inte följs. Hantering i kontrollprogram av ämnen som inte regleras genom utsläppsvillkor i 

verksamheters tillstånd och/eller ämnen där miljörapport inte krävs enligt föreskrift, men som 

ändå påverkar eller riskerar att påverka statusen i vattenförekomster behöver ingå i 

vägledningen. Särskilt fokus behöver läggas på hanteringen av ackumulerande ämnen och 

prioriterade farliga ämnen, som enligt (tilläggsdirektiv till prioämnesdirektivet ) ska fasas ut. 

Sammanhang 
Åtgärden en revidering av Naturvårdsverkets åtgärd 1 i Åtgärdsprogram 2016–2021. 

Åtgärdens genomförande stödjer åtgärderna Läkemedelsverket 1, Kemikalieinspektionen 1, 

Länsstyrelserna 2 och 4 och Kommunerna 2. 

Genomförandet av denna åtgärd behöver samordnas med Naturvårdsverkets åtgärd 2, som 

rör tillsynsvägledning för miljöfarlig verksamhet och Naturvårdsverket åtgärd 7, som rör 

dagvattenhantering, eftersom åtgärderna är delvis överlappande. 

Åtgärden bidrar till att miljökvalitetsnormerna för havsmiljön enligt Havs- och 

vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:18, 2012) om vad som kännetecknar god 

miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön kan följas. 

Den del av åtgärden som omfattar att minska tillskottsvatten bidrar till att 

avloppsreningsverken står bättre rustade att upprätthålla fungerande reningsprocesser i ett 

förändrat klimat. 

Miljömål och globala hållbarhetsmål 
Åtgärden stödjer särskilt generationsmålet och miljömålen 4. Giftfri miljö, 7. Ingen 

övergödning, 8. Levande sjöar och vattendrag, 10. Hav i balans samt levande kust och 

skärgård och 15. God bebyggd miljö. 

Åtgärden bidrar särskilt till att uppnå globala hållbarhetsmålen 3. Hälsa och välbefinnande, 

6. Rent vatten och sanitet, 11. Hållbara städer och samhällen, 14. Hav och marina resurser, 

15. Ekosystem och biologisk mångfald och 16. Fredliga och inkluderande samhällen. 

 

Naturvårdsverket, åtgärd 2: 

Tillsynsvägledning miljöfarlig verksamhet 

Naturvårdsverket ska vägleda länsstyrelserna och kommunerna i deras tillsyn, prövning 

och omprövning av miljöfarliga verksamheter i syfte att minska utsläppen till vatten av 

prioriterade ämnen, särskilda förorenande ämnen och andra ämnen i sådan omfattning att 

det bidrar till att miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten kan följas. 

Åtgärden ska genomföras i samverkan med Havs- och vattenmyndigheten, 

Kemikalieinspektionen och andra centrala myndigheter, samt med länsstyrelser och 

kommuner vid behov.  

Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras löpande. 
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Motivering 
Enligt Vattenmyndighetens bedömningar påverkas en stor del av vattendistriktets yt- och 

grundvattenförekomster av miljöfarliga verksamheter som bidrar till att god vattenstatus inte 

uppnås eller riskerar att försämras.  

I Västerhavets vattendistrikt finns 46 ytvattenförekomster med betydande påverkan av 

prioriterade ämnen (exklusive kvicksilver och PBDE) och/eller särskilda förorenande ämnen 

från miljöfarliga verksamheter i sådan utsträckning att miljökvalitetsnormerna för vatten inte 

följs eller riskerar att inte följas. I ytterligare 202 ytvattenförekomster finns en utpekad trolig 

betydande påverkan av prioriterade ämnen (exklusive kvicksilver och PBDE) och/eller 

särskilda förorenande ämnen från miljöfarliga verksamheter, där ytterligare kunskap behövs 

för att bedöma behovet av åtgärder. I dessa fall kan till exempel kontrollprogram behöva 

utvecklas för att möjliggöra bedömningar av verksamheternas påverkan på ekologisk, kemisk 

och kvantitativ vattenstatus. 

För grundvatten riskerar 41 vattenförekomster att inte följa miljökvalitetsnormerna för 

grundvatten på grund av påverkan från miljöfarliga verksamheter på grundvattnets kemiska 

status.  

I Vattenmyndighetens påverkansanalys pekas bland annat industrier, deponier, 

fritidsbåtshamnar/båtuppläggningsplatser, växthus och avloppsreningsverk ut som 

betydande påverkanskällor i vattendistriktet. 

Naturvårdsverket ansvarar för tillsynsvägledning för tillämpningen av (miljöbalk (1998:808) 

(MB)) samt föreskrifter meddelade med stöd av MB och EU-förordningar, enligt 

(miljötillsynsförordning (2011:13)) 3 kap. 1 §. Naturvårdsverket ska enlig (förordning (2012:989) 

med instruktion för Naturvårdsverket ) särskilt samverka med länsstyrelserna för att 

åstadkomma ett effektivt tillsynsarbete och ge stöd till länsstyrelsernas tillsynsvägledning till 

kommunerna (miljötillsynsförordning (2011:13)). 

Åtgärdens syfte är att utsläpp och spill av prioriterade ämnen, särskilda förorenande ämnen 

och andra ämnen från miljöfarliga verksamheter upphör eller begränsas i sådan omfattning 

att det bidrar till att miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten kan följas. Detta gäller 

särskilt för prioriterade farliga ämnen där utsläpp och spill ska upphöra eller stegvis 

elimineras (tilläggsdirektiv till prioämnesdirektivet) (2013/39/EU)). 

Genomförande 
Genom arbete med tillsynsvägledning och prövning av miljöfarliga verksamheter bidrar 

Naturvårdsverket aktivt till att minska utsläpp av prioriterade och särskilda förorenande 

ämnen till vatten från bland annat gruvdrift, deponier, växthus och industrier. 

Naturvårdsverket ska även utveckla arbetet med tillsynsvägledning i samarbete med berörda 

myndigheter. Ett exempel på område som behöver utvecklas är tillsynsvägledning av 

hantering av släckskum.   

Naturvårdsverkets arbete bidrar till att MB tillämpas på ett effektivt, rättssäkert och likvärdigt 

sätt. I samverkan med övriga centrala myndigheter som vägleder enligt MB, samt genom 

dialog med länsstyrelser och kommuner identifieras de vägledningsområden som särskilt 

behöver prioriteras. Nationellt prioriterade insatser för tillsyn tas fram inom ramen för det 

myndighetsgemensamma arbetet med att ta fram en nationell strategi för tillsynen enligt MB. 

Urvalet av prioriterade insatser bygger bland annat på gällande åtgärdsprogram och befintlig 

kunskap om vattenförekomster.  
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I tillsynsvägledningen av miljöfarliga verksamheter är det viktigt att tillsynsmyndigheten får 

den vägledning som behövs så att man tillsammans med verksamhetsutövaren kan identifiera 

vilka ämnen och spridningsvägar som riskerar att bidra till att miljökvalitetsnormerna för 

vatten inte följs. Detta behövs för att det ska vara möjligt att avgöra behovet av vilken 

information som behövs och vilka och krav som behöver ställas för att minska belastningen på 

vattenförekomsten. Detta kan innebära att verksamheter bland annat behöver fasa ut 

prioriterade ämnen och begränsa spridningen av särskilda förorenande ämnen.  

Vägledningsområden där Vattenmyndigheten ser ett särskilt behov av utveckling är: 

• Naturvårdsverket behöver ge vägledning om hur länsstyrelser och kommuner kan 

arbeta med tillsynsplanering så att tillsynen blir behovsstyrd utifrån ett 

avrinningsområdesperspektiv. 

• Naturvårdsverket behöver ge vägledning om hur länsstyrelser och kommuner i 

tillsynen kan bedöma vilka och krav som behöver ställas för verksamhetens 

påverkan, där flera påverkanskällor bidrar till samma typ av förorening i samma 

vattenförekomst. Den kumulativa effekten kan bli att miljökvalitetsnormerna inte 

följs och metod för att ta fram bördefördelning behövs i dessa fall. Sådan vägledning 

bör utarbetas i samverkan med Havs- och vattenmyndigheten, utifrån deras ansvar 

för tillsynsvägledning i frågor om miljökvalitetsnormer enligt MB 5 kap. 

• Naturvårdsverket behöver ge vägledning om hur persistenta, bioackumulerande och 

toxiska ämnen (PBT-ämnen) och prioriterade farliga ämnen, där utsläpp och spill ska 

upphöra eller stegvis elimineras (vattendirektivet ), artikel 4) ska hanteras i tillsyn och 

prövning. För sådana ämnen kan det behövas ställas särskilda krav, för att säkerställa 

att utsläpp inte leder till försämring av statusen i närliggande och nedströms 

vattenförekomster. 

• Naturvårdsverket behöver också ge vägledning om hur tillsynsmyndigheter ska 

kunna säkerställa att kravet om icke-försämring för miljöfarliga varsamheter följs.  

Många bestämmelser rörande utsläpp till vatten är en följd av EU-arbetet inom ramen för 

Industriutsläppsdirektivet (IED). Naturvårdsverket behöver fortsatt delta i EU-arbetet med att 

ta fram nya, skärpta bestämmelser för de branscher som är av vikt för Sverige.  

Naturvårdsverket ska också vägleda länsstyrelserna och kommunerna när det gäller tillsynen 

av verksamhetsutövares egenkontroll (inklusive recipientkontroll). Målet med 

kontrollprogrammet är att de ska möjliggöra bedömningar av verksamheternas påverkan på 

ekologisk, kemisk och kvantitativ vattenstatus och säkerställa att verksamhetsutövarnas 

egenkontroll ger underlag för bedömningar av vilka förebyggande eller förbättrande åtgärder 

som behövs för att undvika att verksamheterna leder till att miljökvalitetsnormerna för vatten 

inte följs. Hantering i kontrollprogram av ämnen som inte regleras genom utsläppsvillkor i 

verksamheters tillstånd och/eller ämnen där miljörapport inte krävs enligt föreskrift, men som 

ändå påverkar eller riskerar att påverka statusen i vattenförekomster behöver ingå i 

vägledningen. Särskilt fokus behöver läggas på hanteringen av ackumulerande ämnen och 

prioriterade farliga ämnen, som enligt (tilläggsdirektiv till prioämnesdirektivet ) ska fasas ut. 
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Sammanhang 
Åtgärden är en revidering av åtgärd 2 i Åtgärdsprogram 2016 2021. 

Åtgärdens genomförande stödjer åtgärderna Försvarsinspektören för hälsa och miljö 1, 

Kemikalieinspektionen 1, Naturvårdsverket 1 och 5, Länsstyrelserna 2, och 4 och 

Kommunerna 2. 

Genomförandet av denna åtgärd behöver samordnas med Naturvårdsverkets åtgärd 1, som 

rör tillsynsvägledning för avloppsreningsverk, Naturvårdsverkets åtgärd 3, som rör 

tillsynsvägledning för förorenade områden, Naturvårdsverkets åtgärd 5, som rör 

tillsynsvägledning gällande utsläpp till luft och Naturvårdsverkets åtgärd 7, som rör 

dagvattenhantering, eftersom åtgärderna är delvis överlappande. 

Åtgärden bidrar till att miljökvalitetsnormerna för havsmiljön enligt Havs- och 

vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:18, 2012) om vad som kännetecknar god 

miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön kan följas. 

Åtgärden bidrar till att Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30)  

kan följas. 

Miljömål och globala hållbarhetsmål 
Åtgärden stödjer särskilt generationsmålet och miljömålen 4. Giftfri miljö, 8. Levande sjöar 

och vattendrag 9. Grundvatten av god kvalitet och 10. Hav i balans samt levande kust och 

skärgård. 

Åtgärden bidrar särskilt till att uppnå globala hållbarhetsmålen 3 Hälsa och välbefinnande, 6 

Rent vatten och sanitet, 11 Hållbara städer och samhällen, 12 Hållbar konsumtion och 

produktion, 14 Hav och marina resurser, 15 Ekosystem och biologisk mångfald och 16 

Fredliga och inkluderande samhällen. 

 

Naturvårdsverket åtgärd, 3: 

Tillsynsvägledning förorenade områden 

Naturvårdsverket ska vägleda om hur avhjälpandeåtgärder av förorenade områden bör 

utföras för att bidra till att miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten kan följas. 

Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras löpande. 

I Västerhavets vattendistrikt finns 43 ytvattenförekomster med betydande påverkan av 

prioriterade ämnen (exklusive kvicksilver och PBDE) och/eller särskilda förorenande ämnen 

från förorenade områden i sådan utsträckning att miljökvalitetsnormerna för vatten inte följs 

eller riskerar att inte följas. I ytterligare 280 ytvattenförekomster finns en utpekad trolig 

betydande påverkan av prioriterade ämnen (exklusive kvicksilver och PBDE) och/eller 

särskilda förorenande ämnen från förorenade områden, där ytterligare kunskap behövs för att 

bedöma behovet av åtgärder  

För grundvatten riskerar 122 vattenförekomster att inte följa miljökvalitetsnormerna för 

grundvatten på grund av påverkan från förorenade områden på grundvattnets kemiska 

status.  
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Naturvårdsverket ansvarar för att vägleda de myndigheter som bedriver tillsyn enligt 

(miljöbalk (1998:808) (MB)). Inom sakområdet förorenade områden utförs vägledningen till de 

myndigheter som har tillsynsansvar enligt MB över förorenade områden (länsstyrelser, 

kommuner och försvarsinspektören för hälsa och miljö), men även till konsulter, 

verksamhetsutövare, fastighetsägare och övriga aktörer. Ett stöd i arbetet med att 

efterbehandla förorenade områden är Naturvårdsverkets vägledningsmaterial för arbetet med 

efterbehandling av förorenade områden, som färdigställdes i december 2009 

(Naturvårdsverket, 2009c). 

Naturvårdsverket har tagit fram generella riktvärden för förorenade områden med hjälp av en 

beräkningsmodell. Dessa generella riktvärden för förorenad mark anger en nivå som ger 

skydd mot hälso- och miljöeffekter vid flertalet förorenade områden i Sverige, dock inte 

samtliga. Beräkningsmodellen kan användas för att ta fram platsspecifika riktvärden för 

förorenad mark för de fall de generella riktvärdena inte är giltiga.  

Genomförande 
Vattenmyndigheten har identifierat brister i vägledningarna vad gäller hur 

miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna uppnås. Vägledningen behöver omfatta en 

metod som gör det möjligt för tillsynsmyndigheten att ställa miljömässigt motiverade krav, 

som säkerställer att miljökvalitetsnormerna kan följas.  

I vägledningen ska det ingå en beskrivning av hur man arbetar med förorenade områden så 

att det bidrar till att god status uppnås i yt- och grundvatten. Naturvårdsverket behöver 

därför ta fram vägledning så att tillsynsmyndigheter har de förutsättningar som behövs för att 

miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna uppnås. 

Vattenmyndigheten föreslår att följande områden förtydligas i vägledningen; 

• hur resultat hanteras av utförd inventering och riskklassning när det tillkommer nya 

ämnen (Prio och SFÄ) eller vid ny kunskap från vattenförvaltningsarbetet om nya eller 

etablerade branscher som bidrar till att normerna inte följs.  

• hur skydd av yt- och grundvatten värderas och bedöms, där det förorenade området 

utgör en betydande påverkan på en vattenförekomst. 

̵ Detta inkluderar skydd av grundvatten, även i de fall grundvattenförekomsten idag 

inte används för dricksvattenuttag och närmare än 200 meter till ytvattenförekomst, 

̵ För ackumulerande ämnen, där status idag är sämre än god eller där det finns en 

risk för försämring, behövs särskilda bedömningar. Beräkning av utspädning i 

vattenfasen till nivåer under jämförelse/riktvärden inte är tillräckligt för att bedöma 

åtgärdsbehovet, eftersom dessa ämnen ackumuleras i sediment och biota. 

Ackumulering riskerar också att bidra till en fortsatt försämring nedströms 

utsläppet, vilket också bidrar till en risk för att miljökvalitetsnormerna för vatten 

inte följs. Även denna risk för försämring behöver därför ingå i bedömningen av 

åtgärdsbehovet för det förorenade området.  

̵ Där flera påverkanskällor bidrar till samma typ av förorening i samma 

vattenförekomst behövs också särskilda bedömningar. Den kumulativa effekten blir 

att miljökvalitetsnormerna inte följs och metod för att ta fram bördefördelning 

behövs i dessa fall. Riskbedömningen och åtgärdsbehovet för det förorenade 

området behöver anpassas till den kumulativa påverkan som flera olika 

utsläppskällor bidrar med. 
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• hur kravet om icke-försämring kommer in i efterbehandlingsarbetet och i 

beräkningsmodellen av platsspecifika riktvärden. Icke-försämringskravet gäller för alla 

typer av miljökvalitetsnormer för vatten och gäller per kvalitetsfaktor och parameter.  

• hur utsläpp av prioriterade farliga ämnen, som enligt direktivet helt ska upphöra och på 

sikt elimineras, ska hanteras vid arbetet med förorenade områden.  

Sammanhang 
Åtgärden är en ny åtgärd i Åtgärdsprogram 2021–2027. 

Åtgärden stödjer genomförandet av Försvarsinspektören för hälsa och miljö, åtgärd 1, 

länsstyrelsernas åtgärd 2, 4 och 10 och kommunernas åtgärd 2. 

Genomförandet av denna åtgärd behöver samordnas med Naturvårdsverkets åtgärd 2, som 

rör tillsynsvägledning för miljöfarlig verksamhet, eftersom åtgärderna är delvis 

överlappande. 

Åtgärden bidrar till att miljökvalitetsnormerna för havsmiljön enligt Havs- och 

vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:18, 2012) om vad som kännetecknar god 

miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön kan följas. 

Sanering av förorenade områden i potentiella översvämningsområden bidrar till samhällets 

klimatanpassning genom att minska risken för spridning av miljögifter. 

Miljömål och globala hållbarhetsmål 
Åtgärden stödjer särskilt generationsmålet och miljömålen 4. Giftfri miljö, 8. Levande sjöar 

och vattendrag 9. Grundvatten av god kvalitet och 10. Hav i balans samt levande kust  

och skärgård. 

Åtgärden bidrar särskilt till att uppnå globala hållbarhetsmålen 3 Hälsa och välbefinnande, 6 

Rent vatten och sanitet, 14 Hav och marina resurser, 15 Ekosystem och biologisk mångfald 

och 16 Fredliga och inkluderande samhällen. 
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Naturvårdsverket, åtgärd 4:  

Europeiskt luftvårdsarbete och nationella 

luftvårdsprogrammet 

Naturvårdsverket ska inom det europeiska luftvårdsarbetet fortsatt verka för att minska 

depositionen av försurande ämnen såsom kväveföreningar och svaveldioxid och 

prioriterade och särskilda förorenande ämnen från internationella källor.  

I arbetet med att ta fram styrmedel och åtgärder inom nationella luftvårdsprogrammet 

som främst är fokuserat på att minska utsläpp av kväveoxider ska Naturvårdsverket där 

det är relevant beakta hur utsläppen av prioriterade och särskilda förorenande ämnen, 

såsom dioxiner, kan reduceras så långt möjligt. 

Åtgärden ska genomföras i samverkan med Energimyndigheten, Kemikalieinspektionen, 

Sjöfartsverket, Transportstyrelsen, Jordbruksverket och Länsstyrelserna. 

Åtgärden bidra till att de åtgärder vidtas som behövs för att miljökvalitetsnormerna för 

vatten ska kunna följas. 

Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras löpande. 

Motivering 
Enligt vattenmyndighetens bedömning bidrar atmosfärisk deposition till påverkan på 

distriktets vattenförekomster när det gäller försurning, övergödning och miljögifter. 

Deposition av kväveföreningar är också en betydande påverkanskälla för övergödning i kust 

och hav. Kvicksilver och PBDE har sämre än god status i samtliga vattenförekomster i Sverige 

och atmosfärisk deposition är en betydande påverkanskälla för dessa ämnen. Utöver 

påverkan av kvicksilver och PBDE finns det i Västerhavets vattendistrikt 1227 

ytvattenförekomster med betydande påverkan från atmosfärisk deposition av miljögifter, 

försurande ämnen eller övergödande ämnen i sådan utsträckning att miljökvalitetsnormerna 

för vatten inte följs eller riskerar att inte följas. 

En betydande del av luftburen deposition av svaveloxid, kväveoxider, härstammar från 

utländska källor; till exempel internationell sjöfart och förbränningsanläggningar. Det är 

nödvändigt att depositionen minskas till under nivån för kritisk belastning för att få en 

långsiktigt hållbar återhämtning från försurning. Naturvårdsverket har jobbat internationellt 

med luftvårdsarbete inom EU under lång tid och nedfall av försurande ämnen, partiklar och 

miljögifter har minskat. Dock ökar sjöfartens påverkan och om inte nya åtgärder införs så 

beräknas till exempel påverkan från utsläpp av kväveoxider från sjöfarten år 2020 vara lika 

stor som den från alla landbaserade källor sammantaget.  

Via luftburen deposition tillförs även prioriterade och särskilda förorenande ämnen från såväl 

inhemska som utländska källor. Av de prioriterade ämnena finns idag nationella 

klassificeringar av kvicksilver och bromerade difenyletrar (PBDE) och dioxiner och dioxinlika 

föreningar som kan kopplas till luftburen deposition.  

Atmosfärisk deposition är den huvudsakliga källan till förorening av dioxiner i Östersjön som 

helhet, även om det i kustområden kan finnas ett väsentligt bidrag från landbaserade 

punktkällor (Naturvårdsverket, 2013). Med hjälp av mätningar av dioxinhalter i luftströmmar 

och modellering dras slutsatsen att det största bidraget till dioxinförorening i många delar av 

Östersjön kommer från de östra delarna av Europa. Samarbete med dessa länder kring 
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åtgärder är därför av stor vikt. Internationellt luftvårdsarbete är avgörande för få till stånd en 

minskning av deposition av dioxiner och dioxinlika föreningar. 

För vissa av de prioriterade och särskilda förorenande ämnen är kopplingen till 

påverkanskällan otydlig, trots att klassificeringar förekommer av till exempel bly, kadmium 

och nickel, vilka likt kvicksilver kan spridas långväga. Det är viktigt att internationella källor 

uppmärksammas så att prioriterade och särskilda förorenande ämnen kan fasas ut eller så att 

användningen minskar.  

Utöver internationellt luftvårdsarbete behövs även nationell utsläppsminskning. Av de 

svenska utsläppen av dioxiner till luft 2016 kom 30 procent från avfallssektorn, 29 procent 

från allmän el- och fjärrvärmeproduktion, 25 procent från förbränning inom industrin, och 15 

procent från vedeldning i bostäder, lokaler och jord- och skogsbruksfastigheter 

(Naturvårdsverket, 2019c). Sedan 1990-talet har dioxinutsläppen från förbränning inom 

industrin och el- och fjärrvärmeproduktion minskat.  

För småskalig vedeldning däremot har utsläppen ökat på grund av den ökade användningen 

av biobränsle. Åtgärder som minskar dioxinutsläppen medför också utsläppsminskning av 

andra prioriterade ämnen (till exempel polycykliska aromatiska kolväten, PAH) skapar 

möjlighet att följa miljökvalitetsnormerna för luft. 

Genomförande 
Naturvårdsverket deltar aktivt i det luftvårdsstrategiska arbetet på EU-nivå och verkar för 

minskning av försurande ämnen och prioriterade och särskilda förorenande ämnen, vilka i 

betydande utsträckning sprids via luft. Inom ramen för detta arbete bör Naturvårdsverket se 

över behovet av BAT-slutsatser för ämnen där sådana saknas idag och bidra till att ta fram de 

kunskapsunderlag som behövs för att kunna besluta om nya BAT-slutsatser.  

Naturvårdsverket behöver fortsatt arbeta för skärpta internationella överenskommelser 

gällande kväveföreningar, svaveldioxider och prioriterade och särskilda förorenande ämnen. 

Naturvårdsverket behöver även samarbeta med parter från olika länder. Målet för samarbeten 

kan bland annat vara att sprida kunskap och öka användandet av bästa möjliga miljöteknik.  

Inom arbetet med att ta fram styrmedel och åtgärder för utsläpp av kväveoxider till luft inom 

luftvårdsprogrammet ska Naturvårdsverket där det är relevant beakta hur utsläppen av 

prioriterade och särskilda förorenande ämnen, med särskilt fokus på dioxiner, kan reduceras 

så långt möjligt.  

Sammanhang 
Åtgärden är en reviderad åtgärd baserad på Naturvårdsverkets åtgärd 4 i Åtgärdsprogram 

2016–2021 och Naturvårdsverkets åtgärd Ny E i Åtgärdsprogram 2018–2021. 

Åtgärdens genomförande stödjer åtgärderna Naturvårdsverket 5, Länsstyrelserna 2, 

Kommunerna 2 och 6. 

Miljömål och globala hållbarhetsmål 
Åtgärden stödjer särskilt generationsmålet och miljömålen 2. Frisk luft, 3. Bara naturlig 

försurning, 4. Giftfri miljö, 8. Levande sjöar och vattendrag 9. Grundvatten av god kvalitet och 

10. Hav i balans samt levande kust och skärgård.  
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Åtgärden bidrar särskilt till att uppnå globala hållbarhetsmålen 3. Hälsa och välbefinnande, 

6. Rent vatten och sanitet, 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, 12. Hållbar 

konsumtion och produktion, 14. Hav och marina resurser, 15. Ekosystem och biologisk 

mångfald och 16. Fredliga och inkluderande samhällen. 

 

Naturvårdsverket, åtgärd 5:  

Tillsynsvägledning utsläpp till luft 

Naturvårdsverket ska vägleda länsstyrelserna och kommunerna i deras tillsyn och 

prövning av miljöfarliga verksamheter, i syfte att minska utsläppen till luft av ämnen som 

påverkar vattenmiljön.  Syftet är att tydliggöra hur utsläpp till luft ska bedömas och 

hanteras i tillsyn och prövning för att bidra till en minskad påverkan på vattenmiljön så 

att miljökvalitetsnormer för vatten ska kunna följas. 

Ämnen som särskilt ska belysas är försurande ämnen såsom kväveföreningar och 

svaveldioxid, kväveföreningar som bidrar till övergödning och prioriterade och särskilda 

förorenande ämnen. 

Åtgärden ska bidra till att de åtgärder vidtas som behövs för att miljökvalitetsnormerna 

för vatten ska kunna följas. 

Åtgärden ska genomföras löpande. 

Motivering 
Utöver påverkan av kvicksilver och PBDE finns det i Västerhavets vattendistrikt 1227 

ytvattenförekomster med betydande påverkan från atmosfärisk deposition av miljögifter, 

försurande ämnen eller övergödande ämnen i sådan utsträckning att miljökvalitetsnormerna 

för vatten inte följs eller riskerar att inte följas. 

Det finns områden där deposition av svavel- och kväveoxider påverkar vattenmiljön negativt 

genom försurning. En stor del av depositionen av svavel- och kväveoxider härstammar från 

utländska källor, men det finns även deposition från källor inom Sverige och påverkan från 

dessa källor behöver minska. Det är nödvändigt att minska den totala belastningen av de 

försurande ämnena till under nivån för kritisk belastning för att erhålla en långsiktigt hållbar 

återhämtning. 

Kvävedeposition är även en viktig påverkanskälla för övergödning i kustvatten och i havet. 

Via luftburen deposition tillförs även prioriterade och särskilda förorenande ämnen från såväl 

inhemska som utländska källor. Av de prioriterade ämnena återfinns det idag nationella 

klassificeringar av kvicksilver och bromerade difenyletrar (PBDE) som kan kopplas till 

luftburen deposition. Dessutom utgör atmosfärisk deposition en betydande påverkanskälla 

för dioxiner.  

Trots stora minskningar av dioxinutsläpp från förbränning inom industrin och från el- och 

fjärrvärmeproduktionen utgör dessa sektorer fortfarande de största källorna till utsläpp av 

dioxiner till luft i Sverige. Under 2016 stod de för 25 respektive 29 procent av de totala 

svenska dioxinutsläppen till luft (Naturvårdsverket, 2019c). 
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För vissa av de prioriterade och särskilda förorenande ämnen är kopplingen till 

påverkanskällan otydligare trots att klassificeringar förekommer av till exempel bly, kadmium 

och nickel, vilka likt kvicksilver kan spridas långväga. 

Det är viktigt att ta hänsyn till försiktighetsprincipen då kunskapsnivån kring 

påverkanskällor och förekomsten för många prioriterade ämnen och särskilda förorenande 

ämnen är låg. 

Genomförande 
Naturvårdsverket har ansvar för tillsynsvägledning enligt (miljötillsynsförordning (2011:13) ) 

för tillämpningen av (miljöbalk (1998:808) (MB))och föreskrifter meddelade med stöd av MB 

och EU-förordningar, enligt (miljötillsynsförordning (2011:13))3 kap. 1 §. Naturvårdsverkets 

vägledning för tillsyn av miljöfarliga verksamheter med utsläpp till luft av försurande ämnen 

och prioriterade och särskilda förorenande ämnen kan bidra till att minska belastningen av 

dessa ämnen via deposition. Särskilt fokus kan behöva läggas på dels vägledning om 

tillämpningen av slutsatser om bästa tillgängliga teknik, dels de förordningar om olika typer 

av förbränningsanläggningar som innehåller generella bindande regler. Åtgärden behöver 

åtföljas av en ökad tillsyn från länsstyrelser och kommuner av miljöfarliga verksamheter där 

utsläpp till luft av försurande ämnen, ämnen som bidrar till övergödning och prioriterade och 

särskilda förorenande ämnen sker, för att få effekt på miljökvalitetsnormerna för vatten. 

Naturvårdsverket har i dagsläget ett flertal vägledningar som berör utsläpp till luft, men det 

saknas samlad information om luftutsläppens påverkan på vatten. Det finns därmed ett behov 

av att i vägledningar generellt förtydliga hur påverkan på vatten ska tas med i bedömningen i 

tillsyn och prövning av utsläpp till luft och hur tillsyns- och prövningsmyndigheter ska 

bedöma spridningsvägen från luftutsläpp av ämnen som kan bidra till sämre än god status i 

vatten. Särskilt fokus kan här behöva läggas på ackumulerande ämnen och på bedömning av 

kumulativa effekter, där luftutsläpp är en av flera påverkanskällor som bidrar med samma 

typ av ämnen till samma vattenförekomst. 

Naturvårdsverket behöver också utreda och identifiera eventuella behov av ytterligare 

vägledning kring påverkan från utsläpp till luft på miljökvalitetsnormerna för vatten.  

Sammanhang 
Åtgärden är en revidering av Naturvårdsverkets åtgärd 5 i Åtgärdsprogram 2016–2021 och 

åtgärd 5 i det kompletterande åtgärdsprogram 2018–2021. 

Åtgärdens genomförande stöds av åtgärden Naturvårdsverket 2 och 4, Länsstyrelserna 2 och 

4 och Kommunerna 2.  

Genomförandet av denna åtgärd behöver samordnas med Naturvårdsverkets åtgärd 2, som 

rör tillsynsvägledning för miljöfarlig verksamhet, eftersom åtgärderna är delvis 

överlappande. 

Åtgärden bidrar till att miljökvalitetsnormerna för havsmiljön enligt Havs- och 

vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:18) om vad som kännetecknar god miljöstatus 

samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön kan följas. 

Denna åtgärd bidrar till samhällets klimatanpassning genom att minska utsläpp av 

atmosfärisk deposition av försurande ämnen som ökar med högre koldioxidhalter och ökad 

nederbörd. 
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Miljömål och globala hållbarhetsmål 
Åtgärden stödjer särskilt generationsmålet och miljömålen 2. Frisk luft, 3. Bara naturlig 

försurning, 4. Giftfri miljö, 8. Levande sjöar och vattendrag och 10. Hav i balans samt levande 

kust och skärgård.Åtgärden bidrar särskilt till att uppnå globala hållbarhetsmålen 3. Hälsa 

och välbefinnande, 6. Rent vatten och sanitet, 9. Hållbar industri, innovationer och 

infrastruktur, 11. Hållbara städer och samhällen, 12. Hållbar konsumtion och produktion, 15. 

Ekosystem och biologisk mångfald och 16. Fredliga och inkluderande samhällen. 

 

Naturvårdsverket, åtgärd 6:  

Styrmedel för miljövänlig dikesrensning 

Naturvårdsverket ska utreda vilka juridiska, ekonomiska och informativa styrmedel som 

leder till att dikesunderhåll som utförs som rensning görs med minsta möjliga 

miljöpåverkan och bästa möjliga teknik, så att miljökvalitetsnormerna för vatten kan 

följas. Åtgärden ska leda till att det styrmedel eller kombinationer av styrmedel som ger 

bäst effekt identifieras. Även andra eventuella hinder för att dikesrensning sker på ett 

miljövänligt sätt ska identifieras.  

Åtgärden ska genomföras i samverkan med Havs- och vattenmyndigheten, 

Jordbruksverket och Skogsstyrelsen. 

Åtgärden ska vara vidtagen senast i december 2027. 

Fysiska förändringar som orsakas av vattenverksamhet i jordbruks- och skogslandskapen är 

ett betydande miljöproblem i framför allt i vattendrag.  

I Västerhavets vattendistrikt finns 387 vattenförekomster som har bedömts påverkade av 

jordbruk i sådan utsträckning att miljökvalitetsnormerna för vatten med avseende på 

hydrologisk regim eller morfologiskt tillstånd inte kan följas utan åtgärder. 

Det finns över 50 000 markvattningsföretag i Sverige (SOU 2014:35) och cirka 90 000 mil diken 

varav 9 000 i jordbrukslandskapet.  

Markavvattning och skyddsdikning medför att naturligt förekommande vatten i landskapet 

leds bort, vilket innebär en risk för erosion, grumling, igenslamning av bottnar och förändrad 

hydrologi miljöpåverkan i såväl sjöar som vattendrag som i närmiljön.  

Diken behöver rensas regelbundet för att upprätthålla sin funktion, vilket innebär risk för 

exempelvis erosion, förstörda bottenhabitat och näringsläckage. Miljöpåverkan vid 

dikesrensning kan minskas om rensningen utförs på ett miljöanpassat sätt, exempelvis genom 

att låta bli att gräva i hårda bottnar, att klippa vegetation istället för att gräva, att välja en 

lämplig tidpunkt för rensningen, att lämna strukturer i vattendraget och träd och buskar vid 

vattendragets närområde. Genom förebyggande åtgärder kan dessutom behovet av  

resningar minskas.  

Genomförande 
I sin roll som tillsynsvägledande myndighet har Naturvårdsverket tagit fram en vägledning 

för markavvattning och rensning (Naturvårdsverket, 2009b). Naturvårdverket behöver utreda 

vilka åtgärder som behöver vidtas för att öka efterlevnaden av rekommendationerna i 
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vägledningen. En styrmedelsanalys där juridiska, ekonomiska och informativa styrmedel 

beaktas behöver därför utföras. Exempel på juridiska styrmedel är framtagande av lagförslag 

på allmän anmälningsplikt eller framtagande av föreskrifter för dikesrensning, 

villkorsskrivningar eller vägledning om ökat behov av tillsynsinsatser. Exempel på 

ekonomiska/informativa styrmedel är bidrag för åtgärder eller tillämpning av bästa möjliga 

teknik, bidrag till myndighets eller verksamhetsutövarens arbete med ändrad förvaltning och 

organisation för att förbättra vattenmiljön (omprövning och återkallelse), eller att ta fram mer 

allmän eller riktad information om dikesrensning. 

Sammanhang 
Åtgärden är en revidering av Naturvårdsverkets åtgärd 6 i Åtgärdsprogram 2016–2021. 

Åtgärdens genomförande stödjer åtgärderna Jordbruksverket 3 och 5, Havs- och 

Vattenmyndigheten 9 och Länsstyrelserna 2  

Åtgärden bidrar till att miljökvalitetsnormerna för havsmiljön enligt Havs- och 

vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:18, 2012) om vad som kännetecknar god 

miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön kan följas 

Denna åtgärd bidrar till samhällets klimatanpassning genom att minska markavvattning och 

skyddsdikning för att skydda för erosion, grumling, igenslamning av bottnar och förändrad 

hydrologi vid ökad nederbörd och översvämning. 

Miljömål och globala hållbarhetsmål 
Åtgärden stödjer särskilt generationsmålet och miljömålen 8. Levande sjöar och vattendrag, 

13. Ett rikt odlingslandskap och 16. Ett rikt växt- och djurliv. 

Åtgärden bidrar särskilt till att uppnå globala hållbarhetsmålen 6 Rent vatten och sanitet, 14 

Hav och marina resurser, 15 Ekosystem och biologisk mångfald och 16 Fredliga och 

inkluderande samhällen. 

 

Naturvårdsverket, åtgärd 7: 

Styrmedel och tillsynsvägledning, dagvatten 

Naturvårdsverket ska identifiera behov av och föreslå nya eller utveckla befintliga 

administrativa styrmedel för en hållbar dagvattenhantering. 

Naturvårdsverket ska även utarbeta tillsynsvägledning avseende en hållbar 

dagvattenhantering till länsstyrelser och kommuner. Tillsynsvägledning ska genomföras i 

samverkan med Boverket, Havs- och vattenmyndigheten och Sveriges geologiska 

undersökning. 

Åtgärden ska genomföras löpande. 

Motivering 
I Västerhavets vattendistrikt pekas dagvatten ut som betydande påverkanskälla i 135 

ytvattenförekomster där miljökvalitetsnormerna för vatten inte följs eller riskerar att inte följas 

med avseende på övergödning eller miljögifter (prioriterade och särskilda förorenade ämnen). 
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I ytterligare 211 ytvattenförekomster finns en utpekad trolig betydande påverkan från 

dagvatten, där ytterligare kunskap behövs för att bedöma behovet av åtgärder. 

I distriktet finns också 2 grundvattenförekomster där miljökvalitetsnormerna för kemisk 

grundvattenstatus riskerar att inte följas, helt eller delvis på grund av påverkan från 

dagvatten.  

Hanteringen av dagvatten i våra tätorter är en komplex utmaning, som blir alltmer aktuell i 

ett förändrat klimat. Till följd av klimatförändringar förväntas mer extrem nederbörd och i 

kombination med en ökad andel hårdgjorda ytor, innebär detta ökade dagvattenmängder 

(Naturvårdsverket, 2019b). Förutom de flödesrelaterade utmaningarna, så kan dagvatten 

innehålla varierande koncentrationer och mängder av näringsämnen och prioriterade ämnen 

(enligt (vattendirektivet ) och Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2019:25) om 

klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten), vilka kan bidra till en betydande 

påverkan på yt- och grundvattenförekomster, så att miljökvalitetsnormerna för vatten  

inte följs. 

Inom ett avrinningsområde kan det finnas statliga, kommunala och privata aktörer som på 

olika sätt påverkar dagvattnets flöden och innehåll av föroreningar. Lagstiftningen som berör 

dagvatten regleras i olika författningar. Detta gör att det blir svårt att få en tydlig bild av vad 

som gäller vid reglering av dagvattenhantering. Dessutom saknas åtgärder för kommuner att 

verka för ett uppströmsarbete där kraven på dagvatten kan anpassas efter lokala 

förutsättningar och vid behov överföras på verksamhetsutövare och privata fastighetsägare. 

Det behövs ett förtydligande gällande ansvarsfördelningen för hanteringen av dagvatten 

mellan olika aktörer. Även inom de enskilda kommunerna behövs ett ansvarsförtydligande 

då till exempel planering och hantering av dagvatten, drift och underhåll av 

dagvattenanläggningar berör flera olika förvaltningar.  

Formulering av åtgärdspunkten har justerats för att stämma överens med formuleringar i de 

etappmålsförslag (Naturvårdsverket, 2019b), som 2019 lämnats över från Naturvårdsverket 

till regeringen. Regeringens beslut om etappmålsförslag kan komma att påverka 

vattenmyndigheternas Åtgärdsprogram 2021–2027 och innebära att denna åtgärd  

behöver justeras. 

Genomförande 
Naturvårdsverket, som arbetar med åtgärder för en hållbar dagvattenhantering på en 

övergripande nivå, fortsätter att identifiera behov av och föreslå eller utveckla befintliga eller 

nya styrmedel för en hållbar dagvattenhantering.  Åtgärden ska bidra till att insatser på 

dagvattenområdet får avsedd effekt och därigenom bidra till att miljökvalitetsnormerna kan 

följas och miljömål kan nås. Exempel på resultat kan vara en högre grad av lokal hantering av 

dagvatten för att minska flöden och föroreningar nära källan, en ökad infiltration av 

tillräckligt rent dagvatten och ett ökat nyttjande av dagvatten som en resurs. 

Sammanhang 
Åtgärden kvarstår från Åtgärdsprogram 2016–2021.  

Åtgärdens genomförande stödjer åtgärden Boverket 1, Försvarsinspektören 1, Länsstyrelsen 1, 

2, 5 och 7 samt Kommunerna 1, 2, 3 och 5. 

Denna åtgärd bör samordnas med Naturvårdsverkets åtgärd 1 rörande avloppsledningsverk 

och avloppsledningsnät. 
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Åtgärden bidrar till att miljökvalitetsnormerna för havsmiljön enligt Havs- och 

vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:18, 2012) om vad som kännetecknar god 

miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön kan följas. 

Åtgärden bidrar till att Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30)  

kan följas. 

Denna åtgärd bidrar till samhällets klimatanpassning genom att utarbeta hållbar 

dagvattenhantering vid ökad nederbörd och vattentillförsel. 

Miljömål och globala hållbarhetsmål 
Åtgärden stödjer särskilt generationsmålet och miljömålen 4. Giftfri miljö, 7. Ingen 

övergödning, 8. Levande sjöar och vattendrag, 9. Grundvatten av god kvalitet, 10. Hav i 

balans samt levande kust och skärgård och 15. God bebyggd miljö. 

Åtgärden bidrar särskilt till att uppnå globala hållbarhetsmålen 3. Hälsa och välbefinnande, 

6. Rent vatten och sanitet, 11. Hållbara städer och samhällen, 13. Bekämpa klimatförändring, 

14. Hav och marina resurser, 15. Ekosystem och biologisk mångfald och 16. Fredliga och 

inkluderande samhällen. 

 

Naturvårdsverket, åtgärd 8: 

Vägledning förorenat avfall och massor 

Naturvårdsverket ska genom vägledning förtydliga hur avfall och massor förorenade 

med organiska föroreningar får omhändertas på deponi. Särskilt fokus ska inledningsvis 

läggas på hur högfluorerade ämnen (PFAS-ämnen inklusive PFOS), samt tributyltenn 

(TBT) bör omhändertas.  

Naturvårdsverket ska utvärdera behovet av ytterligare utveckling av styrmedel till 

exempel föreskrift eller vägledning, som behövs för att miljökvalitetsnormerna för yt- och 

grundvatten ska kunna följas. 

Åtgärden ska genomföras i samverkan med berörda centrala myndigheter och med 

länsstyrelser och kommuner. Åtgärden ska genomföras så att den bidrar till att 

miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas.  

Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras löpande.  

Motivering 
Många områden i Sverige är förorenade med högfluorerade ämnen (PFAS-ämnen) inklusive 

PFOS (Riksrevisionen, 2016). En stor källa till dessa föroreningar är brandövningsplatser där 

brandskum innehållande PFAS använts vid övningar. Detta gäller både det militära försvaret 

och den civila räddningstjänsten. Andra platser där PFAS-förorening förekommer är platser 

där olycksbränder släckts. Även områden där produkter och avfall som innehåller PFAS-

ämnen förvaras kan vara förorenade. Från dessa förorenade områden kan PFAS-ämnen 

inklusive PFOS läcka till yt-och grundvatten. I de fall miljökvalitetsnormerna för vatten inte 

följs är förorenade områden en vanlig påverkanskälla. För att miljökvalitetsnormerna för 

vatten med avseende på PFAS-ämnen ska kunna följas behöver förorenade områden saneras. 

En vanlig metod vid sanering är schaktning vilket ger upphov till stora mängder massor som 
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behöver omhändertas. Även deponier och avfallshanteringsanläggningar har i sin tur 

identifierats som möjliga indirekta eller direkta PFAS-källor (Naturvårdsverket, 2016). En 

anledning till att deponier är en källa till PFAS-ämnen är att reningen av lakvatten från 

deponier och avfallshanteringsanläggningar oftast inte är utformade för att ta hand om PFAS-

ämnen (Naturvårdsverket, 2019d).  

I Västerhavets vattendistrikt finns 16 ytvattenförekomster med betydande påverkan från 

PFOS i sådan utsträckning att miljökvalitetsnormerna för vatten inte följs eller riskerar att inte 

följas. I ytterligare 160 ytvattenförekomster finns en utpekad trolig betydande påverkan från 

PFOS, där ytterligare kunskap behövs för att bedöma behovet av åtgärder. För grundvatten 

riskerar 50 vattenförekomster att inte följa miljökvalitetsnormerna för grundvatten på grund 

av påverkan från PFAS (summa 11).  

Tributyltenn (TBT) är en mycket giftig substans som tidigare användes i stor omfattning för 

bottenmålning av fartyg och småbåtar. I Västerhavets vattendistrikt finns 19 

ytvattenförekomster med betydande påverkan från TBT i sådan utsträckning att 

miljökvalitetsnormerna för vatten inte följs eller riskerar att inte följas. I ytterligare 114 

ytvattenförekomster finns en utpekad trolig betydande påverkan från TBT, där ytterligare 

kunskap behövs för att bedöma behovet av åtgärder.  

Av dessa bedöms 81 vattenförekomster i Västerhavets vattendistrikt ha en betydande 

påverkan av TBT från förorenade områden och 112 vattenförekomster orsakat av transport 

och infrastruktur där transport och infrastruktur står för påverkan från fritidsbåtar.  

I en kunskapssammanställning beställd av Transportstyrelsen, konstateras att det finns stora 

mängder koppar, zink och TBT i mark inom båtuppläggningsplatser (Relement Miljö Väst AB, 

2019). För att miljökvalitetsnormerna för vatten med avseende på TBT ska kunna följas 

behöver sådana förorenade områden också saneras. En vanlig metod vid sanering är 

schaktning och muddring vilket ger upphov till stora mängder massor som behöver 

omhändertas. 
Naturvårdsverkets föreskrifter om deponering, kriterier och förfaranden för mottagning av 

avfall vid anläggningar för deponering av avfall (NFS 2004:10) innehåller mottagningskriterier 

för avfall som deponeras. Det finns inga gränsvärden för PFAS-ämnen eller TBT i dessa 

mottagningskriterier. Dagens mottagningskriterier (NFS 2004:10) är en direkt implementering 

av ett EU-beslut. Att nationellt eventuellt uppdatera dessa mottagningskriterier kräver 

tekniska data som Sverige i dagsläget saknar. Naturvårdsverket har tagit fram en webbaserad 

vägledning om vad som gäller för PFAS och deponier samt vägledning av 

mottagningskriterier för avfall till deponi för parametrar som saknar lakkriterier.  

Om avfallet innehåller föroreningar som saknar mottagningskriterier måste dessa 

föroreningar undersökas för att det ska gå att bedöma om avfallet uppfyller kravet för aktuell 

deponiklass. Enligt (deponeringsförordning) (2001:512) 16 § ska verksamhetsutövaren innan 

avfall deponeras ha skaffat sig så goda kunskaper som möjligt om avfallets sammansättning, 

lakbarhet och dess övriga egenskaper och effekter allmänt och på lång sikt. 

Avfallsproducenten ska se till att den grundläggande karakteriseringen görs och att 

uppgifterna i dokumentationen är korrekta. Att ha kunskap om utgående PFAS-halter i 

deponins lakvatten, och att vid behov och i tillräcklig omfattning och med bästa möjliga 

teknik, rena detta lakvatten är en förutsättning för att en deponi ska kunna ta emot PFAS-

haltigt avfall. Karakteriseringen av PFAS-ämnen är problematisk på grund av att molekylerna 

är relativt vattenlösliga och rörliga, lakvatten är en komplex matris samt att det troligen 

innehåller en stor bredd av olika PFAS- ämnen (Naturvårdsverket, 2019d). Rening av 

lakvatten redan vid deponin har en stor betydelse för att miljökvalitetsnormerna för vatten 

ska kunna följas, även om lakvatten inte släpps ut direkt i recipienten utan leds till ett 
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avloppsreningsverk eftersom många reningsverk saknar anläggning för att omhänderta PFAS 

i det inkommande vattnet. Det finns i dag inte några generella riktlinjer för varken PFAS eller 

TBT om vilka krav som bör ställas på lakvatten som efter lokal behandling släpps till recipient 

respektive leds till ett avloppsreningsverk. Villkor om detta fastställs för varje enskild deponi 

inom ramen för tillståndsprövningen. 

Avfall Sverige gjorde 2018 (en studie där de sammanställde kunskapsläget om PFAS på 

avfallsanläggningar. Slutsatser från projektet var bland annat att alla vatten från 

avfallsanläggningar som var med i studien innehöll minst någon PFAS i kvantifierbar mängd, 

ofta med höga halter av något ämne. Studien visade också att både gamla och nya deponier 

kan vara problematiska. Dessutom visades att inga av anläggningarna som ingick i studien 

hade utsläppsvillkor för något PFAS-ämne och den rening som ändå fanns (anpassat för 

andra ämnen) hade ingen effekt på halterna av PFAS i lakvatten (Modin, o.a., 2018). 

I en studie (Flyhammar, 2017) på uppdrag av Statens geotekniska institut (SGI) och Avfall 

Sverige ställdes frågor i en enkät till Sveriges länsstyrelser för att kartlägga hur länsstyrelserna 

ser på hanteringen av förorenade jord- och muddringsmassor i egenskap av myndighet med 

ansvar för tillståndsprövning, tillsyn och tillsynsvägledning. Syftet med studien var att 

beskriva hur hanteringen av förorenade massor i Sverige påverkas av nuvarande vägledning 

och regler. Enkätsvaren visar att det generellt finns ett mycket stort behov av att förtydliga 

vad som gäller kring hanteringen av förorenade massor. Slutsatsen i studien vad gäller 

mottagning av massor på avfallsanläggningar är att det behövs bättre och mer tillgänglig 

information om kraven för mottagning.  

Flera länsstyrelser och kommuner har pekat på att regelverket idag är otydligt med avseende 

på vilka krav som kan ställas på deponier som tar emot massor förorenade med PFOS och 

PFAS. Idag saknas tillräcklig kontroll avseende PFAS-innehåll av de massor som skickas till 

deponi. Härmed finns en risk att massor börjar läcka PFAS på nya platser. Det är därför 

särskilt viktigt att Naturvårdsverket utreder hur sådana massor tas om hand på ett korrekt 

sätt och att det tydliggörs vilka krav på provtagning som ska gälla när det inte går att utesluta 

PFAS-förorening. 

Genomförande 
Naturvårdsverket har en grundläggande uppgift att ge vägledning till länsstyrelser och 

kommuner så att utsläpp av prioriterade och särskilda förorenande ämnen följer gällande 

regler och krav och bidrar till att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas. 

Idag är kunskapsläget lågt angående de bästa metoderna för omhändertagandet av PFAS- och 

TBT-förorenat avfall och massor. Trots det pågår arbete med att sanera förorenade områden, 

ofta genom att föroreningar schaktas bort. Frågan om omhändertagande av PFAS-förorenade 

massor är komplex och omfattar även behov av att utveckla metoder för rening av lakvatten 

från deponier och avfallshanteringsanläggningar eftersom dessa inte alltid är utformade för 

att ta hand om PFAS-ämnen. Det är viktigt att Naturvårdsverket kontinuerligt uppdaterar sin 

vägledning angående omhändertagande av PFAS och TBT-förorenade massor. Vägledningen 

ska hållas uppdaterad och spegla kunskapsläget. Naturvårdsverket behöver även utvärdera 

behovet av ytterligare utveckling av styrmedel till exempel föreskrift eller vägledning, som 

behövs för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas. 
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Detta kan göras genom att: 

• förtydliga hur avfall och massor förorenade med PFAS och TBT ska karakteriseras, hur 

de bäst kan omhändertas och hur man bedömer om och hur man eventuellt kan 

återanvända massor.  

• ta fram riktlinjer för PFAS-ämnen och TBT om hur krav på lakvatten kan ställas så att 

miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten kan följas.  identifiera ämnesgrupper 

utöver PFAS-ämnen och TBT där det idag saknas mottagningskriterier eller där det inte 

finns några generella riktlinjer om vilka krav som bör ställas på lakvatten så att 

miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten kan följas. 

Sammanhang 
Åtgärden är en revidering av Naturvårdsverkets åtgärd Ny B i vattenmyndigheternas 

kompletterande Åtgärdsprogram 2018–2021. 

Åtgärdens genomförande stödjer åtgärderna Försvarsinspektören för hälsa och miljö 1, 

Länsstyrelserna 2 och 10 och Kommunerna 2 och.  

Åtgärden bidrar till att miljökvalitetsnormerna för havsmiljön enligt Havs- och 

vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:18, 2012) om vad som kännetecknar god 

miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön kan följas. 

Miljömål och globala hållbarhetsmål 
Åtgärden stödjer särskilt generationsmålet och miljömålen 4. Giftfri miljö, 8. Levande sjöar 

och vattendrag, 9. Grundvatten av god kvalitet och 15. God bebyggd miljö. 

Åtgärden bidrar särskilt till att uppnå globala hållbarhetsmålen 3. Hälsa och välbefinnande, 

6. Rent vatten och sanitet, 11. Hållbara städer och samhällen, 12. Hållbar konsumtion och 

produktion, 15. Ekosystem och biologisk mångfald och 16. Fredliga och inkluderande 

samhällen. 

 

Naturvårdsverket, åtgärd 9: 

Insamling av utsläppsdata PFAS 

Naturvårdsverket ska utreda och föreslå och/eller besluta om ett ändamålsenligt system 

för informationsförsörjning för att samla in, förvara och tillhandahålla sådana uppgifter 

och annan information om utsläpp och spill av PFOS/PFAS till vatten som krävs för att 

kunna bedöma vilka förebyggande och förbättrande åtgärder som behövs för att minska 

påverkan från PFOS/PFAS på vattenmiljön. Informationsförsörjning ska avse information 

om både direkta och indirekta utsläpp till yt- och grundvatten, som kan medföra en 

betydande påverkan på tillståndet i vattenmiljön och är av relevans för åtgärdsarbetet. 

Åtgärden ska genomföras i samverkan med Havs- och vattenmyndigheten och Sveriges 

geologiska undersökning och bör också inkludera samverkan med Försvarsinspektören 

för hälsa och miljö, Kemikalieinspektionen och länsstyrelserna. 

Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras så att ett ändamålsenligt system för 

informationsförsörjning avseende utsläpp och spill av PFOS/PFAS till vattenmiljön kan 

finnas på plats senast 2024. 
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Motivering 
I Västerhavets vattendistrikt finns 16 ytvattenförekomster med betydande påverkan från 

PFOS i sådan utsträckning att miljökvalitetsnormerna för vatten inte följs eller riskerar att inte 

följas. I ytterligare 160 ytvattenförekomster finns en utpekad trolig betydande påverkan från 

PFOS, där ytterligare kunskap behövs för att bedöma behovet av åtgärder. För grundvatten 

riskerar 50 vattenförekomster att inte följa miljökvalitetsnormerna för grundvatten på grund 

av påverkan från PFAS (summa 11).  

Högfluorerade ämnen, så kallade PFAS-ämnen inklusive PFOS, förekommer i en stor mängd 

produkter och med vitt skilda användningsområden (Kemikalieinspektionen, 2015) och dessa 

ämnen förekommer numera vitt spridda i vattenmiljön i Sverige (Naturvårdsverket, 2016). 

Ofta finns flera potentiella påverkanskällor i samma avrinningsområde. För att kunna åtgärda 

de påverkanskällor som bidrar till att miljökvalitetsnormerna inte följs, behövs kännedom om 

utsläpp och spill från olika påverkanskällor och deras spridningsvägar. För att detta ska 

åstadkommas är det avgörande att utsläpp och spill, som kan påverka förutsättningarna att 

följa miljökvalitetsnormerna, mäts och rapporteras på ett samlat och strukturerat sätt. Syftet 

med åtgärden är alltså primärt att se till att data och annan information som krävs för att 

bedöma behovet av åtgärder för att motverka tillförsel av PFOS till vattenmiljön samlas in, 

förvaras och tillhandahålls på ett samlat och systematiskt sätt. Informationen kan också ligga 

till grund för utformningen av kommande vägledningar till berörda myndigheter och 

kommuner om hur sådana åtgärder kan genomföras. 

Genomförande 
Vattenmyndigheterna bedömer att ett ändamålsenligt system för informationsförsörjning bäst 

kan åstadkommas genom att Naturvårdsverket, inom ramen för sin roll som föreskrivande 

och vägledande myndighet, utreder vilka åtgärder som kan och bör användas för att ställa 

krav på (eller på annat sätt åstadkomma) att verksamhetsutövare med utsläpp och spill av 

PFOS till yt- eller grundvatten mäter, rapporterar och följer upp dessa. 

Det är också viktigt att insamlad information förvaras och tillhandahålls på ett sätt som gör 

den tillgänglig för till exempel tillsynsmyndigheter och andra aktörer som kan behöva den för 

att kunna ta ställning till eventuella åtgärder (såsom huvudmän för avloppsreningsverk eller 

efterbehandlingsobjekt). Naturvårdsverket behöver utreda på vilket sätt och i vilken form en 

sådan datalagring lämpligast bör ske, så att den blir både kostnadseffektiv, likvärdig över hela 

landet och tillgodoser behovet av tillgänglighet för olika aktörer. Utredningen bör utgå från 

redan utdelade registeransvar och vid behov föreslå förändringar. 

Om Naturvårdsverket väljer att använda ett tröskelvärde för vilka utsläpp som behöver 

redovisas i systemet ska ett sådant värde beräknas så att det åtminstone sker en redovisning 

av alla utsläpp som riskerar att bidra till att gränsvärdena för PFOS i ytvatten och PFAS 

(summa 11) i ytvatten som är dricksvattentäkt överskrids enligt Havs- och 

vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2013:19) om klassificering och miljökvalitetsnormer 

avseende ytvatten. Ett tröskelvärde ska även ta hänsyn till miljökvalitetsnormen för 

grundvatten avseende PFAS (summa 11). Ett eventuellt tröskelvärde för redovisning av 

utsläpp av PFOS behöver därför beräknas i samverkan med Havs- och vattenmyndigheten 

och Sveriges geologiska undersökning, med hänsyn till när ett sådant utsläpp kan anses 

medföra en betydande påverkan på yt- och grundvattenförekomster. 
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Sammanhang 
Åtgärden är en revidering av åtgärd Ny A i vattenmyndigheternas kompletterande 

Åtgärdsprogram 2018–2021. 

Åtgärdens genomförande stödjer åtgärderna Försvarsinspektören för hälsa och miljö 1, 

Naturvårdsverket 1, 2 och 3, Länsstyrelserna 2 och 10 och Kommunerna 2.   

Åtgärden bidrar till att miljökvalitetsnormerna för havsmiljön enligt Havs- och 

vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:18, 2012) om vad som kännetecknar god 

miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön kan följas. 

Miljömål och globala hållbarhetsmål 
Åtgärden stödjer särskilt generationsmålet och miljömålen 4. Giftfri miljö, 8. Levande sjöar 

och vattendrag, 9. Grundvatten av god kvalitet och 10. Hav i balans samt levande kust  

och skärgård. 

Åtgärden bidrar särskilt till att uppnå globala hållbarhetsmålen 3. Hälsa och välbefinnande, 

6. Rent vatten och sanitet, 12. Hållbar konsumtion och produktion, 15. Ekosystem och 

biologisk mångfald och 16. Fredliga och inkluderande samhällen. 
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2.11 Skogsstyrelsen 

Skogsstyrelsen, åtgärd 1: 

Tillsyn inom skogsbruket 

Skogsstyrelsen ska utveckla och prioritera sin tillsyn av skogsbruksåtgärder i anslutning 

till vattenförekomster så att miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas.  

Åtgärden ska genomföras i samverkan med berörda länsstyrelser och kommuner. 

Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras kontinuerligt. 

Motivering 
I Västerhavets vattendistrikt riskerar 906 ytvattenförekomster att inte följa 

miljökvalitetsnormerna för ytvatten till följd av påverkan från skogsbruk samt tidigare 

flottningsverksamhet och markavvattning.  

De åtgärder inom skogsbruket som riskerar att påverka vattenmiljön negativt är framförallt 

avverkning och drivning/körning i anslutning till sjöar och vattendrag, anläggande av 

skogsbilvägar, skyddsdikning, markavvattning, gödsling, dikesrensningar och 

markberedning. Effekter av dessa aktiviteter är bland annat försurning, ökad transport av 

näringsämnen, och kvicksilver till sjöar och vattendrag, samt fysisk påverkan på 

vattenmiljöer. Tillförsel av näringsämnen och slam bidrar till en påverkan på de fysikalisk-

kemiska kvalitetsfaktorerna för ekologisk status och bidrar till sänkt ekologisk status för vissa 

vattenförekomster. Tillförsel av kvicksilver till sjöar och vattendrag utgör ett generellt 

problem i Sverige och bidrar till att god kemisk ytvattenstatus inte uppnås någonstans i 

vattendistriktet. Skogsbruket behöver ta särskild hänsyn i dricksvattenförekomster, 

exempelvis vid avverkning eller andra skogsbruksåtgärder inom vattenskyddsområden 

(miljöbalk (1998:808) (MB) ) 7 kap. 21 § och (Naturvårdsverket, 2011). 

Eftersom skogsbruksåtgärder påverkar vattnet i landskapet behöver det säkerställas att god 

hänsyn tas och att förebyggande och förbättrande åtgärder genomförs så att 

miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas. Skogsstyrelsen bedriver idag tillsyn av 

skogsbruksverksamheter främst utifrån (skogsvårdslag (1979:429)), MB kapitel 2, 7, 11 och 12, 

(kulturmiljölag (1988:950)) och (artskyddsförordning (2007:845) ). En förstärkt tillsyn i samband 

med avverkningsanmälningar och anmälningar enligt MB 12 kap. 6 § avseende till exempel 

anläggande av skogsbilvägar är nödvändig för att öka kontrollen av att tillräckliga 

försiktighetsmått och skyddsåtgärder vidtas vid skogsbruksåtgärder i anslutning till 

vattenförekomster. Skogsvårdslagen 30 § förtydligar specifikt att föreskrifter om miljöhänsyn 

med avseende på mark och vatten får ges av Skogsstyrelsen. Skogsstyrelsens föreskrifter och 

allmänna råd till Skogsvårdslagstiftningen (SKSFS 2011:7) förtydligar ytterligare att sådan 

hänsyn bör tas att fastställda miljökvalitetsnormer för vatten kan följas. 

Skogsstyrelsens egen uppföljning av miljöhänsyn pekar på att tillräcklig hänsyn ej alltid tas.  

Enligt Skogsstyrelsen (Skogsstyrelsen, 2014) skattades cirka 70 procent vattenanknutna 

hänsynskrävande biotoper vara utan negativ påverkan vid föryngringsavverkning och 

funktionella kantzoner lämnas i cirka 70 procent av fallen. 
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Genomförande 
Åtgärden syftar till att prioritera Skogsstyrelsens tillsynsinsatser så att det långsiktigt leder till 

att förebyggande och miljöförbättrande åtgärder ökar i anslutning till vattenförekomster där 

det finns risk för att miljökvalitetsnormerna för vatten inte följs.   

Vattenmyndigheten bedömer att Skogsstyrelsen bör se över möjligheten att utveckla en 

systematisk och prioriterad egeninitierad tillsyn av skogsbruksåtgärder, i syfte att identifiera 

områden och verksamheter där det kan finnas anledning att ställa krav på exempelvis 

återställnings- eller förbättringsåtgärder för att förbättra möjligheterna till att 

miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas. Skogsstyrelsens behovsutredning för tillsynsplan 

skall särskilt beakta de vattenförekomster som har risk att inte följa miljökvalitetsnormerna 

för vatten till följd av påverkan från skogsbruksåtgärder. 

Sammanhang 
Åtgärden är en revidering av Skogsstyrelsens åtgärd 1 i Åtgärdsprogram 2016–2021. 

Åtgärdens genomförande stöds av åtgärderna Havs-och vattenmyndigheten 2, 

Jordbruksverket 3, Naturvårdsverket 2, 5 och 6, Trafikverket 1 och Länsstyrelserna 5. 

Åtgärden bidrar till att Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30)  

kan följas. 

Denna åtgärd bidrar övergripande till samhällets klimatanpassning genom att skydda och ge 

hållbar vattenanvändning av vattenresurserna vid förändrad nederbörd, översvämning eller 

torka. Åtgärd bidrar till samhällets klimatanpassning genom att minska utsläpp av 

näringsämnen, kvicksilver och partiklar till vattendrag vid ökad nederbörd och temperatur, 

samt upprätthålla skogsmarkens buffertförmåga mot försurning. 

Miljömål och globala hållbarhetsmål 
Åtgärden stödjer särskilt generationsmålet och miljömålen 4. Giftfri miljö, 7. Ingen 

övergödning, 8. Levande sjöar och vattendrag, 9. Grundvatten av god kvalitet, 12. Levande 

skogar och 16. Ett rikt växt- och djurliv. 

Åtgärden bidrar särskilt till att uppnå globala hållbarhetsmålen 3. Hälsa och välbefinnande, 

6. Rent vatten och sanitet för alla, 12. Hållbar konsumtion och produktion, 14. Hav och marina 

resurser och 15. Ekosystem och biologisk mångfald. 
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Skogsstyrelsen, åtgärd 2: 

Information och kunskapsförmedling 

Skogsstyrelsen ska utveckla och prioritera sitt arbete med information, 

kunskapsförmedling och återkoppling till skogsbruket och vid behov utveckla nya eller 

förändrade åtgärder på området. Åtgärden behöver särskilt fokusera på att minska 

tillförseln av näringsämnen, kvicksilver och partiklar till sjöar och vattendrag, 

upprätthålla skogsmarkens buffertförmåga mot försurning och minska den fysiska 

påverkan på vattenmiljön. 

Åtgärden ska genomföras så att den bidrar till att de åtgärder vidtas som behövs för att 

miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas. 

Åtgärden ska genomföras i samråd med länsstyrelserna, Havs- och vattenmyndigheten, 

Naturvårdsverket och Sveriges geologiska undersökning. 

Åtgärden ska vara vidtagen senast tre år efter åtgärdsprogrammets fastställande. 

Motivering 
I Västerhavets vattendistrikt riskerar 906 ytvattenförekomster att inte följa 

miljökvalitetsnormerna för ytvatten till följd av påverkan från skogsbruk samt tidigare 

flottningsverksamhet och markavvattning.  

De åtgärder inom skogsbruket som riskerar att påverka vattenmiljön negativt är framförallt 

avverkning och drivning/körning i anslutning till sjöar och vattendrag, anläggande av 

skogsbilvägar, skyddsdikning, markavvattning, gödsling, dikesrensningar och 

markberedning. Effekter av dessa aktiviteter är bland annat försurning, ökad transport av 

näringsämnen, och kvicksilver till sjöar och vattendrag, samt fysisk påverkan på 

vattenmiljöer. Tillförsel av näringsämnen och slam bidrar till en påverkan på de fysikalisk-

kemiska kvalitetsfaktorerna för ekologisk status och bidrar till sänkt ekologisk status för vissa 

vattenförekomster. Tillförsel av kvicksilver till sjöar och vattendrag utgör ett generellt 

problem i Sverige och bidrar till att god kemisk ytvattenstatus inte uppnås någonstans i 

vattendistriktet.  

Information, kunskapsförmedling och återkoppling till verksamhetsutövarna behöver därför i 

första hand adressera ovanstående problem. Skogsstyrelsen behöver i åtgärdens alla delar 

verka för att resultat och erfarenheter från utbildningar och relevanta projekt tillgängliggörs 

och används inom ramen för ett samlat forum för skogsbruket och att behovet av utökade 

studier lyfts. Åtgärden verkar förebyggande för påverkan på ekologisk och kemisk status i 

vattenförekomster och förbättrade förutsättningar för att miljökvalitetsnormerna för vatten 

kan följas. Negativa effekter av skogsbruksåtgärder behöver förhindras eller begränsas så att 

miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas. 

Genomförande 
Åtgärden syftar till ökad förebyggande kunskap om och hänsynstagande till vattenmiljöer i 

skogslandskapet och att miljökvalitetsnormerna för vatten följs, genom utvecklingsinsatser på 

följande delområden: 

1 En vidareutveckling och utökad kunskapsförmedling om hur det vid 

skogsbruksplanering och genomförande av skogsbruksåtgärder bör tas ökad hänsyn till 
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vatten. Skogsstyrelsen behöver genomföra åtgärden i dialog med skogsbruket för att 

bidra till att stärka de olika planeringsmetoder som används av olika aktörer. 

2 En fortsatt utveckling av e-tjänster för att tillhandahålla ett bra och kvalitetssäkrat 

underlag för planering, utförande och uppföljning av skogsbruksåtgärder. Relevanta 

kartunderlag och annan information behöver finnas tillgängliga för verksamhetsutövare 

inför planeringen och genomförandet av enskilda skogsbruksåtgärder. 

3 Genom kunskapsförmedling och återkoppling till verksamhetsutövare behövs det en 

kontinuerlig dialog om vilka åtgärder som behövs för att verksamhetsutövarna ska leva 

upp till sitt sektorsansvar när det gäller hänsyn till vattenmiljöerna. 

4 Metoder för miljöhänsynsuppföljning av dikesåtgärder behöver utvecklas. Skogsstyrelsen 

behöver bevaka ny kunskap och utveckling kring uppföljning av dikesåtgärder. Riktlinjer 

behöver utvecklas för när den sammanslagna effekten av bland annat dikesrensningar på 

ett vattendrag kan antas innebära att miljökvalitetsnormerna för vatten inte kan följas. 

Risker för skador till följd av dikningsåtgärder i områden med sulfidjordar kan undvikas 

eller minskas genom ökad vägledning och kunskap om sådana områden och dess 

förutsättningar, se även punkt g (nedan). 

5 En vidareutveckling av underlag, information, kunskapsförmedling och återkoppling om 

åtgärder för att minska försurningspåverkan från skogsbruket. Det kan också finnas 

behov av att utveckla ytterligare åtgärder eller arbetssätt för att åstadkomma sådana 

åtgärder. För att minska skogsbrukets försurningspåverkan behöver kunskapsunderlaget 

utvecklas angående försurningskänsliga marker i anslutning till sjöar och vattendrag. 

Forskningsresultat behöver stödja arbetet med att minska skogsbrukets 

försurningspåverkan på sjöar och vattendrag. Skogsstyrelsen behöver verka för en fortsatt 

utveckling av informations- och rådgivningsverksamhet riktad mot alla parter som är 

inblandade i arbetet med att motverka försurning på grund av skogsbruksåtgärder. Det 

gäller både markägare, privata företag, askproducenter och myndigheter. 

6 En utveckling av information, kunskapsförmedling och återkoppling om åtgärder för att 

minska läckage av kvicksilver i samband med skogsbruksåtgärder och en utvärdering, 

som vid behov kan utvecklas med nya åtgärder för att åstadkomma en sådan utveckling. 

Särskilt fokus behövs på körskador och eventuellt dikningsåtgärder i skogsmark. 

Utvärderingen av miljöhänsynsuppföljningen kommer visa på behovet av utveckling av 

eventuella ytterligare åtgärder. Skogsstyrelsens dialogarbete om god miljöhänsyn kan 

utvärderas och utvecklas med avseende på läckage av kvicksilver i samband med 

skogsbruk. Särskilt betydelsefull är utvärdering av efterlevnaden av målbilder för 

funktionella kantzoner och överfart över vattendrag vid terrängkörning, men även nya 

målbilder för god hänsyn vid dikningsåtgärder och terrängkörning ska utvecklas. 

7 Skogsstyrelsen behöver därutöver utveckla underlag, information och 

kunskapsförmedling om särskilda behov av förebyggande åtgärder och försiktighetsmått 

vid skogsbruksåtgärder i områden med sulfidjordar för att motverka att de oxiderar och 

utvecklas till sura sulfatjordar. Skogsstyrelsen behöver utveckla kunskapen och arbetet 

kring områden med sulfidjordar som redan har dränering eller torrläggning och 

sulfidjordar där markavvattning planeras. Genomförandet av åtgärden behöver 

samordnas med de insatser kring utveckling av rådgivning och tillhandahållande av 

underlag och expertkunskap som Sveriges geologiska undersökning, Havs- och 

vattenmyndigheten, Naturvårdsverket och Jordbruksverket utför. 
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Sammanhang 
Åtgärden är en revidering av åtgärd 2 i Åtgärdsprogram 2016–2021. 

Åtgärdens genomförande stöds av åtgärderna Havs-och vattenmyndigheten 2, Jord 

bruksverket 3, Naturvårdsverket 2, 5 och 6, Skogsstyrelsen 3, Trafikverket 1 och 

Länsstyrelserna 11  

Åtgärden bidrar till att miljökvalitetsnormerna för havsmiljön enligt Havs- och 

vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:18, 2012) om vad som kännetecknar god 

miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön kan följas. 

Denna åtgärd bidrar övergripande till samhällets klimatanpassning genom att skydda och ge 

hållbar vattenanvändning av vattenresurserna vid förändrad nederbörd, översvämning eller 

torka. Åtgärd bidrar till samhällets klimatanpassning genom att minska utsläpp av 

näringsämnen, kvicksilver och partiklar till vattendrag vid ökad nederbörd och temperatur, 

samt upprätthålla skogsmarkens buffertförmåga mot försurning. 

Miljömål och globala hållbarhetsmål 
Åtgärden stödjer särskilt generationsmålet och miljömålen 4. Giftfri miljö, 7. Ingen 

övergödning, 8. Levande sjöar och vattendrag, 9. Grundvatten av god kvalitet och 12. 

Levande skogar och 16. Ett rikt växt- och djurliv. 

Åtgärden bidrar särskilt till att uppnå globala hållbarhetsmålen 3. Hälsa och välbefinnande, 

6. Rent vatten och sanitet för alla, 12. Hållbar konsumtion och produktion, 14. Hav och marina 

resurser, 15. Ekosystem och biologisk mångfald, 16. Fredliga och inkluderande samhällen och 

17. Genomförande och globalt partnerskap. 

 

Skogsstyrelsen, åtgärd 3: 

Åtgärder för ekologiskfunktionella kantzoner 

Skogsstyrelsen ska förbättra tillämpningen av befintliga åtgärder och/eller föreslå nya 

åtgärder för ekologiskt funktionella kantzoner mot sjöar och vattendrag för att följa 

miljökvalitetsnormerna för vatten. 

Åtgärden ska genomföras i samråd med Havs- och vattenmyndigheten och 

Jordbruksverket. 

Åtgärden ska vara vidtagen senast tre år efter åtgärdsprogrammets fastställande. 

Motivering 
För 867 vattenförekomster i Västerhavets vattendistrikt föreslås ekologiskt funktionella 

kantzoner på skogsmark som åtgärd för att följa miljökvalitetsnormerna för vatten med 

avseende på hydromorfologiska förhållanden. Ekologiskt funktionella kantzoner på 

skogsmark har även föreslagits för att minska försurnings- och övergödningspåverkan från 

skogsbruk på 838 vattenförekomster i Västerhavets vattendistrikt.  

Skyddszoner mot vatten ska lämnas vid skötsel av skog och enligt Skogsvårdslagstiftningen 

(innefattande (skogsvårdslag (1979:429)), (skogsvårdsförordning (1993:1096)) och (SKSFS 

2011:7) Skogsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd till Skogsvårdslagen). Ekologiskt 
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funktionella kantzoner mot sjöar och vattendrag behövs för att uppnå goda 

hydromorfologiska förhållanden och biologisk mångfald både i vatten och på land.  

Skogsstyrelsens egen uppföljning av miljöhänsyn vid skogsbruksåtgärder pekar på att 

tillräcklig hänsyn ej alltid tas. Enligt Skogsstyrelsen (Skogsstyrelsen, 2014) skattades cirka 70 

procent vattenanknutna hänsynskrävande biotoper vara utan negativ påverkan vid 

föryngringsavverkning och funktionella kantzoner lämnas i cirka 70 procent av fallen. I en 

studie utförd på avverkningar 2010–2016 av skogsbrukets hänsyn med avseende på ekologiskt 

funktionella kantzoner fanns att majoriteten undersökta avverkningar hade kantzoner mot 

vatten understigande 5 meters bredd (Kuglerová, o.a., 2020).  

Ekologiskt funktionella kantzoner behövs för att minska slamtransport och erosion av 

partiklar, metaller och näringsämnen och för att motverka försurning av sjöar och vattendrag. 

Ekologiskt funktionella kantzoner är därmed en viktig åtgärd för att miljökvalitetsnormerna 

för vatten ska kunna följas. 

Genomförande 
Uppföljning av skogsbrukets efterlevnad av målbilder för funktionella kantzoner mot sjöar 

och vattendrag behöver ske genom stickprovsinventering inom ramen för Skogsstyrelsens 

miljöhänsynsuppföljning. Att överföra målbilderna till uppföljning har gjorts stegvis och de 

första resultaten från uppföljningen kommer att presenteras tidigast 2021. En analys och 

utvärdering av resultatet bör göras. Skogsstyrelsens information, kunskapsförmedling och 

återkoppling om målbilderna behöver även utvärderas.  

Om efterlevnaden av målbilder för ekologiskt funktionella kantzoner och hänsyn enligt 

Skogsvårdslagstiftningen inte anses vara tillräcklig för att följa miljökvalitetsnormerna för 

vatten behöver Skogsstyrelsen utveckla och föreslå nya åtgärder. Åtgärden behöver 

genomföras i samråd med Havs- och vattenmyndigheten och Jordbruksverket.  

Sammanhang 
Åtgärden är en revidering av Skogsstyrelsen åtgärd 4 i Åtgärdsprogram 2016–2021. 

Åtgärdens genomförande stödjer åtgärden Skogsstyrelsen 1 och 2. 

Åtgärden bidrar till att miljökvalitetsnormerna för havsmiljön enligt Havs- och 

vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:18, 2012) om vad som kännetecknar god 

miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön kan 

följas.Denna åtgärd bidrar till samhällets klimatanpassning genom att inrätta ekologiskt 

funktionella kantzoner mot sjöar och vattendrag för att minska slamtransport och erosion av 

partiklar, metaller och näringsämnen samt motverkande av försurning. Funktionella 

kantzoner bidrar också med skuggning av vattendraget, vilket motverkar ökade 

vattentemperaturer till följd av ett varmare klimat, som kan vara skadliga för vattenlevande 

organismer. 

Miljömål och globala hållbarhetsmål 
Åtgärden stödjer särskilt generationsmålet och miljömålen 4. Giftfri miljö, 7. Ingen 

övergödning, 8. Levande sjöar och vattendrag, 9. Grundvatten av god kvalitet och 12. 

Levande skogar och 16. Ett rikt växt- och djurliv.Åtgärden bidrar särskilt till att uppnå globala 

hållbarhetsmålen 3. Hälsa och välbefinnande, 6. Rent vatten och sanitet för alla, 12. Hållbar 

konsumtion och produktion, 14. Hav och marina resurser, 15. Ekosystem och biologisk 

mångfald, 16. Fredliga och inkluderande samhällen och 17. Genomförande och globalt 

partnerskap.  
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2.12 Statens geotekniska institut 

Statens geotekniska institut, åtgärd 1: 

Utvärdera metoder för sanering av förorenad mark 

Statens geotekniska institut ska ta fram kunskapsunderlag och kontinuerligt utvärdera 

metoder för sanering av mark förorenad av tributyltenn (TBT) och vägleda kring detta. 

Åtgärden ska genomföras i samverkan med Naturvårdsverket 

Åtgärden ska påbörjas omgående och genomförs kontinuerligt.  

Motivering 
Baserat på vattenmyndighetens analys av miljöpåverkan bedöms 81 vattenförekomster i 

Västerhavets vattendistrikt ha en betydande påverkan av TBT från förorenade områden och 

112 vattenförekomster orsakat av transport och infrastruktur där transport och infrastruktur 

står för påverkan från fritidsbåtar. För 145 vattenförekomster i vattendistriktet finns 

övervakningsdata som bekräftar att god status inte uppnås idag på grund av TBT. 

Tributyltenn (TBT) är en mycket giftig substans som tidigare användes i stor omfattning för 

bottenmålning av fartyg och småbåtar. TBT-baserade båtbottenfärger är, förbjudna sedan 1989 

för småbåtar. Sedan 2008 gäller totalförbud mot bottenfärger som innehåller TBT på alla 

fartyg, enligt (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 782/2003 av den 14 april 2003 

om förbud mot tennorganiska föreningar på fartyg). Trots detta påvisas TBT och dess 

nedbrytningsprodukter i sediment och vattenlevande organismer. 

I en kunskapssammanställning beställd av Transportstyrelsen, konstateras att det finns stora 

mängder koppar, zink och TBT i mark inom båtuppläggningsplatser (Relement Miljö Väst AB, 

2019). En undersökning av Statens geotekniska institut (SGI) (2018) visade att TBT-halter i 

marken vid undersökta båtuppställningsplatser generellt låg långt över riktvärdet för mindre 

känslig markanvändning. Vidare konstateras att höga halter av koppar, zink och TBT i 

marken förväntas finnas på alla platser där hantering som skrapning, slipning, blästring, 

målning med och av båtbottenfärger utförts i betydande omfattning. I samma rapport 

konstateras att sedimenten kring hamnar är fortsatt kraftigt förorenade och att det sker 

nytillförsel av TBT. Kraftigt förorenade sediment ger lokala negativa miljöeffekter och är även 

potentiella spridningsrisker (Relement Miljö Väst AB, 2019). 

Sedimentundersökningar i fritidsbåtshamnar och markundersökningar på 

båtupptagningsplatser i Västra Götaland indikerar att läckaget av TBT från pågående 

hantering vid hamnarna (upptag, spolning, underhåll) och från källor där föroreningar kan ha 

ansamlats under lång tid (mark och sediment) är betydande påverkanskällor för TBT till 

vattenmiljön. Vid vanligt underhållsarbete som slipning och skrapning frigörs stora mängder 

TBT. Om rester från slipning och skrapning inte tas om hand på rätt sätt kan detta bidra till 

ytterligare markförorening (Bengtsson & Wernersson, 2012).  

En kunskapslucka som identifierats är att alternativa metoder för sanering som 

kostnadseffektivt kan förhindra spridning av TBT och andra miljöfarliga föroreningar bör 

utredas (Relement Miljö Väst AB, 2019). En avgörande faktor för att kunna utveckla 

kostnadseffektiva alternativa saneringsmetoder är att ta fram metoder för att begränsa de 

mest betydelsefulla spridningsvägarna för TBT. Det finns flera olika spridningsvägar som 
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leder till att TBT sprids från förorenad mark på båtuppställningsplatser. Det finns idag stora 

osäkerheter i kunskapsunderlaget av utslagsgivande spridningsvägar för påverkan och 

belastning av TBT till ytvatten och sediment. En studie i Brunnsviken i Stockholm har haft till 

syfte att undersöka betydelsen av olika spridningsvägar för aktiva substanser i 

båtbottenfärger, i synnerhet tennorganiska föreningar med fokus på TBT, till och inom en 

ytvattenrecipient. Undersökningen visar att det finns stora osäkerheter i hur betydelsefull 

grundvattentillförseln respektive ytavrinning och erosion från marken är (Fröberg & 

Pettersson, 2020).  

För att miljökvalitetsnormerna för vatten med avseende på TBT ska kunna följas behöver 

förorenad mark och förorenade sediment saneras. När det gäller TBT-förorenade sediment 

finns idag ett antal lämpliga metoder beskrivna i åtgärdsportalen (Svenska Geotekniska 

Föreningen, 2020). För TBT-förorenad mark saknas däremot lämpliga åtgärder i 

åtgärdsportalen. SGI har publicerat två rapporter (SGI, 2018; SGI, 2018) som kan användas 

som stöd vid inventering, riskbedömning, åtgärder och ansvarsutredning vid 

båtuppställningsplatser och fritidsbåtshamnar. 

Genomförande 
Enligt (förordning (2009:945) med instruktion för Statens geotekniska institut ) 1 och 2 §§ är 

Statens geotekniska institut (SGI) förvaltningsmyndighet för geotekniska och 

miljögeotekniska frågor och ska inom ramen för sin verksamhet medverka till att de nationella 

miljökvalitetsmålen nås). SGI ansvarar även för forskning, utveckling av teknik och 

kunskapsuppbyggnad som rör sanering och återställning av förorenade områden (7 § 

(förordning (2009:945) med instruktion för Statens geotekniska institut). En viktig uppgift är att 

utveckla fler metoder för efterbehandling.  

SGI behöver kontinuerligt utvärdera metoder för sanering av TBT-förorenad mark och 

vägleda kring detta. För att det ska vara möjligt att utveckla saneringsmetoder som bidrar till 

att miljökvalitetsnormerna kan följas, behöver SGI även ta fram underlag för att kunna 

identifiera utslagsgivande spridningsvägar för påverkan och belastning av TBT till ytvatten 

och sediment. Detta kan göras genom bland annat att kontinuerligt uppdatera befintligt 

vägledningsmaterial, eller på annat sätt som SGI finner lämpligt. Det är önskvärt att få fram 

platsspecifika metoder eftersom avfallshantering som deponering av TBT-förorenade massor 

är problematiskt. 

Sammanhang 
Åtgärden är en ny åtgärd i Åtgärdsprogram 2021–2027. 

Åtgärdens genomförande stödjer åtgärden Naturvårdsverket 3, Försvarsinspektören för hälsa 

och miljö 1, Länsstyrelserna 2 och 10 och Kommunerna 2. 

Åtgärden bidrar till att miljökvalitetsnormerna för havsmiljön enligt Havs- och 

vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:18, 2012) om vad som kännetecknar god 

miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön kan följas. 

Sanering av förorenade områden i potentiella översvämningsområden bidrar till samhällets 

klimatanpassning genom att minska risken för spridning av miljögifter. 
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Miljömål och globala hållbarhetsmål 
Åtgärden stödjer särskilt generationsmålet och miljömålen 4. Giftfri miljö, 8. Levande sjöar 

och vattendrag, 9. Grundvatten av god kvalitet och 10. Hav i balans samt levande kust  

och skärgård. 

Åtgärden bidrar särskilt till att uppnå globala hållbarhetsmålen 3. Hälsa och välbefinnande, 

6. Rent vatten och sanitet för alla, 12. Hållbar konsumtion och produktion, 14. Hav och marina 

resurser, 15. Ekosystem och biologisk mångfald och 16. Fredliga och inkluderande samhällen. 
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2.13 Sveriges geologiska undersökning 

Sveriges geologiska undersökning, åtgärd 1: 

Rådgivning om sur sulfatjord 

Sveriges geologiska undersökning ska utveckla rådgivning och handledning till berörda 

myndigheter för att minimera miljöbelastning från sur sulfatjord så att 

miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas. 

Åtgärden ska genomföras i samverkan med Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen, 

Jordbruksverket och Länsstyrelserna. 

Åtgärden ska vara vidtagen senast tre år efter åtgärdsprogrammets fastställande. 

Motivering 
Vid dränering och syresättning av sulfidjordar så övergår jorden till så kallade sura 

sulfatjordar som orsakar surstötar till ytvatten. I områden med sur sulfatjord, som redan har 

dränering eller torrläggning, där markavvattning planeras, finns en risk för sänkt 

vattenkvalitet. Den försurnings- och metallbelastning som då skapas försämrar tydligt det 

ekologiska och kemiska tillståndet i ytvatten. Den mest påtagliga effekten är fiskdöd på grund 

av de metallutfällningar som uppstår vid lågt pH-värde. Oavsiktlig dränering eller 

syresättning av potentiellt sur sulfatjorda (sulfidjordar) kan undvikas med rätt kunskap 

(Becher, Sohlenius, & Öhrling, 2019).  

Sveriges geologiska undersökning (SGU) har inom ramen för tidigare åtgärdsarbete tagit fram 

kunskapsunderlag och kartmaterial som visar var i landskapet sur och potentiellt sur 

sulfatjord kan förekomma. Kartorna omfattar Norrlandskusten och ger förutsättningar till att 

lokalisera områden där det bör undvikas en markanvändning som leder till att potentiellt sur 

sulfatjord oxiderar och därmed påverkar vattenmiljön negativt. SGU:s tidigare arbeten har 

varit inriktade på norra Sverige men det finns flera studier som visar att dessa jordar även 

förekommer längre söderut. Exempelvis har sura sulfatjordar upptäckts i omfattande grad vid 

Mälaren, Kristianstad och i Halland (Bayard & Mood, 2014; Åsbjörnsson, Stenberg, & 

Sohlenius, 2018). I dessa områden finns denna typ av jordlager i sådan omfattning att det 

påverkar förutsättningarna att följa miljökvalitetsnormerna för vatten och bedöms ha 

betydande påverkan på möjligheterna att nå god status. I vattenmyndigheternas 

åtgärdsprogram för 2016–2021 fanns åtgärden om sulfidjordar eller sulfidhaltiga sediment 

enbart med i Bottenvikens och Bottenhavets åtgärdsprogram. Dessa undersökningar visar att 

det finns problem med sura sulfatjordar även i områden inom övriga vattendistrikt i Sverige 

därför bör åtgärden utvidgas till en nationell åtgärd. 

Genomförande 
SGU har tillgång till kartunderlag, teoretiskt kunnande och praktisk erfarenhet angående sur 

sulfatjord. Myndighetens uppdrag omfattar att tillhandahålla denna information så att den 

blir användbar i fysisk planering enligt (plan- och bygglag (2010:900) (PBL) ). Många 

myndigheter som ansvarar för tillsynsvägledning inom sina respektive områden behöver ta 

del av denna expertis. Jord- och skogsbruk är några exempel på områden som behöver ta 

miljöhänsyn till förekomsten av sur sulfatjord. Genom att basera planeringen av 

markanvändning på tillgänglig kunskap kan riskerna minskas. 
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Åtgärden behöver resultera i tillgängliggörande av information och underlag, men också 

rådgivning kring hänsynstagande miljötekniker för fysiska åtgärder som exempelvis 

restaurering i områden med sur sulfatjord. Åtgärden är viktig för att förebygga och förhindra 

försämring av ekologisk och kemisk status och för att förbättra förutsättningarna att 

miljökvalitetsnormerna för vatten följs. 

Sveriges geologiska undersökning har finansierat flera projekt som undersökt förekomsten av 

sur sulfatjord påverkan på miljön. 

Sammanhang 
Åtgärden kvarstår från Åtgärdsprogram 2016–2021. 

Åtgärdens genomförande stödjer åtgärderna Jordbruksverket 3, Naturvårdsverket 6, 

Skogsstyrelsen 1 och 2, Trafikverket 1, Boverket 1 och Länsstyrelserna 1, 2 och 3. 

Denna åtgärd bidrar till samhällets klimatanpassning genom att minska försurnings- och 

metallbelastning från sur sulfatjord vid torka. 

Miljömål och globala hållbarhetsmål 
Åtgärden stödjer särskilt generationsmålet och miljömålen 3. Bara naturlig försurning, 4. 

Giftfri miljö, 8. Levande sjöar och vattendrag, 9. Grundvatten av god kvalitet och 10. Hav i 

balans samt levande kust och skärgård. 

Åtgärden bidrar särskilt till att uppnå globala hållbarhetsmålen 3. Hälsa och välbefinnande, 

6. Rent vatten och sanitet för alla, 14. Hav och marina resurser, 15. Ekosystem och biologisk 

mångfald och 16. Fredliga och inkluderande samhällen.  
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2.14 Trafikverket 

Trafikverket, åtgärd 1: 

Kunskapsunderlag om vägars och järnvägars påverkan 

Trafikverket ska fortsätta utveckla och tillhandahålla kunskapsunderlag och information 

om möjligheten att minska vägars och järnvägars påverkan på vattenmiljön, så att 

miljökvalitetsnormen för vatten kan följas. Detta ska ske inom Trafikverkets egen 

organisation, till övriga väg- och banhållare och till entreprenörer som genomför kontroll, 

underhåll, ombyggnad och nyanläggning av vägar. Åtgärden ska: 

      a) minst omfatta väg- och järnväg över eller i anslutning till vatten, som medför 

hydromorfologisk påverkan på vattenmiljön, till exempel i form av 

vandringshinder för fisk och andra vattenlevande organismer eller påverkan på 

vattenmiljöernas form och flöde och ekologiska funktioner  

      b) förebygga för att minska olycksrisker och mildra effekterna för vattenmiljön vid 

sådana olyckor, och 

      c) minska påverkan på vattenmiljön från väg- och järnvägsavvattning, saltning och 

användning av bekämpningsmedel. 

Åtgärden ska genomföras i samverkan med berörda länsstyrelser och centrala 

myndigheter inom avrinningsområdet. 

Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras kontinuerligt. 

Motivering 
I Västerhavets vattendistrikt behöver 104 vägtrummor åtgärdas för att miljökvalitetsnormerna 

för vatten ska kunna följas. Vägtrummorna kan återfinnas i det allmänna eller det enskilda 

vägnätet. Ytterligare vattenförekomster är påverkade på grund av förändringar i morfologi. I 

12 ytvattenförekomster riskerar miljökvalitetsnormerna att inte följas på grund av att det finns 

en dagvattenpåverkan avseende ett eller flera särskilda förorenande eller prioriterade ämnen. 

I ytterligare 178 ytvattenförekomster finns en utpekad betydande påverkan från dagvatten, 

där ytterligare kunskap behövs för att bedöma behovet av åtgärder. För grundvatten riskerar 

3 ytvattenförekomster att inte följa miljökvalitetsnormerna för ytvatten på grund av 

kloridpåverkan. Påverkan kan bero på vägsaltning men även ha helt andra orsaker. För 

grundvatten finns också olycksrisk utpekat i 48 vattenförekomster. 

Väg- och järnväg över och i anslutning till vatten kan förutom genom att utgöra 

vandringshinder påverka de hydromorfologiska förhållandena i vattenmiljön på andra sätt, 

till exempel genom förändrade strömningsförhållanden och via morfologiska förändringar, 

och på så vis påverka förutsättningarna att följa miljökvalitetsnormerna för vatten. Väg- och 

järnvägsbankar i kustmiljöer kan påverka kustvattnens hydrologi och flödesdynamik och på 

så sätt bidra till att miljökvalitetsnormerna för vatten inte kan nås. Det kan till exempel handla 

om grunda havsvikar som utgör viktiga uppväxtområden för vattenlevande organismer. 

Vägar och järnvägar i anslutning till yt- och grundvattenförekomster medför också risker för 

kvaliteten på vattenmiljön till följd av risken för olyckor och tillhörande läckage av drivmedel 

och andra kemikalier till vatten. Sådana läckage riskerar att påverka kemisk yt- och 

grundvattenstatus, men kan även medföra en negativ påverkan på den ekologiska statusen i 
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ytvattenförekomster genom utsläpp av särskilda förorenande ämnen. Det gäller särskilt i 

anslutning till dricksvattenförekomster och ytvattenförekomster med höga naturvärden, 

såsom Natura 2000-områden eller vattenförekomster med hög ekologisk status. I sådana 

vattenförekomster är det angeläget att så långt som möjligt förebygga riskerna för sådana 

olyckor och säkerställa att eventuella olyckor inte medför försämringar av vattenkvaliteten. 

Det handlar till exempel om att hantera släckvatten vid eventuell brandbekämpning på ett 

sådant sätt att inte den kemiska statusen för yt-och grundvatten påverkas.  

Väg- och järnvägsnätet medför vidare en påverkan på vattenmiljön genom avrinning av 

dagvatten och vid trafiksäkerhetshöjande åtgärder som spridning av salt och användning av 

bekämpningsmedel i samband med ogräsbekämpning. Sådan påverkan medför eller riskerar 

att medföra en försämrad kemisk yt- och grundvattenstatus i närbelägna yt- och 

grundvattenförekomster. På samma sätt som vid olyckor kan påverkan även innebära en 

försämring av den ekologiska statusen i ytvattenförekomster på grund av påverkan från 

särskilda förorenande ämnen. 

Genomförande 
Trafikverket ansvarar för de statliga väg- och järnvägsnäten och kan genom utarbetande av 

kunskapsunderlag och interna riktlinjer och rutiner se till att åtgärder inom dessa 

infrastruktursystem genomförs på ett sådant sätt och i den omfattning som behövs för att 

miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas (väglag (1971:948)). Trafikverket bedriver 

redan idag ett strategiskt och omfattande arbete i detta avseende, med bland annat 

systematisk kartläggning av kontaktytor mellan vägar och järnvägar och övriga vatten. Syftet 

med kartläggningen att identifiera problem vid väg- och järnvägspassager som kan innebära 

barriärer i vattenmiljön, risk- och bristbedömningar, genomförande av förbättringsåtgärder 

och försiktighetsmått vid förnyelse- och underhållsarbeten. Trafikverket har även startat 

igång ett arbete för att kartlägga väg- och järnvägsbankars påverkan på vattenmiljöerna, men 

Trafikverket behöver undersöka vidare vilka problem och förbättringsåtgärder som kan vara 

aktuella för dessa.  

Genom vidareutvecklade interna rutiner och riktlinjer och ett förbättrat kunskapsunderlag 

skapas det förutsättningar för att förstärka detta arbete ytterligare och säkerställa att 

nödvändiga förbättrande och förebyggande åtgärder för att följa miljökvalitetsnormerna för 

vatten genomförs på de platser och i den ordning som är mest prioriterad utifrån ett 

avrinningsområdesperspektiv. Åtgärderna ska syfta till att förbättra vandringsmöjligheterna 

för fisk och livsmiljöerna för det vattenlevande organismer som innefattas av 

miljökvalitetsnormerna. Utöver vandrande fiskar och bottenfauna räknas även vattenväxter 

och växtplanktons möjlighet till spridning och etablering i vattenmiljöerna in som viktiga 

parametrar, vilka påverkar möjligheten att följa miljökvalitetsnormerna för vatten. 

Trafikverket behöver också delta i kunskapsuppbyggnaden och arbetet med åtgärder kring 

områden med sulfidjordar som redan har dränering eller torrläggning, men också sulfidjordar 

där markavvattning planeras. I detta arbete behöver Trafikverket samverka med Sveriges 

geologiska undersökning och deras insatser kring utveckling av rådgivning och 

tillhandahållande av underlag och expertkunskap. 

Andra väghållare än Trafikverket ansvarar för en stor del av vägnätet, och behöver där vidta 

nödvändiga förebyggande och förbättrande åtgärder för att minska påverkan på yt- och 

grundvattenförekomster. Andra väghållare rör sig dels om kommuner, som ansvarar för 

allmänna vägar, som inte ingår i det statliga vägnätet, dels om privata väghållare som till 

exempel ansvarar för enskilda vägar och skogsbilvägar. Vattenmyndigheten bedömer dock att 

Trafikverket inom ramen för sitt uppdrag har både möjlighet och kapacitet att tillhandahålla 
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information och kunskap även utanför sin egen organisation i samtliga de frågor som angetts 

ovan, till följd av myndighetens erfarenhet, resurser, kunskap och ledande ställning på 

infrastrukturområdet.  

För att uppnå största möjliga miljönytta av nödvändiga förbättringsåtgärder är ett samarbete 

mellan alla aktörer inom ett avrinningsområde av stor vikt. En samlad och prioriterad 

åtgärdsplanering är därför central för att säkerställa att åtgärder genomförs på ett 

kostnadseffektivt sätt. I det avseendet är det kunskapsunderlag och den information som 

Trafikverket behöver bidra med central, eftersom den kan belysa både de faktiska 

åtgärdsbehoven och ge berörda aktörer verktyg för att göra kostnadseffektiva och rimliga 

prioriteringar och avvägningar mellan till exempel hänsyn till vattenmiljön och 

trafiksäkerhetsaspekter. 

Behoven av åtgärder ser olika ut i olika delar av landet vilket gör att utformningen av 

kunskapsunderlag och informationsinsatser behöver anpassas efter detta. Det är därför viktigt 

att Trafikverket vid genomförandet av åtgärden på regional och lokal nivå samverkar med 

berörda länsstyrelser och kommuner, så att den samordnas med den åtgärdsplanering som 

genomförs av dessa aktörer. I det sammanhanget kan Trafikverket på ett tydligt sätt 

kommunicera de nationella och regionala prioriteringar och avvägningar som myndigheten 

gör avseende åtgärder i de statliga väg- och järnvägsnäten. 

Kunskapsunderlag och information enligt denna åtgärd ska avse vägars och järnvägars 

påverkan på vattenmiljön, tekniska och ekonomiska möjligheter att genomföra förbättrande 

och förebyggande skyddsåtgärder och effekterna för vattenmiljön av sådana åtgärder.  

Vid åtgärder avseende vandringshinder finns andra aspekter än rena vattenkvalitetsfaktorer 

att ta hänsyn till, såsom kulturmiljövärden och risker för skred och översvämningar. Vid 

åtgärder avseende saltning och ogräsbekämpning finns även trafiksäkerhetsaspekter att ta 

hänsyn till.  

Trafikverket samlar all information i sin GIS-plattform Stigfinnaren under databasen 

Miljöwebb Vatten. Målsättningen är att Miljöwebb Vatten ska tillgängliggöras, inom ramen 

för offentlighets- och sekretesslagstiftningen, för övriga myndigheter, kommuner och andra 

aktörer som har nytta av informationen i sitt åtgärdsarbete.   

Sammanhang 
Åtgärden är en reviderad av åtgärd från Åtgärdsprogram 2009–2015. 

Åtgärdens genomförande stöds av åtgärderna Försvarsinspektören för hälsa och miljö 3, 

Kemikalieinspektionen 1, Naturvårdsverket 2, och 7 och  

Åtgärdens genomförande stödjer genomförandet av åtgärderna Länsstyrelserna 1, 3, och 5 och 

Kommunerna 2, 3 och 5.  

Åtgärden bidrar till att Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30)  

kan följas. 

Miljömål och globala hållbarhetsmål 
Åtgärden stödjer särskilt generationsmålet och miljömålen 4. Giftfri miljö, 8. Levande sjöar 

och vattendrag, 9. Grundvatten av god kvalitet och 15. God bebyggd miljö. 

Åtgärden bidrar särskilt till att uppnå globala hållbarhetsmålen 3. Hälsa och välbefinnande, 

6. Rent vatten och sanitet för alla, 11. Hållbara städer och samhällen, 12. Hållbar konsumtion 

och produktion, 14. Hav och marina resurser, 15. Ekosystem och biologisk mångfald och 

16. Fredliga och inkluderande samhällen.  
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2.15 Länsstyrelserna 

Länsstyrelserna, åtgärd 1: 

Vattenplanering 

Länsstyrelserna ska genomföra en sektorsövergripande vattenplanering med en 

helhetssyn utifrån ett avrinningsområdesperspektiv. Vattenplaneringen ska ha fokus på 

de vattenförekomster där det behövs åtgärder för att miljökvalitetsnormerna ska kunna 

följas. Den sektorsövergripande vattenplaneringen ska säkerställa att 

miljökvalitetsnormerna beaktas i alla tillämpliga delar av länsstyrelsens verksamhet. I 

följande planer ska vattenplaneringen kunna tillämpas: 

      a) tillsynsplan och behovsutredning för miljöfarlig verksamhet, förorenade områden, 

jordbruk och vattenverksamhet (inklusive arbete med den nationella planen för 

omprövning av vattenkraft), 

      b) plan för samverkan med Trafikverket, Försvarinspektören för hälsa och miljö, 

kommunerna och andra aktörer om de åtgärder som dessa behöver vidta för att öka 

vandringsbarheten för fisk och andra vattenlevande organismer vid vägpassager 

över vatten, 

      c) tillsynsvägledningsplan till kommunerna om miljöfarlig verksamhet och förorenade 

områden, 

      d) regional vattenförsörjningsplan, 

      e) plan för rådgivning och information om växtnäring och växtskyddsmedel, 

      f) plan för vägledning av kommunernas översiktsplanering, 

      g) prioriteringslista för sanering av förorenade områden, 

      h) regional åtgärdsplan för kalkning, 

      i) plan för ersättning inom ramen för gemensamma jordbrukspolitiken för 2021 och 

framåt,  

      j) plan för prioritering av stöd till lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) inklusive 

internbelastning och 

      k) plan för skydd och restaurering av kustnära marina miljöer. 

Åtgärden ska genomföras i samverkan med berörda centrala myndigheter och 

kommuner. 

Åtgärden ska påbörjas omgående och ska sedan uppdateras kontinuerligt. 

Motivering  
Länsstyrelserna har med sina olika verksamhetsområden som berör vattenfrågor en central 

roll för att se till att många av de åtgärder som behövs för att följa miljökvalitetsnormerna för 

yt- och grundvatten kommer till stånd. Det gäller framför allt vid tillsyn och prövning av olika 

verksamheter, kalkning och restaurering av vattenmiljöer, tillsynsvägledning till 
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kommunerna samt rådgivning och olika former av investeringsstöd och miljöstöd till 

lantbruket.  

Länsstyrelserna har en helhetsbild av miljösituationen i vattnet inom länet och en bred 

samverkan med andra myndigheter och verksamhetsutövare. Därmed har länsstyrelserna en 

viktig roll i arbetet med att prioritera och få till stånd genomförandet av fysiska åtgärder.  

Länsstyrelserna har inom ramen för genomförandet av Länsstyrelserna åtgärd 5 i 

Åtgärdsprogram 2016–2021 tagit fram planer för sitt åtgärdsarbete i syfte att få till en 

förbättrad vattenkvalitet i länens sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten. Arbetet med 

dessa planer behöver fortsätta och utvecklas så att alla de verksamhetsområden inom 

länsstyrelsen som berörs av vattenfrågor inkluderas. Därmed kan ett effektivt genomförande 

av åtgärder komma till stånd så att miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas. 

Tillrinningsområde för grundvatten är ofta samma som avrinningsområdet för ytvatten men 

kan skiljas åt varför detta behöver uppmärksammas i planeringen. 

När det gäller åtgärder som avser påverkan från vattenkraftverksamheter, är en prioritering i 

åtgärdsarbetet nödvändig både inom och mellan avrinningsområden, bland annat av 

resursskäl och med hänsyn till vattenkraftens betydelse för det svenska elförsörjnings-

systemet. 

Genomförande  
I genomförandet av åtgärden är det nödvändigt att länsstyrelserna tillämpar ett tvärsektoriellt 

arbetssätt för att skapa en ökad helhetssyn i arbetet med att identifiera och prioritera yt- och 

grundvattenförekomster som är i behov av åtgärder för att miljökvalitetsnormerna för vatten 

ska kunna följas. Vattenplaneringen innebär inte nödvändigtvis ett ytterligare 

planeringsdokument utan snarare en process inom ordinarie verksamhet. Kunskapen om 

vilka åtgärder i vattenmiljön som är nödvändiga och vilka åtgärder som planeras och 

genomförs behöver förankras internt inom länsstyrelserna, så att samtliga berörda 

verksamhetsområden inom länsstyrelsen omfattas och är delaktiga i planeringen. Det 

tvärsektoriella arbetet ska verka för att prövning, tillsyn, planering, övervakning, 

samhällsutveckling och åtgärdsgenomförande samordnas. Ett exempel är att det vid 

tillämpningen av den gemensamma jordbrukspolitiken är viktigt att ta hänsyn till 

möjligheterna att både nå god vattenstatus och samtidigt stödja och stärka de gröna 

näringarna. Ett annat exempel är hur samverkan inom länsstyrelsen sker kring frågor och 

åtgärder som rör kulturmiljöer vid vatten.  

Arbetet ska också inkludera länsstyrelsernas vägledande roll för kommunerna när det gäller 

deras arbete med miljö-, vattenförsörjnings- och planeringsfrågor och länsstyrelsens 

medverkan i vattenrådens samverkansuppdrag och åtgärdsarbete.  

Åtgärden syftar även till att nå samordningsvinster i åtgärdsgenomförande, som kan omfatta 

både länsstyrelserna och kommunerna, exempelvis med kalkning och restaurering av vatten. 

Särskilda strategier för avrinningsområden som är påverkade av vattenkraft ska tas fram och 

ingå i länsstyrelsens åtgärdsplanering. Strategierna och åtgärdsplaneringen ska ligga till 

grund för länsstyrelsernas arbete med tillsyn och prövning av vattenkraftverksamhet och bör 

utformas för att underlätta genomförandet av nationell plan för moderna miljövillkor för 

vattenkraften (NAP).  

Åtgärder för att minska övergödning behöver samordnas mellan stöd utbetalat via 

gemensamma jordbrukspolitiken, LOVA och LONA. Åtgärdssamordnare för 

vattenmiljöåtgärder på länsstyrelserna behöver fortsatt stödja det lokala åtgärdsarbetet. 
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Sammanhang  
Åtgärden är en revidering av åtgärd 5 i Åtgärdsprogram 2016–2021.  

Åtgärdens genomförande stöds av åtgärderna, Boverket 1, Försvarinspektören för hälsa och 

miljö 3, Havs- och vattenmyndigheten 1–5 och 8, Jordbruksverket 1–4 och 6, Kammarkollegiet 

1, Naturvårdsverket 1–3 och 5–7, Trafikverket 1 och samtliga länsstyrelseåtgärder och 

Kommunerna 1–6.  

Åtgärden bidrar till att miljökvalitetsnormerna för havsmiljön enligt Havs- och 

vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:18, 2012) om vad som kännetecknar god 

miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön kan följas. 

Åtgärden bidrar till att Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30)  

kan följas. 

Denna åtgärd bidrar till samhällets klimatanpassning genom att ge en helhetsbild av 

miljöproblem inom avrinningsområden som genom koordinerad ansträngning bättre kan 

hantera klimatförändringar. 

Miljömål och globala hållbarhetsmål 
Åtgärden stödjer särskilt generationsmålet och miljömålen 3. Bara naturlig försurning, 4. 

Giftfri miljö, 7. Ingen övergödning, 8. Levande sjöar och vattendrag, 9. Grundvatten av god 

kvalitet och 10. Hav i balans samt levande kust och skärgård och 15. God bebyggd miljö. 

Åtgärden bidrar särskilt till att uppnå globala hållbarhetsmålen 3. Hälsa och välbefinnande, 

6. Rent vatten och sanitet, 11. Hållbara städer och samhällen, 12. Hållbar konsumtion och 

produktion, 14. Hav och marina resurser, 15. Ekosystem och biologisk mångfald och 

16. Fredliga och inkluderande samhällen. 
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Länsstyrelserna, åtgärd 2: 

Miljötillsyn 

Länsstyrelserna ska inom ramen för sin tillsyn enligt (miljöbalk (1998:808) (MB)) utöka och 

prioritera tillsyn av: 

      a) miljöfarliga verksamheter enligt MB 9 kap, 

      b) förorenade områden enligt MB 10 kap, 

      c) vattenverksamheter (inklusive nationell plan för vattenkraft) enligt MB 11 kap.  

Detta ska göras så att tillsyn, omprövning, och prövning, med hänsyn till ett 

avrinningsområdesperspektiv, inriktas på verksamheter som bidrar till att 

miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten inte följs, eller riskerar att inte följas. 

Åtgärden ska medföra att det för sådana verksamheter ställs krav på genomförande av 

åtgärder som bidrar till att miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas. 

Åtgärden ska genomföras med stöd av den sektorsövergripande vattenplanering som ska 

utarbetas enligt Länsstyrelsernas åtgärd 1. 

Åtgärden ska, när så är motiverat, genomföras i samverkan med Trafikverket, 

Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Kammarkollegiet, Försvarsinspektören 

för hälsa och miljö och berörda kommuner. 

Åtgärden ska genomföras kontinuerligt. 

Motivering  
Enligt Vattenmyndighetens bedömningar påverkas en stor del av vattendistriktets yt- och 

grundvattenförekomster av miljöfarliga verksamheter, förorenade områden och 

vattenverksamheter, som bidrar till att god vattenstatus inte uppnås eller riskerar att 

försämras.  

Länsstyrelsernas arbete med prövning och tillsyn av verksamheter som påverkar vattenmiljön 

är av stor betydelse för möjligheterna att följa miljökvalitetsnormerna för vatten. Inom ramen 

för sina egna tillståndsprövningar och i samband med deltagande som remissinstans i mål och 

ärenden enligt (miljöbalk (1998:808) (MB) ) ställer länsstyrelserna de krav på åtgärder, 

skyddsåtgärder och försiktighetsmått som behövs för att miljökvalitetsnormerna för vatten 

ska kunna följas. Hur och i vilken omfattning det ska ske följer av bestämmelserna i 

framförallt MB (1998:808) 2 och 5 kap. och den praxis som utvecklas i dessa frågor.  

Enligt vattenmyndighetens bedömningar påverkas en stor del av vattendistriktets yt- och 

grundvattenförekomster av verksamheter som bidrar till att god vattenstatus inte uppnås eller 

riskerar att försämras. Det rör sig om till exempel avloppsreningsverk med tillhörande 

ledningsnät, små avlopp, jordbruks- och djurhållande verksamheter, industrier, 

hamnverksamheter, förorenade områden, brandövningsplatser, täktverksamheter, vägar och 

dagvattenutsläpp. Dessa verksamheter bidrar med utsläpp av prioriterade och särskilda 

förorenande ämnen, näringsämnen och syretärande ämnen så att miljökvalitetsnormerna för 

vatten riskerar att inte följas. 

Länsstyrelsens arbete med prövning och tillsyn av verksamheter som påverkar vattenmiljön 

är av stor betydelse för möjligheterna att följa miljökvalitetsnormerna för vatten. Inom ramen 
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för sina egna tillståndsprövningar och i samband med deltagande som remissinstanser i mål 

och ärenden enligt MB ställer länsstyrelsen de krav på skyddsåtgärder och försiktighetsmått 

som behövs för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas.  

Tillsyn av miljöfarliga verksamheter behöver bedrivas i större omfattning, mer riktat och 

prioriterat än idag för att följa upp och säkerställa att det vid de verksamheter som påverkar 

vattenmiljön genomförs åtgärder som behövs för att följa miljökvalitetsnormerna för vatten. 

Vattenmyndigheten bedömer särskilt att länsstyrelserna i större utsträckning än hittills 

behöver genomföra tillsyn, utifrån en tillsynsplanering som utgår från ett 

avrinningsområdesperspektiv. 

Miljöfarlig verksamhet och förorenade områden 
Analysen av miljöpåverkan som ligger till grund för Vattenmyndighetens bedömningar visar 

att en av orsakerna till att god vattenstatus inte nås eller riskerar att försämras är påverkan 

från källor som ingår i ansvaret för länsstyrelsens tillsyn av miljöfarliga verksamheter och 

förorenade områden.  

Bland den miljöpåverkan som pekas ut ingår även påverkanskällor där ny kunskap om 

transportvägar och aktuella ämnen tillkommit under senare år, till exempel deponier och 

brandövningsplatser. Sådan påverkan behöver också tas hänsyn till i tillsynsplanering och 

tillsyn, även i de fall ämnen som bidrar till betydande påverkan inte är specificerade i 

verksamheters tillstånd eller då ny kunskap har tillkommit för branscher som bidrar till 

förorenade områden som inte tidigare har inventerats eller riskklassats.  

I Vattenmyndighetens analys av miljöpåverkan pekas bland annat miljöfarliga verksamheter 

som industrier, deponier, fritidsbåtshamnar/båtuppläggningsplatser, växthus och 

avloppsreningsverk ut som betydande påverkanskällor i Västerhavets vattendistrikt. 

I Västerhavets vattendistrikt finns 46 ytvattenförekomster med betydande påverkan av 

prioriterade ämnen (exklusive kvicksilver och PBDE) och/eller särskilda förorenande ämnen 

från miljöfarliga verksamheter i sådan utsträckning att miljökvalitetsnormerna för vatten inte 

följs eller riskerar att inte följas. I ytterligare 202 ytvattenförekomster finns en utpekad trolig 

betydande påverkan av prioriterade ämnen (exklusive kvicksilver och PBDE) och/eller 

särskilda förorenande ämnen från miljöfarliga verksamheter, där ytterligare kunskap behövs 

för att bedöma behovet av åtgärder I dessa fall kan till exempel kontrollprogram behöva 

utvecklas för att möjliggöra bedömningar av verksamheternas påverkan på ekologisk, kemisk 

och kvantitativ vattenstatus. 

För grundvatten riskerar 41 vattenförekomster att inte följa miljökvalitetsnormerna för 

grundvatten på grund av påverkan från miljöfarliga verksamheter på grundvattnets kemiska 

status.  

I Västerhavets vattendistrikt finns 43 ytvattenförekomster med betydande påverkan av 

prioriterade ämnen (exklusive kvicksilver och PBDE) och/eller särskilda förorenande ämnen 

från förorenade områden i sådan utsträckning att miljökvalitetsnormerna för vatten inte följs 

eller riskerar att inte följas. I ytterligare 280 ytvattenförekomster finns en utpekad trolig 

betydande påverkan av prioriterade ämnen (exklusive kvicksilver och PBDE) och/eller 

särskilda förorenande ämnen från förorenade områden, där ytterligare kunskap behövs för att 

bedöma behovet av åtgärder För grundvatten riskerar 122 vattenförekomster att inte följa 

miljökvalitetsnormerna för grundvatten på grund av påverkan från förorenade områden på 

grundvattnets kemiska status.  

I Västerhavets vattendistrikt riskerar 77 ytvattenförekomster att inte följa 

miljökvalitetsnormerna för ytvatten för övergödning på grund av påverkan från 



 

102 

avloppsreningsverk. I databasen Vatteninformationssystem Sverige (VISS) går det att se vilka 

källor som via analysen av miljöpåverkan är utpekade som betydande, per vattenförekomst. 

Jordbruk och djurhållande verksamheter 
Länsstyrelserna har tillsynsansvar för jordbruksföretag som bedriver tillståndspliktig 

djurhållning (B-verksamhet). Jordbruket påverkar vatten på olika sätt. 

I Västerhavets vattendistrikt finns 590 ytvattenförekomster och 94 grundvattenförekomster 

med påverkan från jordbruk som riskerar att inte följa miljökvalitetsnormerna för vatten. 

Påverkan på vatten inkluderar förhöjda halter av näringsämnen, förekomst av 

växtskyddsmedel samt fysisk påverkan som påverkan de biologiska livsmiljöerna negativt.  

Tillsyn av verksamheter som bidrar till läckage av växtnäring och växtskyddsmedel till vatten 

är ett viktigt verktyg för att minska jordbrukets påverkan på vatten. Hantering och förvaring 

av stallgödsel, tidpunkt och skyddsavstånd till vatten vid spridning av gödsel och 

växtskyddsmedel, och skötsel av diken och dräneringsbrunnar är exempel där tillsyn och 

egenkontroll kan bidra till ett miljövänligare jordbruk.  

Tillsyn av jordbruksverksamhet är komplext eftersom det ofta rör sig om diffusa utsläpp och 

förutsättningarna mellan olika regioner och gårdar varierar, till exempel vad gäller jordart, 

klimat, produktionsinriktning.  

Vattenverksamhet 
Med vattenverksamhet menas vattenkraftverk och dammar, sjöregleringar, broar och 

vägtrummor, markavvattningsföretag, vattenuttag, flottleder, hamnar och farleder. Dessa 

typer av verksamheter kan ofta förorsaka fysiska förändringar av vattenmiljön i form av 

vandringshinder, flödesförändringar och morfologiska förändringar (det vill säga 

förändringar i form och struktur hos sjöar, vattendrag, kustvattensträckor och bottnar). 

Påverkan från vattenverksamhet kan även påverka läckage och transport av miljögifter. 

Exempel på detta är ökat läckage av metaller från mark vid dikning av sura sulfidjordar och 

spridning av föroreningar vid muddring och dumpning Förändringar i klimatet leder till 

högre krav på tillsyn över vattenuttag på vattenförekomster. 

Påverkan från vattenkraftverk och dammar består framförallt av att de kan utgöra 

vandringshinder för fisk och andra vattenlevande organismer och att de kan förorsaka 

flödesförändringar och morfologiska förändringar. Sådana fysiska förändringar av 

vattenförekomsterna medför ofta en sådan försämring att god ekologisk status inte uppnås. 

För att miljökvalitetsnormerna för dessa vattenförekomster ska kunna följas behövs det i 

många fall fysiska förbättringsåtgärder vid de berörda vattenkraftverken och dammarna, i 

form av till exempel anläggande av fisk- och faunapassager, miljöanpassade flöden och 

morfologiska återställningsåtgärder. Det finns omkring 2 100 vattenkraftverk i Sverige (SOU 

2013:69) och det totala antalet dammar uppskattas till drygt 9 000. Av dessa är det drygt 7 000 

vattenkraftverk och dammar som saknar tillstånd enligt MB (SOU 2013:69). Det finns ett stort 

behov av riktade åtgärder i anslutning till ett stort antal av dessa vattenkraftverk och dammar, 

för att säkerställa att miljökvalitetsnormerna för vatten följs. Genom en utökad och prioriterad 

tillsyn kan länsstyrelserna kontrollera dels vilka behov av och förutsättningar för fysiska 

åtgärder det finns vid dessa verksamheter, dels vilka förutsättningarna är för att genomdriva 

krav på sådana åtgärder. 

För vattenförekomster som har sänkt status på grund av påverkan från vattenkraftverk eller 

tillhörande dammar har det därför generellt sett beslutats om förlängda tidsfrister för att nå 

god ekologisk status till 2027, 2033 eller 2039, beroende på när omprövning ska ske av 
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vattenkraftanläggningar som påverkar vattenförekomster i enlighet med den nationella 

planen för moderna miljövillkor för vattenkraften (NAP). 

Fysiska förändringar som orsakas av vattenverksamhet i jordbruks- och skogslandskapen är 

ett betydande miljöproblem i framför allt i vattendrag. Markavvattning och skyddsdikning 

medför att naturligt förekommande vatten i landskapet leds bort, vilket innebär en risk för 

erosion, grumling, igenslamning av bottnar och förändrad hydrologi miljöpåverkan i såväl 

sjöar som vattendrag som i närmiljön.  

I Västerhavets vattendistrikt finns 387 vattenförekomster som har bedömts påverkade av 

jordbruk i sådan utsträckning att miljökvalitetsnormerna för vatten med avseende på 

hydrologisk regim eller morfologiskt tillstånd inte kan följas utan åtgärder. 

Det finns över 50 000 markvattningsföretag i Sverige (SOU 2014:35) och cirka 90 000 mil diken 

varav 9 000 i jordbrukslandskapet.  

Egenkontroll 
En utveckling av egenkontrollen och verksamhetens påverkan på förhållanden i recipienten 

(recipientkontrollen) är nödvändig för att tydliggöra för både verksamhetsutövare och 

tillsynsmyndigheter hur olika verksamheter påverkar vattenförekomsternas status. Den 

kunskapen ska sedan ligga till grund för bedömningar, i tillståndsprövningar och tillsyn, av 

vilka förebyggande och förbättrande åtgärder, och uppföljning av dessa, som behövs vid de 

berörda verksamheterna, för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas. Hittills 

genomförda revideringar av recipientkontrollprogram har enligt Vattenmyndighetens 

bedömning inte medfört tillräcklig anpassning till vattenförvaltningens bedömningsgrunder, 

så att egenkontrollen gör det möjligt att bedöma hur verksamheterna påverkar 

förutsättningarna för att följa miljökvalitetsnormerna för vatten.  

Genomförande  
Tillsyn av miljöfarliga verksamheter, förorenade områden och vattenverksamheter behöver 

bedrivas utifrån tillsyns- och åtgärdsplaner som upprättas med hänsyn till ett 

avrinningsområdesperspektiv. Detta för att följa upp och säkerställa att det vid sådana 

verksamheter som påverkar vattenmiljön genomförs åtgärder som behövs för att följa 

miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten.  

Länsstyrelserna behöver planera sin tillsyn utifrån var inom ett avrinningsområde det finns 

behov av att få till stånd åtgärder i syfte att förbättra eller förebygga försämringar av 

vattenkvalitén. Det kan innebära att länsstyrelserna behöver planera och prioritera sin 

tillsynsverksamhet så att den i större utsträckning än hittills omfattar egeninitierad tillsyn, 

enligt de tillsynsplaner och behovsutredningar som länsstyrelserna årligen ska besluta.  

Vattenmyndigheternas digitala åtgärdsunderlag kan nyttjas som prioritering av tillsyn inom 

miljöfarlig verksamhet, förorenade områden och vattenverksamhet för att nå 

miljökvalitetsnormerna för vatten. 

De tillsynsinsatser som genomförs enligt denna åtgärd ska resultera i att länsstyrelserna 

ställer de krav på åtgärder, skyddsåtgärder och försiktighetsmått som behövs för att 

miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas. Om det uppstår behov av att genomföra 

omprövningar av tillstånd eller villkor, eller återkallelser av tillstånd, ska länsstyrelserna ta 

initiativ till detta. Det kan ske antingen genom att länsstyrelserna själva ansöker om 

omprövning eller återkallelse, eller att de i samverkan med Kammarkollegiet, Havs- och 

vattenmyndigheten eller Naturvårdsverket ser till att någon av dessa myndigheter gör det.  
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Miljöfarliga verksamheter och förorenade områden  
Länsstyrelserna behöver i sitt arbete med miljöfarliga verksamheter och förorenade områden 

planera och prioritera så att det i större utsträckning än hittills syftar till att 

miljökvalitetsnormer för vatten ska kunna följas. I tillsynen av miljöfarliga verksamheter och 

förorenade områden är det viktigt att tillsammans med verksamhetsutövaren identifiera vilka 

ämnen och spridningsvägar som riskerar att bidra till att miljökvalitetsnormerna för vatten 

inte följs. Därefter är det möjligt att avgöra behovet av vilken information som behövs och 

vilka och krav som behöver ställas för att minska belastningen på vattenförekomsten. Detta 

kan innebära att verksamheter bland annat behöver fasa ut prioriterade ämnen och begränsa 

spridningen av särskilda förorenande ämnen.  

Särskilt fokus bör enligt (vattendirektivet ), artikel 4, läggas på persistenta, bioackumulerande 

och toxiska ämnen (PBT-ämnen) och prioriterade farliga ämnen, där utsläpp och spill ska 

upphöra eller stegvis elimineras. För sådana ämnen kan det behövas ställas särskilda krav, för 

att säkerställa att utsläpp inte leder till försämring av statusen i närliggande och nedströms 

vattenförekomster. 

Det innebär bland annat att 

• skyddet för yt- och grundvattenförekomster ska ingå i arbetet med miljöfarliga 

verksamheter och förorenade områden i den omfattning som behövs för att 

miljökvalitetsnormerna ska kunna följas 

• skyddet för yt- och grundvattenförekomster tas hänsyn till vid efterbehandlingsfrågor i 

fysisk planering i den omfattning som behövs för att miljökvalitetsnormerna ska kunna 

följas 

• inventering genomförs av förorenade områden där sådan saknas, eller revidering av 

riskklassningen, för verksamheter där länsstyrelsen har tillsynsansvar och där ny 

kunskap tillkommit. Exempel på områden där vattenmyndigheten ser att särskilt behov 

av revidering är brandövningsplatser, deponier, plantskolor och växthus, men även 

andra verksamheter som bidrar till att miljökvalitetsnormerna för vatten inte följs eller 

riskerar att inte följas.  

Miljösamverkan Sverige har i ett tillsynsprojekt tagit fram ett handläggarstöd som kan 

användas som stöd i tillsynen gentemot miljökvalitetsnormerna för vatten (Miljösamverkan 

Sverige, 2020). 

Tillsynen av sådant som kan orsaka förluster av fosfor och kväve från växtodling kräver 

mycket kompetens hos inspektören. Det är därför viktigt att ta del av vägledning från 

länsstyrelser och Jordbruksverket i dessa frågor, så att ändamålsenlig tillsyn med avseende på 

växtnäringsförluster och läckage av växtskyddsmedel från jordbruksmark och växthus kan 

bedrivas. Jordbruksverket har tagit fram checklistor för tillsyn i fält, växtnäringstillsyn och 

tillsyn på hästgårdar som bör användas (Jordbruksverket, 2020a).  

Hästgårdar kan lokalt vara en betydande källa till läckage av näringsämnen genom 

exempelvis upptrampade betes- och rasthagar, där det råder ett underskott på genomförd 

tillsyn (Vattenmyndigheterna, 2020a). Läckage från växthus kan vara en betydande källa till 

att vi hittar växtskyddsmedel i vatten. Vissa av de verksamma ämnena i växtskyddsmedel 

som är förbjudna för användning utomhus är tillåtna för användning i växthus. Kommunerna 

behöver därför särskilt fokusera på tillsyn av dessa verksamheter.  

Åtgärden ska bidra till minskad tillförsel av fosfor, kväve och växtskyddsmedel till 

ytvattenförekomsterna, samt minskade nitrathalter i grundvatten för att bidra till att 

miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas, inklusive förbudet mot försämring av statusen. 
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Vattenverksamhet 
Länsstyrelserna ska utöka och prioritera sin tillsyn av vattenkraftverk och dammar i syfte att 

få till stånd ett effektivt och ändamålsenligt genomförande av åtgärder avseende förbättrad 

konnektivitet, morfologi, hydrologi och biologiska förhållanden.  

Genom att använda sig av lämpliga rättsliga åtgärder i enlighet med MB, kan länsstyrelserna 

se till att det ställs krav på verksamhetsutövarna att genomföra fysiska åtgärder. Enligt MB 11 

kap, 27 § första stycket, ska den som bedriver en tillståndspliktig vattenverksamhet för 

produktion av vattenkraftsel se till att verksamheten har moderna miljövillkor från och med 

den 1 januari 2019. Om verksamheten omfattas av NAP, eller om verksamhetsutövaren själv 

ansökt om tillstånd eller omprövning för att förse verksamheten med moderna miljövillkor 

direkt hos domstolen får verksamheten som huvudregel fortsätta att bedrivas till dess 

omprövningen är klar. Länsstyrelsen kan förelägga de verksamhetsutövare som vill fortsätta 

bedriva sin verksamhet och som omfattas av kravet på moderna miljövillkor, men som varken 

anmält sig till NAP eller lämnat in en ansökan hos mark- och miljödomstolen att ansöka om 

omprövning för moderna miljövillkor. Vid anläggningar utan tillstånd där det inte längre 

bedrivs verksamhet kan det finnas möjlighet att förelägga den som ansvarar för anläggningen 

att ansöka om åtgärder för att möjliggöra upp- och nedströmspassage. Länsstyrelsen bör 

därför fokusera sin tillsyn på de verksamhetsutövare som omfattas av skyldigheten att ha 

moderna miljövillkor, men som varken anmält sig till NAP eller påbörjat en egen ansökan om 

prövning eller omprövning, och de anläggningar där det inte längre bedrivs verksamhet. 

Utöver detta kan länsstyrelsen, oavsett om en verksamhet anmält sig till NAP eller inte, 

bedriva tillsyn över verksamheten med stöd av bestämmelserna i MB 26 kap. och kan 

exempelvis kontrollera att verksamhetsutövaren utför egenkontroll enligt MB 26 kap. 19 § och 

följer villkoren i meddelat tillstånd. Sådan tillsyn bör prioriteras utefter tidplanen för 

omprövning enligt NAP. Åtgärden ska genomföras med utgångpunkt i de åtgärdsplaner som 

tas fram i enlighet med åtgärderna Länsstyrelserna 1 och Kammarkollegiet 1. 

Länsstyrelsen ansvarar för tillsyn av muddring. Genom deltagande som remissinstanser i mål 

och ärenden enligt MB är det viktigt att länsstyrelserna ställer de krav på skyddsåtgärder och 

försiktighetsmått som behövs för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas. I 

ärenden där lokala avvikelser som utgår från Naturvårdsverkets tillståndsbaserade 

bedömningsgrunder tillämpas, där det finns risk för att vattenverksamheten bidrar till att 

miljökvalitetsnormerna för vatten riskerar att inte följas för vattenförekomsten i stort, bör 

Länsstyrelsen särskilt ställa krav på att de åtgärdsnivåer som fastställs är tillräckliga för att 

miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas. Länsstyrelsen bör också ställa krav på 

tillräckliga skyddsåtgärder och försiktighetsmått där de föroreningar som förekommer är 

ackumulerande ämnen. 

I tillsynen av markavvattning är det viktigt att Länsstyrelsen ställer krav på tillräckliga 

skyddsåtgärder och försiktighetsmått, så att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna 

uppnås. Tillsyn av markavvattningsanläggningar är att svårt att planera då tillsynsbehovet är 

störst vid underhållstillfällen, och dessa sker vanligtvis oregelbundet och är ej 

anmälningspliktiga. Det kan dessutom vara svårt att hitta rätt adressat för tillsynen, och att 

göra avvägningar mellan allmänna och enskilda intressen. Vägledning för tillsyn av 

markavvattningsanläggningar har tagits fram av Miljösamverkan Sverige (2015). 
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Egenkontroll 
Länsstyrelserna ska utveckla och utöka sin tillsyn av verksamhetsutövares egenkontroll 

(inklusive recipientkontroll), för att möjliggöra bedömningar av verksamheternas påverkan 

på ekologisk, kemisk och kvantitativ status. Tillsynsinsatserna ska säkerställa att 

verksamhetsutövarnas egenkontroll ger underlag för bedömningar av vilka förebyggande 

eller förbättrande åtgärder som behövs för att undvika att verksamheterna leder till att 

miljökvalitetsnormerna för vatten inte följs. 

Länsstyrelserna behöver ställa tydliga krav på verksamhetsutövares egenkontroll och 

kontrollera utformningen av, och innehållet i, kontrollprogram. Detta är särskilt angeläget för 

verksamheter som typiskt sett har stor påverkan på vattenmiljön, exempelvis 

avloppsreningsverk, pappers- och massabruk, gruv- och metallindustri, kemisk industri, 

avfallsanläggningar, fiskodlingar, flygplatser, hamnar, vattenkraftverksamheter och 

markavvattningsföretag. 

Sammanhang  
Åtgärden är en revidering av Länsstyrelsernas åtgärd 1 i Åtgärdsprogram 2009–2016. 

Åtgärdens genomförande stöds av åtgärderna Havs- och vattenmyndigheten 1, 3, 4 och 8, 

Jordbruksverket 6, Kammarkollegiet 1, Kemikalieinspektionen 1, Naturvårdsverket 1, 2, 3, 5, 

6, 7 och 8, Sveriges geologiska undersökning 1, Statens geotekniska institut 1, Trafikverket 1, 

och Länsstyrelserna 1. 

Åtgärdens genomförande stödjer åtgärden Länsstyrelserna 4 och Kommunerna 2.  

Åtgärden bidrar till att miljökvalitetsnormerna för havsmiljön enligt Havs- och 

vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:18, 2012) om vad som kännetecknar god 

miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön kan följas. 

Åtgärden bidrar till att Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30)  

kan följas. 

Denna åtgärd bidrar till samhällets klimatanpassning genom att ge tillsyn och ta fram 

åtgärdsplaner av negativa fysiska förändringar av vattenmiljön, dammar och markavvattning. 

Sanering av förorenade områden i potentiella översvämningsområden bidrar till samhällets 

klimatanpassning genom att minska risken för spridning av miljögifter. 

Miljömål och globala hållbarhetsmål 
Åtgärden stödjer särskilt generationsmålet och miljömålen 4. Giftfri miljö, 8. Levande sjöar 

och vattendrag, 9. Grundvatten av god kvalitet och 10. Hav i balans samt levande kust  

och skärgård. 

Åtgärden bidrar särskilt till att uppnå globala hållbarhetsmålen 3. Hälsa och välbefinnande, 

6. Rent vatten och sanitet, 11. Hållbara städer och samhällen, 12. Hållbar konsumtion och 

produktion, 14. Hav och marina resurser och 15. Ekosystem och biologisk mångfald. 
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Länsstyrelserna, åtgärd 3: 

Tillsyn av väg- och järnvägsnätet – fysisk påverkan 

Länsstyrelserna ska, inom ramen för sitt tillsynsuppdrag, kontrollera och följa upp att 

Trafikverket vidtar de åtgärder i det allmänna väg- och järnvägsnätet kopplat till fysisk 

påverkan som behövs för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas. 

Åtgärden ska genomföras kontinuerligt. 

Motivering  
Väg- och järnvägspassager över vatten kan påverka de hydromorfologiska förhållandena i 

vattenmiljön på olika sätt, till exempel genom förändrade strömningsförhållanden och genom 

morfologiska förändringar Genomförda statusbedömningar och annat inventeringsunderlag 

visar att upp till en tredjedel av alla vägpassager i Sverige utgör definitiva eller partiella 

vandringshinder för fisk och andra vattenlevande organismer. Omläggning/ byte av 

vägtrumma är en åtgärd som kan möjliggöra upp- och nedströmspassage för vattenlevande 

organismer. I Västerhavets vattendistrikt finns behov av omläggning/byte av 104 vägtrummor 

för att kunna nå miljökvalitetsnormerna för vatten.  

Det finns ett stort behov av att utföra tillsyn på den fysiska påverkan väg- och järnvägsnätet 

har på vattenmiljöer. Länsstyrelserna bör i dialog med trafikverket identifiera var behoven 

finns och säkerställa att åtgärder kopplat till vägar och järnvägars fysiska påverkan på 

vattenmiljön genomförs. Då åtgärdsbehovet för denna åtgärd är stort bör tillsynen prioriteras. 

Genomförande  
Länsstyrelserna ska genomföra åtgärden genom att i samverkan med Trafikverket årligen 

följa upp och kontrollera att Trafikverket genomför tillräckliga och prioriterade åtgärder för 

att förebygga eller motverka negativa effekter för vattenmiljön från allmänna vägar och 

järnvägar. Länsstyrelserna ska i det sammanhanget ta hänsyn till de nationella och regionala 

planer och prioriteringar för sitt åtgärdsarbete som Trafikverket upprättar, och de 

åtgärdsplaner som länsstyrelserna ska upprätta enligt Länsstyrelsernas åtgärd 1. 

Sammanhang  
Åtgärden är ny i Åtgärdsprogram 2016–2021. 

Åtgärdens genomförande stöds av åtgärderna Trafikverket 1 och Länsstyrelserna 1 och 5. 

Denna åtgärd bidrar till samhällets klimatanpassning genom att undanröja vandringshinder 

och skydda grunda havsvikar vid torka och kusterosion. 

Miljömål och globala hållbarhetsmål 
Åtgärden stödjer särskilt generationsmålet och miljömålen 4. Giftfri miljö, 8. Levande sjöar 

och vattendrag, 9. Grundvatten av god kvalitet, 15. God bebyggd miljö och 16. Ett rikt växt- 

och djurliv. 

Åtgärden bidrar särskilt till att uppnå globala hållbarhetsmålen 3. Hälsa och välbefinnande, 

6. Rent vatten och sanitet, 11. Hållbara städer och samhällen, och 15. Ekosystem och biologisk 

mångfald.  
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Länsstyrelserna, åtgärd 4: 

Tillsynsvägledning till kommuner 

Länsstyrelserna ska vidareutveckla sin vägledning och tillsynsvägledning till 

kommunerna i deras tillsyn, prövning och egenkontrollarbete av: 

      a) miljöfarliga verksamheter enligt (miljöbalk (1998:808) (MB) ) 9 kap. 

      b) förorenade områden enligt MB 10 kap 

      c) djurhållande verksamheter, jordbruks- och trädgårdsföretag enligt MB 12 kap. 

      d) andra verksamheter som påverkar vattenmiljön. 

Åtgärden ska medföra att det för verksamheter med ovan nämnda påverkan ställs krav 

på genomförande av åtgärder som bidrar till att miljökvalitetsnormerna för yt- och 

grundvatten kan följas. 

Åtgärden ska genomföras löpande.  

Motivering  

Miljöfarlig verksamhet och förorenade områden 
Enligt Vattenmyndighetens bedömningar påverkas en stor del av vattendistriktets yt- och 

grundvattenförekomster av miljöfarliga verksamheter och förorenande områden, vilka bidrar 

till att god vattenstatus inte uppnås eller riskerar att försämras. Analysen av miljöpåverkan, 

som ligger till grund för Vattenmyndighetens bedömningar visar att en av orsakerna till att 

god vattenstatus inte nås är påverkan från källor som ingår i ansvaret för den kommunala 

tillsynen.  

VH: I Vattenmyndighetens analys av miljöpåverkan pekas bland annat miljöfarliga 

verksamheter som industrier, deponier, fritidsbåtshamnar/båtuppläggningsplatser, växthus 

och avloppsreningsverk ut som betydande påverkanskällor i Västerhavets vattendistrikt. 

I Västerhavets vattendistrikt finns 46 ytvattenförekomster med betydande påverkan av 

prioriterade ämnen (exklusive kvicksilver och PBDE) och/eller särskilda förorenande ämnen 

från miljöfarliga verksamheter i sådan utsträckning att miljökvalitetsnormerna för vatten inte 

följs eller riskerar att inte följas. I ytterligare 202 ytvattenförekomster finns en utpekad trolig 

betydande påverkan av prioriterade ämnen (exklusive kvicksilver och PBDE) och/eller 

särskilda förorenande ämnen från miljöfarliga verksamheter, där ytterligare kunskap behövs 

för att bedöma behovet av åtgärder I dessa fall kan till exempel kontrollprogram behöva 

utvecklas för att möjliggöra bedömningar av verksamheternas påverkan på ekologisk, kemisk 

och kvantitativ vattenstatus. 

För grundvatten riskerar 41 vattenförekomster att inte följa miljökvalitetsnormerna för 

grundvatten på grund av påverkan från miljöfarliga verksamheter på grundvattnets kemiska 

status.  

I Västerhavets vattendistrikt finns 43 ytvattenförekomster med betydande påverkan av 

prioriterade ämnen (exklusive kvicksilver och PBDE) och/eller särskilda förorenande ämnen 

från förorenade områden i sådan utsträckning att miljökvalitetsnormerna för vatten inte följs 

eller riskerar att inte följas. I ytterligare 280 ytvattenförekomster finns en utpekad trolig 

betydande påverkan av prioriterade ämnen (exklusive kvicksilver och PBDE) och/eller 
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särskilda förorenande ämnen från förorenade områden, där ytterligare kunskap behövs för att 

bedöma behovet av åtgärder. 

För grundvatten riskerar 122 vattenförekomster att inte följa miljökvalitetsnormerna för 

grundvatten på grund av påverkan från förorenade områden på grundvattnets kemiska 

status. 

I Västerhavets vattendistrikt riskerar 77 ytvattenförekomster att inte följa 

miljökvalitetsnormerna för ytvatten för övergödning på grund av påverkan från 

avloppsreningsverk. 

Länsstyrelsen har ansvar att vägleda kommunerna i den tillsyn de gör enligt (miljöbalk 

(1998:808) (MB)). Ansvar för länsstyrelsernas tillsynsvägledning av kommunerna framgår av 

(miljötillsynsförordning (2011:13))3 kap. 16 § I denna framgår att länsstyrelserna ska ge 

kommunerna i det egna länet stöd för att utveckla tillsynen. Länsstyrelserna har ansvar för 

tillsynsvägledningen i länet med undantag för den tillsyn som utövas av Försvarsinspektören 

för hälsa och miljö eller Skogsstyrelsen. 

Det är de centrala myndigheterna som delar på tillsynsvägledningsansvaret på nationell nivå 

där de ska inom sitt vägledningsområde särskilt ge stöd till länsstyrelsernas 

tillsynsvägledning till kommunerna, enligt miljötillsynsförordning 3 kap. De 

tillsynsvägledande myndigheterna ska aktivt verka för samordning och samverkan i frågor 

om tillsynsvägledning. Länsstyrelsen har en betydelsefull roll att föra fram de centrala 

myndigheternas vägledning via länsstyrelsen till de kommunala tillsynsmyndigheterna. 

Länsstyrelsen ansvarar för tillsynsvägledning i fråga om tillämpning av MB inom sitt län.  

När det gäller tillsyn av miljöfarliga verksamheter enligt MB 9 kap. och förorenade områden 

enligt 10 kap. efterfrågas av många kommuner en mer riktad tillsynsvägledning. 

Kommunerna behöver stöd med att utveckla tillsynen av miljöfarliga verksamheter och vid 

förorenade områden, där det finns en risk för att miljökvalitetsnormerna för vatten inte kan 

följas på grund av påverkan från dessa verksamheter.  

Små avlopp 
I Västerhavets vattendistrikt riskerar 354 ytvattenförekomster att inte följa 

miljökvalitetsnormerna för ytvatten med avseende på övergödning. 8 ytvattenförekomster 

riskerar att inte följa miljökvalitetsnormerna för ytvatten med avseende på miljögifter. För 

grundvatten riskerar 3 vattenförekomst att inte följa miljökvalitetsnormerna för grundvatten 

på grund av påverkan från små avlopp.  

Tillsynstakten är generellt för låg hos kommunerna för att säkerställa att fastighetsägares små 

avloppsanläggningar upprätthåller sin funktion över tid. Resultatet av återrapporteringen av 

åtgärdsgenomförande från kommunerna till vattenmyndigheterna, det vill säga planerad 

jämfört med utförd tillsyn, visar att tillsynstakten är omkring hälften så hög som den behöver 

vara (Vattenmyndigheterna, 2020a). Enligt vattenmyndigheternas enkät till kommunerna om 

genomförda åtgärder, som skickades ut hösten 2019 (Vattenmyndigheterna, 2019a), är det en 

stor skillnad mellan kommuner när det kommer till åtgärdade avloppsanläggningar i de 

vattenförekomster där det finns en påverkan från små avlopp. I Sverige som helhet behöver 

tillsynstakten därför öka, men behovet varierar mellan kommuner. Havs- och 

vattenmyndigheten ger vägledning nationellt kring prövning och tillsyn av små avlopp, 

riktad till kommunerna. På grund av regionala skillnader finns det dock olika förutsättningar 

för kommunerna att arbeta med tillsyn av små avlopp. Det är därför viktigt att länsstyrelserna 

utifrån Havs- och vattenmyndighetens olika vägledningsinsatser samordnar och stöttar 

kommunerna i detta arbete. 
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Växtnäring och växtskyddsmedel 
Jordbruket påverkar vatten på olika sätt.  

I Västerhavets vattendistrikt finns 590 ytvattenförekomster och 94 grundvattenförekomster 

med påverkan från jordbruk som riskerar att inte följa miljökvalitetsnormerna för vatten. 

Påverkan på vatten inkluderar förhöjda halter av näringsämnen, förekomst av 

växtskyddsmedel samt fysisk påverkan som påverkan de biologiska livsmiljöerna negativt.  

Tillsyn av verksamheter som bidrar till läckage av växtnäring och växtskyddsmedel till vatten 

är ett viktigt verktyg för att minska jordbrukets påverkan på vatten. Hantering och förvaring 

av stallgödsel, tidpunkt och skyddsavstånd till vatten vid spridning av gödsel och 

växtskyddsmedel, och skötsel av diken och dräneringsbrunnar är exempel där tillsyn och 

egenkontroll kan bidra till ett miljövänligare jordbruk.   

Tillsyn av jordbruksverksamhet är komplext eftersom det ofta rör sig om diffusa utsläpp och 

förutsättningarna mellan olika regioner och gårdar varierar, till exempel vad gäller jordart, 

klimat, produktionsinriktning. En utvecklad tillsynsvägledning är därför nödvändig för att ge 

kommunerna möjlighet att bedriva en effektiv tillsyn. 

Genomförande  

Miljöfarlig verksamhet och förorenade områden 
För anmälningspliktiga verksamheter och för verksamheter där kommunen tagit över 

tillsynen ska länsstyrelserna vägleda kommunerna i sin tillsyn enligt MB. 

Länsstyrelsen tillsynsvägledning ska utgå från Naturvårdsverkets nationella 

vägledningsarbete om tillämpningen av MB. Länsstyrelsen har ansvaret att ge riktad 

vägledning baserat på de behov som finns hos kommunerna i länet (miljötillsynsförordning 

(2011:13)) 3 kap. 16 §). De åtgärdsplaner för avrinningsområden som tas fram inom ramen för 

Länsstyrelsernas åtgärd 1 ska då användas som riktlinjer och stöd vid planeringen av 

vägledningsarbetet. Länsstyrelsen ska i och med åtgärd 1 och de åtgärdsplaner som ingår i 

detta arbete kunna delge en samlad överblick av påverkan för hela avrinningsområdet och 

därmed samordna behovet av åtgärder inom tillsynsvägledningen över exempelvis 

kommungränser. Dessa planer ska utgöra ett stöd för att identifiera och prioritera 

vattenförekomster som är i behov av åtgärder, även där påverkan är komplex, som till 

exempel från uppströms- eller kumulativ påverkan. 

Åtgärden ska ge kommunerna stöd för att avgöra, sett utifrån kommunernas behov, var inom 

ett avrinningsområde det är prioriterat att genomföra tillsyn i syfte att förbättra eller 

förebygga försämringar av vattenstatusen. Länsstyrelsen behöver genom tillsynsvägledningen 

förmedla det underlag och den kunskap som finns i åtgärdsplanerna till kommunerna för att 

de i sin tur ska genomföra planering av tillsyns-, informations- och utbildningsinsatser så att 

miljökvalitetsnormerna ska kunna följas. 

Åtgärden ska ge kommunerna vägledning där ny kunskap har kommit fram om 

påverkanskällor som bidrar till att god vattenstatus inte uppnås eller riskerar att försämras, 

från både ämnen och nya och etablerade branscher. Vägledning bör även prioriteras i de fall 

där ämnen som idag inte ingår i verksamheters tillstånd bidrar till att status inte är god eller 

riskerar att försämras. Åtgärden syftar på så vis till att säkerställa att utsläpp och spill av 

prioriterade ämnen och särskilda förorenande ämnen från miljöfarliga verksamheter upphör 

eller begränsas i sådan omfattning att miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas. Det är 

viktigt att ta hänsyn till försiktighetsprincipen då kunskapsnivån kring påverkanskällor är låg 

för många prioriterade ämnen och särskilda förorenande ämnen. Detta gäller särskilt för 
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ackumulerande ämnen och för prioriterade farliga ämnen som enligt(tilläggsdirektiv till 

prioämnesdirektivet)(2013/39/EU) ska fasas ut. 

Som stöd för framtagande av regionala planer för tillsynsvägledning finns Miljösamverkan 

Sveriges handläggarstöd på webben för miljökvalitetsnormer för vatten i tillsyn av miljöfarlig 

verksamhet (Miljösamverkan Sverige, 2020). Där finns exempel på hur olika länsstyrelser har 

arbetat och arbetar med att inkludera miljökvalitetsnormerna för vatten i tillsyn av 

miljöfarliga verksamheter. Handläggarstödet kan också användas som stöd i 

vägledningsarbetet. 

Länsstyrelsen ska inom sin tillsynsvägledning till kommunerna ge råd och stöd i arbetet med 

att inrätta och bedriva tillsyn i skyddade marina områden. 

Små avlopp 
Havs- och vattenmyndigheten ger vägledning nationellt kring prövning och tillsyn av små 

avlopp. Länsstyrelserna ska bidra med ett regionalt perspektiv och samordna arbetet inom 

länen. Enligt(miljötillsynsförordning (2011:13))3 kap. 16 § ska länsstyrelserna ge 

tillsynsvägledning till kommunerna i länet. Vägledningen ska leda till att kommunerna har en 

effektivare tillsyn av små avlopp vilket kan bidra till en höjd åtgärdstakt. 

Växtnäring och växtskyddsmedel 
Länsstyrelsernas tillsynsvägledning till kommunerna i frågor om djurhållande verksamheter 

och verksamheter inom jordbruks- och trädgårdsområdet behöver öka i omfattning och ska 

utvecklas så att den blir ändamålsenlig för kommunerna och att den leder till minskad 

miljöpåverkan från berörda verksamheter. Det tillkommer fortlöpande ny kunskap och nya 

krav vilket innebär att vägledningen behöver uppdateras och utvecklas kontinuerligt. 

Tillsynen av sådant som kan orsaka förluster av fosfor och kväve från växtodling kräver 

mycket kompetens hos inspektören. Vägledningen behöver därför utvecklas särskilt kring hur 

tillsynsmyndigheterna kan bedriva en ändamålsenlig tillsyn med avseende på 

växtnäringsförluster och läckage av växtskyddsmedel från jordbruksmark och växthus.  

Hästgårdar kan lokalt vara en betydande källa till läckage av näringsämnen genom 

exempelvis upptrampade betes- och rasthagar. Den regionala vägledningen för tillsyn på 

hästgårdar behöver förstärkas.  

Läckage från växthus kan vara en betydande källa till att vi hittar växtskyddsmedel i vatten. 

Vissa av de verksamma ämnena i växtskyddsmedel som är förbjudna för användning 

utomhus är tillåtna för användning i växthus. Länsstyrelserna behöver därför särskilt 

fokusera på vägledning för tillsyn på dessa verksamheter. 

Åtgärden ska bidra till minskad tillförsel av fosfor, kväve och växtskyddsmedel till 

ytvattenförekomsterna, samt minskade nitrathalter i grundvatten för att bidra till att 

miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas, inklusive förbudet mot försämring av statusen. 

Egenkontroll 
Länsstyrelserna behöver också vägleda kommunerna i tillsynen av egenkontroll och 

recipientkontroll. Länsstyrelserna behöver ge kommunerna stöd när det gäller vilka krav som 

kan och börs ställas på verksamhetsutövares egenkontroll och utformningen av och innehållet 

i recipientkontrollprogram, så att dessa möjliggör bedömningar av verksamheternas påverkan 

på ekologisk, kemisk och kvantitativ vattenstatus. Tillsynsinsatserna ska säkerställa att 

verksamhetsutövarnas egenkontroll ger underlag för bedömningar av vilka förebyggande 

eller förbättrande åtgärder som behövs för att undvika att verksamheterna leder till att 

miljökvalitetsnormerna för vatten inte följs. 
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Sammanhang  
Åtgärden är en revidering av åtgärderna Länsstyrelserna 3, 7 och 8 från Åtgärdsprogram 

2016–2021. 

Åtgärdens genomförande stöds av åtgärderna Naturvårdsverket 1–3, 5, 8 och 9, Havs- och 

vattenmyndighetens åtgärd 1, Jordbruksverket 6, Länsstyrelserna 1 och Länsstyrelserna 4. 

Åtgärdens genomförande stödjer åtgärderna Kommunerna 1 och 2. 

Åtgärden bidrar till att miljökvalitetsnormerna för havsmiljön enligt Havs- och 

vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:18, 2012) om vad som kännetecknar god 

miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön kan följas. 

Miljömål och globala hållbarhetsmål 
Åtgärden stödjer särskilt generationsmålet och miljömålen 4. Giftfri miljö, 8. Levande sjöar 

och vattendrag, 9. Grundvatten av god kvalitet och 10. Hav i balans samt levande kust  

och skärgård. 

Åtgärden bidrar särskilt till att uppnå globala hållbarhetsmålen 3. Hälsa och välbefinnande, 

6. Rent vatten och sanitet, 11. Hållbara städer och samhällen, 12. Hållbar konsumtion och 

produktion, 14. Hav och marina resurser, 15. Ekosystem och biologisk mångfald och 16. 

Fredliga och inkluderande samhällen. 

 

Länsstyrelserna, åtgärd 5: 

Långsiktigt skydd av vattentäkter 

Länsstyrelserna ska prioritera arbetet med långsiktigt skydd av vattentäkter. 

Länsstyrelserna behöver särskilt: 

      a) förstärka arbetet med inrättande av vattenskyddsområden och förkorta 

handläggningstiderna vid inrättande av vattenskyddsområden,  

      b) genomföra systematisk och regelbunden tillsyn av vattenskyddsområden med 

tillhörande föreskrifter,  

      c) inom sin tillsynsvägledning till kommunerna ge råd och stöd i arbetet med att 

inrätta och bedriva tillsyn i vattenskyddsområden,  

      d) utarbeta regionala vattenförsörjningsplaner i samverkan med kommunerna,  

      e) genom tillsyn, kontrollera att tillståndspliktiga vattenuttag i grund- och ytvatten har 

tillstånd, särskilt i områden med återkommande vattenbrist. 

Åtgärden ska genomföras kontinuerligt. 

Motivering  
Åtgärdsprogrammet ska enligt  (vattenförvaltningsförordning ) 6 kap. 5 § innehålla åtgärder för 

inrättande av vattenskyddsområden eller åtgärder för att på annat sätt skydda dricksvatten. 

Alla vattenuttag är inte vattenförekomster, som används till dricksvattenuttag, men alla måste 
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tas med i ett sammanhang. För att långsiktigt säkerställa vattenförsörjningen behöver 

länsstyrelsen arbeta med vattenskydd inom flera av sina ansvarsområden:  

Vattenskyddsområden med tillhörande föreskrifter är effektiva och konkreta verktyg för att 

skydda dricksvatten. Föreskrifterna kan innebära inskränkningar, exempelvis krav på 

anmälan, tillståndsplikt eller förbud, för verksamheter som kan ha en sådan betydande 

påverkan på yt- och grundvattenförekomsterna att miljökvalitetsnormerna och kraven för 

dricksvattenkvalitet riskerar att inte följas. Föreskrifterna reglerar exempelvis hantering av 

bekämpningsmedel, växtskydds- och växtnäringsämnen, petroleumprodukter och andra 

kemikalier, infiltration av avloppsvatten och avfallshantering. Av de 260 kommuner som 

svarat på årsrapporteringen 2019 finns det i Sverige finns 1590 allmänna vattentäkter varav 32 

procent saknar vattenskyddsområde (Vattenmyndigheterna, 2020a). Därutöver finns ett stort 

antal äldre vattenskyddsområden som behöver revideras då skyddsföreskrifterna och 

utbredningen av vattenskyddsområdet är otillräckliga eller nya oreglerade risker identifierats. 

Enligt 2019 års rapportering till vattenmyndigheterna av genomförda åtgärder svarar 130 

kommuner (av 260 svarande) att de har vattenskyddsområden som bedöms ha ett 

otillfredsställande skydd. Av rapporteringen framgår att arbetet med att inrätta 

vattenskyddsområden går sakta. Flera kommuner svarar att ansökningar om 

vattenskyddsområden har lämnats till länsstyrelsen för beslut men att långa 

handläggningstider försvårar genomförandet av åtgärden.  

För att säkerställa att syftet med vattenskyddsområdet uppnås är tillsyn en förutsättning. 

Tillsynen omfattar kontroll av att föreskrifter, tillstånd och dispenser inom 

vattenskyddsområden följs. Tillsyn av vattenskyddsområden bedrivs i begränsad omfattning 

och behöver förstärkas.  

Länsstyrelsen behöver stödja och vägleda kommunerna i det arbetet så att skyddet av 

vattentäkten kan anpassas till de lokala och regionala förutsättningarna. Det måste även 

utföras avvägningar mellan livsmedelsproduktion och vattenskydd för att säkerställa en 

tillräcklig vattenförsörjning.  

Samhällsplaneringen är ett viktigt verktyg för att långsiktigt säkerställa vattenförsörjningen. 

Regionala vattenförsörjningsplaner är betydelsefulla underlag för kommunernas arbete med 

översiktsplanering. De synliggör viktiga yt- och grundvattenförekomster. Med de regionala 

vattenförsörjningsplanerna tas mer hänsyn till skydd av vattentäkter i den fysiska 

planeringen. Markanvändning och verksamheter som innebär betydande påverkan på yt- och 

grundvattenförekomster kan då undvikas eller anpassas så att miljökvalitetsnormerna för 

vatten och kraven på dricksvattenkvalitet följs. Klimatförändringarna kan komma att få stor 

påverkan på vattenförsörjningen i framtiden och är därför en viktig del av 

samhällsplaneringen. 

Tillgången på vatten är generellt god i stora delar av Sverige, men problem med 

vattentillgång till följd av låga grundvattennivåer har blivit allt vanligare. Vattenuttag sker 

bland annat inom jordbruket, industrin och för allmän eller enskild dricksvattenförsörjning. 

Med ökad konkurrens om vatten är det viktigt att verksamhetsutövaren har tillstånd för 

vattenuttag. Enligt 2019 års rapportering till vattenmyndigheten av genomförda åtgärder idag 

saknar mer än 46 procent av de allmänna vattentäkterna tillstånd till vattenuttag. Tillsyn av 

vattenuttag bedrivs i begränsad omfattning och behöver förstärkas, särskilt prioriterat är 

områden med grundvattenförekomster som riskerar att inte uppnå god kvantitativ status till 

2027. Länsstyrelsens åtgärder till skydd av vatten är nödvändiga för att förebygga försämring 

av status i yt- och grundvattenförekomster. Åtgärderna förväntas leda till att kunna förebygga 

påverkan och åtgärda existerande problem så att miljökvalitetsnormerna följs. För påverkan 
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på ytvatten är det de prioriterade ämnena och de särskilda förorenande ämnena som behöver 

åtgärdas.  För grundvatten är det de ämnen som påverkar grundvattnets kemiska status.  

Genomförande  
Vattenskyddsområden med tillhörande föreskrifter beslutas med stöd av MB 7 kap. För att 

åtgärdstakten ska öka är det nödvändigt att länsstyrelserna prioriterar arbetet med att 

fastställa vattenskyddsområden.  

Länsstyrelserna behöver inom ramen för sitt tillsynsansvar bedriva systematisk och 

regelbunden tillsyn av vattenskyddsområden för att säkerställa att syftet med skyddet 

uppnås.  

Länsstyrelserna ansvarar för tillsynsvägledning inom MB tillämpningsområde i länet. 

Länsstyrelserna behöver ge råd och stöd till kommunala nämnder och förvaltningar i länet 

som ansvarar för tillsynen av vattenskyddsområden. Dagens bestämmelser medger att både 

länsstyrelser och kommuner beslutar om vattenskyddsområden (MB 7 kap 21 §). En förstärkt 

vägledning till kommunerna om hur de själva kan arbeta med inrättande av 

vattenskyddsområden kan bidra till en bättre ansvarsfördelning mellan länsstyrelser och 

kommuner i frågan.  

Länsstyrelsen har uppsikt i länet över hushållningen med mark- och vattenområden och har 

enligt MB 3 kap. 12 § ett ansvar att ställa samman utredningar, program och annat 

planeringsunderlag, som har betydelse för hushållningen med mark och vatten i länet och 

som finns hos statliga myndigheter. Regionala vattenförsörjningsplaner ska tas fram i 

samverkan med kommunerna och underlaget ska användas av kommunerna i 

översiktsplaneringen (se kommunernas åtgärd 7).  

Bortledande av grund- och ytvatten är en vattenverksamhet enligt MB 11 kap., vilket enligt 

huvudregel kräver tillstånd. Länsstyrelsen ansvarar för den operativa tillsynen men den kan 

delegeras till kommunerna. Om vattenuttag sker utan tillstånd och den kontroll som följer 

med tillstånd, finns risk för betydande påverkan på vattnets mängd eller kvalitet.  

Sammanhang  
Åtgärden är reviderad från åtgärden Länsstyrelserna 4 i Åtgärdsprogram 2016–2021. 

Åtgärdens genomförande stöds av åtgärderna Boverket 1, Försvarinspektören för hälsa och 

miljö 2, Havs- och vattenmyndigheten 5 och 8 och Länsstyrelserna 1. 

Åtgärdens genomförande stödjer åtgärderna Kommunerna 1, 3 och 5. 

Åtgärden bidrar till att Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30)  

kan följas. 

Denna åtgärd bidrar till samhällets klimatanpassning genom att skydda dricksvatten och 

framtida dricksvattensvattenförekomster från förändrad nederbörd, översvämning eller torka. 

Miljömål och globala hållbarhetsmål 
Åtgärden stödjer särskilt generationsmålet och miljömålen 8. Levande sjöar och vattendrag 

och 9. Grundvatten av god kvalitet. 

Åtgärden bidrar särskilt till att uppnå globala hållbarhetsmålen 3. Hälsa och välbefinnande, 

6. Rent vatten och sanitet, 11. Hållbara städer och samhällen och 15. Ekosystem och biologisk 

mångfald. 
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Länsstyrelserna, åtgärd 6: 

Rådgivningsverksamhet växtnäring och växtskyddsmedel 

Länsstyrelserna ska prioritera och utveckla sin informations- och rådgivningsverksamhet 

för att minska växtnäringsförluster och förluster av växtskyddsmedel till yt- och 

grundvattenförekomster där det finns en risk för att miljökvalitetsnormerna för vatten 

inte kan följas på grund av sådan påverkan. Informationsinsatser behövs till de 

verksamheter som inte täcks in av pågående rådgivning. 

Länsstyrelserna ska även på regional nivå stödja det lokala åtgärdsarbete mot 

övergödning som bedrivs genom åtgärdssamordnare.  

Åtgärden ska genomföras i samverkan med Havs- och vattenmyndigheten och 

Jordbruksverket. 

Åtgärden ska genomföras kontinuerligt. 

Motivering  
I Västerhavets vattendistrikt finns 590 ytvattenförekomster och 94 grundvattenförekomster 

med påverkan från jordbruk som riskerar att inte följa miljökvalitetsnormerna för vatten. 

Jordbruket är den enskilt största källan och åtgärder som leder till minskad tillförsel av 

näringsämnen till vatten från jordbruksmark och ökad retention i landskapet behöver därför 

genomföras i stor omfattning. Rådgivning behövs för att få till stånd lämpliga åtgärder inom 

jordbruket för att minska övergödningen. Den behövs också för att öka anslutningen till 

miljöförbättrande ersättningar och för att bidra till att åtgärder genomförs, så att de får bästa 

möjliga effekt. Rådgivning är viktig eftersom växtnäringsfrågorna inom jordbruket ofta rör sig 

om diffusa utsläpp. Förutsättningarna mellan olika regioner och gårdar varierar därför, till 

exempel vad gäller jordart, klimat och produktionsinriktning. Därmed kan också de åtgärder 

som är mest kostnadseffektiva variera mellan olika regioner och olika gårdar. 

Rådgivning behöver också utvecklas för att få till stånd de åtgärder som behövs för att minska 

påverkan på vattenförekomster från användningen av växtskyddsmedel inom jordbruket. De 

åtgärdssamordnare som finns bland annat inom projektet ”Lokalt engagemang för vatten” 

(LEVA) är viktiga för att motivera och prioritera rätt åtgärd på rätt plats. 

Genomförande  
Länsstyrelserna ska verka för ett effektivt regionalt genomförande av den gemensamma 

jordbrukspolitiken. Åtgärden är inriktad mot den gemensamma jordbrukspolitikens 

(Landsbygdsprogrammets) fokusområde 4B, förbättra vattenförvaltningen och hanteringen av 

gödsel- och växtskyddsmedel. 

Rådgivningen ska ha som mål att åtgärder genomförs på rätt plats och att de mest 

kostnadseffektiva åtgärderna används i första hand. Som grund till detta har 

vattenmyndigheterna tagit fram ett underlag som behöver tas hänsyn till, med förslag på 

möjliga kostnadseffektiva åtgärder för att nå god ekologisk status med avseende på 

övergödning. Det är viktigt att rådgivningen till såväl enskilda lantbrukare som 

åtgärdssamordnare leder till en ökad insikt om problemen, men också till kunskap om vilka 

risker som finns och vilka åtgärder som behöver vidtas för att minska förlusterna av fosfor 

och kväve till vatten från jordbruksmark och åtgärder för att öka retentionen i landskapet. 
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Genom kontinuerlig utbildning och rådgivning till lantbruksföretag i säker hantering av 

växtskyddsmedel kan förlusterna av växtskyddsmedelsrester minska och därmed påverkan 

på vattenmiljön. Eftersom det utvecklas nya preparat, ny kunskap, nya krav och regler 

behöver rådgivningen uppdateras och riktas brett till verksamhetsutövare som använder 

växtskyddsmedel.  

Det är viktigt att utgångspunkten för rådgivningen ligger i att följa miljökvalitetsnormerna för 

vatten inklusive att förbudet mot försämring av status tas hänsyn till, så väl som att det tas 

hänsyn till avrinningsområdesperspektivet vid planeringen av rådgivningsverksamheten. 

Länsstyrelserna har på regional nivå en viktig roll i att stödja åtgärdsarbetet som bedrivs 

genom lokala åtgärdssamordnare. Denna roll är en förutsättning för den samlade 

åtgärdssamordningen och behöver samordnas med den nationella stödfunktionen som 

tillhandahålls av Havs- och vattenmyndigheten.   

Åtgärden ska leda till att åtgärder genomförs för att minska tillförsel av framför allt fosfor, 

men också kväve, till ytvattenförekomster och minska nitrathalterna i grundvatten för att 

bidra till att miljökvalitetsnormerna för vatten följs. Även behoven av att minska tillförseln av 

näringsämnen till havsbassängerna behöver tas hänsyn till. Åtgärden ska också leda till 

åtgärder så att tillförseln av växtskyddsmedelsrester till yt- och grundvatten minskar för att 

bidra till att miljökvalitetsnormerna för vatten följs.  

Länsstyrelserna behöver dessutom rikta särskild information om ersättningar inom ramen för 

den gemensamma jordbrukspolitiken och andra stöd till lantbrukare i tillrinningsområdet till 

utpekade vattenförekomster med övergödningsproblem. Detta kan kräva riktade insatser till 

exempelvis mindre lantbruksföretag, hästägare och fårproducenter. 

Sammanhang  
Åtgärden är en revidering av åtgärd 15 i Åtgärdsprogram 2009–2016. 

Åtgärdens genomförande stöds av åtgärderna Jordbruksverket 1, 2, 3 och 6, Havs- och 

vattenmyndigheten 7 och 9 och Länsstyrelserna 5.  

Åtgärdens genomförande stödjer åtgärderna Jordbruksverket 4 och Kommunerna 2.  

Åtgärden bidrar till att miljökvalitetsnormerna för havsmiljön enligt Havs- och 

vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:18, 2012) om vad som kännetecknar god 

miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön kan följas. 

Denna åtgärd bidrar till samhällets klimatanpassning genom att minska läckage av 

växtskyddsmedel vid ökad nederbörd och översvämning. 

Miljömål och globala hållbarhetsmål 
Åtgärden stödjer särskilt generationsmålet och miljömålen 4. Giftfri miljö, 7. Ingen 

övergödning, 8. Levande sjöar och vattendrag, 9. Grundvatten av god kvalitet, 10. Hav i 

balans samt levande kust och skärgård och 13. Ett rikt odlingslandskap. 

Åtgärden bidrar särskilt till att uppnå globala hållbarhetsmålen 2. Ingen hunger, 3. Hälsa och 

välbefinnande, 6. Rent vatten och sanitet, 14. Hav och marina resurser, 15. Ekosystem och 

biologisk mångfald och 16. Fredliga och inkluderande samhällen. 
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Länsstyrelserna, åtgärd 7: 

Vägledning kommuner översikts-och detaljplanering 

Länsstyrelserna ska vägleda regioner och kommunerna vid region-, översikts- och 

detaljplanering så att miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten ska kunna följas. 

Länsstyrelserna behöver särskilt bevaka att: 

      a) det framgår av översiktsplanen hur miljökvalitetsnormerna för vatten kommer att 

följas,  

      b) prioritering av åtgärder på kommunal nivå görs utifrån aktuella regionala eller 

mellankommunala planeringsunderlag för naturresurser samt planeringsunderlag 

för skydd och restaurering av kustnära miljöer,  

      c) kommunerna i sin detaljplanering har använt aktuellt och relevant underlag från 

Vatteninformationssystem Sverige (VISS). 

Åtgärden ska genomföras i samverkan med Boverket.  

Åtgärden ska genomföras kontinuerligt. 

Motivering  
Den årliga rapporteringen från kommunerna om genomförda åtgärder visar att 

miljökvalitetsnormerna för vatten inte följs i den fysiska planeringen i tillräcklig omfattning. 

Arbetet med vägledning från länsstyrelserna i denna fråga har kommit igång, särskilt i de län 

som har utfört pilotprojekt. Vägledningsarbetet behöver dock utvecklas, harmoniseras och 

intensifieras för att inte den framtida samhällsbyggnadsutvecklingen sker på bekostnad av 

kvaliteten på vattenmiljön. Genom rådgivning och vägledning om tillämpningen av 

miljökvalitetsnormerna för vatten i översikts- och detaljplanering ges kommunerna rimliga 

förutsättningar för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas i den fysiska 

planeringen och i utvecklingen av samhällsbyggandet. 

Underlaget i Vatteninformationssystem Sverige (VISS) uppdateras och utvecklas ständigt, 

varför det är viktigt att kommunerna är uppdaterade och väl förtrogna med verktyget och 

vilka begränsningar som finns. För ett effektivt åtgärdsarbete behöver kommunerna känna till 

med vilken tillförlitlighet som vattenförekomsterna har klassats, både beroende av tillgängliga 

data och undersökningsmetod. Kommunerna tycker även att det är svårt att överföra material 

från VISS in i detaljplaneringen och det finns ett behov av att få stöd och vägledning av 

länsstyrelserna. Det behövs därför förbättrade kunskaper inom de kommunala 

organisationerna avseende det praktiska användandet av VISS och möjligheterna till export 

av digitalt kartunderlag för översikts- och detaljplaner. Det krävs också förbättrade kunskaper 

om och förståelse för innehållet, till exempel gällande aktualiseringsgraden och 

tillförlitligheten av klassificeringarna. 

Genomförande  
Länsstyrelsernas dialog med kommunerna när en översiktsplan tas fram är en väsentlig del av 

arbetsprocessen. Viktiga moment i genomförandet av åtgärden är: 

Att länsstyrelserna säkerställer att det framgår i översiktsplanen hur kommunen tänker följa 

miljökvalitetsnormerna för vatten. Detta kan göras i länsstyrelsernas arbete med 

sammanfattande redogörelser, vid aktualitetsprövning och i samrådsförfarandet och 



 

118 

granskningsyttrande. Det anges i  (plan- och bygglag (2010:900) (PBL)) 3 kap. 5 § att det ska 

framgå hur kommunen avser att följa miljökvalitetsnormerna men inte hur det ska ske. 

Många kommuner jobbar med att aktualisera delar av sina översiktsplaner genom 

fördjupningar och tillägg. Länsstyrelserna lämnar en sammanfattande redogörelse till 

kommunerna minst en gång per mandatperiod, där denna fråga kan uppmärksammas. 

Sammantaget behöver länsstyrelserna utveckla sin vägledning till kommunerna i dessa 

frågor, för att de tidigt i processen ska uppmärksamma behovet av att ta hänsyn till 

miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten i den långsiktiga planeringen.  

Länsstyrelserna behöver ge råd och vägledning till kommunerna kring hur prioritering av 

åtgärder på kommunal nivå kan göras utifrån aktuella regionala eller mellankommunala 

planeringsunderlag för naturresurser, exempelvis regionala vattenförsörjningsplaner. 

Länsstyrelserna kan därutöver behöva ta fram planeringsunderlag för kustzonen, så att 

miljökvalitetsnormer i kustvattenförekomster kan följas. Länsstyrelsens samlade bedömning, 

med olika sakområdeskompetenser, är central i detta.  

Enligt PBL 3 kap. 10 § ska länsstyrelserna tillhandahålla underlag för kommunernas 

bedömningar och även ge råd i fråga om sådana allmänna intressen som hänsyn bör tas till 

enligt 2 kap. vid beslut om användningen av mark- och vattenområden. Som ett led i detta 

arbete ska länsstyrelserna ge kommunerna stöd och vägledning, till exempel genom 

utbildningsinsatser, kring hur underlaget i VISS bör användas i det kommunala 

planeringsarbetet. Åtgärden behöver bland annat leda till en ökad samverkan mellan de två 

arbetsområdena miljöskydd och samhällsplanering. 

Sammanhang  
Åtgärden är en revidering av Länsstyrelsernas åtgärd 9 i Åtgärdsprogram 2016–2021. 

Åtgärdens genomförande stöds av åtgärderna Boverket 1, Länsstyrelserna 5 och 12 och 

Regionerna 1. 

Åtgärdens genomförande stödjer åtgärderna Kommunerna 1 och 4. 

Åtgärden bidrar till att miljökvalitetsnormerna för havsmiljön enligt Havs- och 

vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:18, 2012) om vad som kännetecknar god 

miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön kan följas. 

Åtgärden bidrar till att Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30)  

kan följas. 

Denna åtgärd bidrar till samhällets klimatanpassning genom att skydda dricksvatten och 

framtida dricksvattensvattenförekomster från förändrad nederbörd, översvämning eller torka 

samt att utarbeta hållbar dagvattenhantering vid ökad nederbörd och vattentillförsel. 

Miljömål och globala hållbarhetsmål 
Åtgärden stödjer särskilt generationsmålet och miljömålen 8. Levande sjöar och vattendrag, 

9. Grundvatten av god kvalitet, 10. Hav i balans samt levande kust och skärgård och 15. God 

bebyggd miljö. 

Åtgärden bidrar särskilt till att uppnå globala hållbarhetsmålen 6. Rent vatten och sanitet, 11. 

Hållbara städer och samhällen, 14. Hav och marina resurser, 15. Ekosystem och biologisk 

mångfald och 16. Fredliga och inkluderande samhällen. 
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Länsstyrelserna, åtgärd 8: 

Prioritering inom den gemensamma jordbrukspolitiken 

Länsstyrelserna ska inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken prioritera 

nedanstående åtgärder i jordbrukslandskapet, och aktivt verka för ett ökat genomförande 

av dessa åtgärder i samverkan med Jordbruksverket, rådgivare, åtgärdssamordnare och 

lantbrukare: 

• Strukturkalkning  

• Kalkfilterdike 

• Anpassad skyddszon 

• Skyddszon 

• Fosfordamm/våtmark 

• Tvåstegsdike 

• Vårbearbetning  

• Fånggröda  

Åtgärden ska bidra till att miljökvalitetsnormer för vatten följs.  

Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras kontinuerligt. 

Motivering 
Höga halter av näringsämnen är en av de främsta orsakerna till att god ekologisk status inte 

nås i vattendrag, sjöar och kustvatten. 

I Västerhavets vattendistrikt finns 363 vattenförekomster med betydande påverkan från 

jordbruk i sådan utsträckning att miljökvalitetsnormerna för vatten inte följs eller riskerar att 

inte följas med avseende på övergödning. 

Nationellt bidrar jordbruket till knappt 60% av den antropogena tillförseln av fosfor och 50% 

av den antropogena belastningen av kväve (SMED, 2020). Åtgärder som leder till minskad 

tillförsel av näringsämnen till vatten från jordbruksmark och ökad retention i landskapet 

behöver därför genomföras. För att nyttja den begränsade finansieringen inom den 

gemensamma jordbrukspolitiken optimalt behövs en högre grad av prioritering till vilka 

områden där åtgärderna gör störst effekt för att nå miljökvalitetsnormen för vatten.  

Genomförande 
Länsstyrelserna behöver verka för att de åtgärder som tagits fram av vattenmyndigheterna 

genomförs i högre utsträckning, och att de placeras där de gör mest nytta.  

Länsstyrelsen behöver utforma en plan för hur ersättningarna ska göra störst miljönytta inom 

ramen för befintlig budget och sedan styra, i möjligast mån, hur ersättningarna betalas ut till 

de sökande. Ansökningar bör prioriteras efter vattenmyndigheternas underlag av 

riskklassificering och beting så att miljökvalitetsnormerna för vatten följs. 

Den gemensamma jordbrukspolitiken är tillsammans med LOVA en viktig stödform för att 

genomföra de åtgärder i jordbrukslandskapet som krävs för att nå miljökvalitetsnormerna för 

vatten. Även våtmarkssatsningen i LONA som kan utgöra ett komplimenterande stöd för 

övergödningsåtgärder. Det är därför viktigt att handläggare för de olika stödformerna 

samverkar för att optimera kostnadseffektiviteten och underlätta för stödsökande. 
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Sammanhang  
Åtgärden är en ny åtgärd i Åtgärdsprogram 2021–2027. 

Åtgärdens genomförande stöds av åtgärderna Havs- och vattenmyndigheten 9, 

Jordbruksverket 1 och 4 och Länsstyrelserna 9. 

Åtgärden bidrar till att miljökvalitetsnormerna för havsmiljön enligt Havs- och 

vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:18, 2012) om vad som kännetecknar god 

miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön kan följas. 

Miljömål och globala hållbarhetsmål 
Åtgärden stödjer särskilt generationsmålet och miljömålen 7. Ingen övergödning, 8. Levande 

sjöar och vattendrag, 10. Hav i balans samt levande kust och skärgård, 11. Myllrande 

våtmarker och 13. Ett rikt odlingslandskap. 

Åtgärden bidrar särskilt till att uppnå globala hållbarhetsmålen 2. Ingen hunger, 6. Rent 

vatten och sanitet, 14. Hav och marina resurser, 15. Ekosystem och biologisk mångfald och 

16. Fredliga och inkluderande samhällen. 

 

Länsstyrelserna, åtgärd 9: 

Prioritering av LOVA 

Länsstyrelserna ska inom ramen för den stöd till lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) 

prioritera kostnadseffektiva åtgärder mot extern och intern näringsbelastning, och aktivt 

verka för ett ökat genomförande av dessa åtgärder i samverkan med Havs- och 

vattenmyndigheten, rådgivare, åtgärdssamordnare och lantbrukare. 

Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras kontinuerligt.  

Motivering 
Höga halter av näringsämnen är en av de främsta orsakerna till att god ekologisk status inte 

nås i vattendrag, sjöar och kustvatten. 

I Västerhavets vattendistrikt finns 363 vattenförekomster med betydande påverkan från 

jordbruk i sådan utsträckning att miljökvalitetsnormerna för vatten inte följs eller riskerar att 

inte följas med avseende på övergödning. 

Enligt (förordning (2009:381) om statligt stöd till lokala vattenvårdsprojekt) kan bidrag från 

havs- och miljöanslaget lämnas till lokala vattenvårdsprojekt (LOVA-projekt). År 2020 

fördelade Havs- och vattenmyndigheten ut 230 miljoner kronor, varav 161 miljoner kronor är 

tillgängliga för att finansiera åtgärder mot övergödning. Tillsammans med den gemensamma 

jordbrukspolitiken (GJP) utgör därmed LOVA det viktigaste finansieringsstödet för att 

minska näringsbelastningen till vatten från externa och interna källor.  

För att nyttja finansieringen inom LOVA optimalt behövs en högre grad av prioritering till 

vilka områden där åtgärderna gör störst effekt för att nå miljökvalitetsnormen för vatten. 
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LOVA-bidrag behöver därför användas till att öka genomförandet av åtgärder som leder till 

minskad tillförsel av näringsämnen till vatten från jordbruksmark, ökad retention i landskapet 

och minskad intern belastning. 

Genomförande 
Länsstyrelserna behöver verka för att de åtgärder som tagits fram av vattenmyndigheterna 

genomförs i högre utsträckning, och att de placeras där de gör mest nytta.  

Länsstyrelsen behöver utforma en plan för hur ersättningarna ska göra störst miljönytta inom 

ramen för befintlig budget och sedan styra, i möjligast mån, hur ersättningarna betalas ut till 

de sökande. Ansökningar bör prioriteras efter vattenmyndigheternas underlag över 

riskklassificering och beting så att miljökvalitetsnormerna för vatten följs. Vid finansiering av 

åtgärder mot internbelastning ska Havs- och vattenmyndighetens vägledning användas. 

LOVA är tillsammans med den gemensamma jordbrukspolitiken en viktig stödform för att 

genomföra de åtgärder i jordbrukslandskapet som krävs för att nå miljökvalitetsnormerna för 

vatten. Även våtmarkssatsningen i LONA kan utgöra ett komplimenterande stöd för 

övergödningsåtgärder. Det är därför viktigt att handläggare för de olika stödformerna 

samverkar för att optimera kostnadseffektiviteten och underlätta för stödsökande.  

Sammanhang 
Åtgärden är reviderad från Länsstyrelsernas åtgärd 10 i Åtgärdsprogram 2016–2021. 

Åtgärdens genomförande stöds av åtgärderna Jordbruksverket 1, Havs- och 

vattenmyndigheten 7 och 9 och Länsstyrelserna 9. 

Åtgärden bidrar till att miljökvalitetsnormerna för havsmiljön enligt Havs- och 

vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:18) om vad som kännetecknar god miljöstatus 

samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön kan följas. 

Denna åtgärd bidrar till samhällets klimatanpassning genom att anlägga tvåstegsdiken, 

dammar och våtmarker som agerar som biologiska skydd med buffrande effekt mot 

översvämning och kusterosion. 

Miljömål och globala hållbarhetsmål 
Åtgärden stödjer särskilt generationsmålet och miljömålen 7. Ingen övergödning, 8. Levande 

sjöar och vattendrag, 10. Hav i balans samt levande kust och skärgård och 11. Myllrande 

våtmarker. 

Åtgärden bidrar särskilt till att uppnå globala hållbarhetsmålen 2. Ingen hunger, 6. Rent 

vatten och sanitet, 14 Hav och marina resurser och 15. Ekosystem och biologisk mångfald. 
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Länsstyrelserna, åtgärd 10: 

Prioritering av sanering av förorenade områden  

Länsstyrelserna ska prioritera i tillsynen och i ansökningar om statligt stöd i enlighet med 

Naturvårdsverkets urvalskriterier enligt förordning (2004:100) om avhjälpande av 

föroreningsskador så att miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten ska kunna följas. 

Åtgärden ska genomföras kontinuerligt. 

Motivering  
I Västerhavets vattendistrikt finns 43 ytvattenförekomster med betydande påverkan av 

prioriterade ämnen (exklusive kvicksilver och PBDE) och/eller särskilda förorenande ämnen 

från förorenade områden i sådan utsträckning att miljökvalitetsnormerna för vatten inte följs 

eller riskerar att inte följas. I ytterligare 280 ytvattenförekomster finns en utpekad trolig 

betydande påverkan av prioriterade ämnen (exklusive kvicksilver och PBDE) och/eller 

särskilda förorenande ämnen från förorenade områden, där ytterligare kunskap behövs för att 

bedöma behovet av åtgärder  

För grundvatten riskerar 122 vattenförekomster att inte följa miljökvalitetsnormerna för 

grundvatten på grund av påverkan från förorenade områden på grundvattnets kemiska 

status. 

Länsstyrelserna bedriver ett aktivt arbete avseende avhjälpande av föroreningsskador vid 

flera förorenade områden. Genomförandet av förebyggande, förbättrande och avhjälpande 

åtgärder bedöms av Vattenmyndigheten att inte vara tillräckliga för att 

miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten ska kunna följas. Det finns behov av en 

tydligare prioritering i hanteringen av ansökningar om statligt stöd, med inriktning mot 

åtgärder som bidrar till att miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten ska följas.  

Naturvårdsverkets nationella plan (Naturvårdsverket, 2020b) utgör utgångspunkt vid 

prövningen av länsstyrelsernas ansökningar om åtgärdsbidrag från det statliga anslaget 1:4 

”Sanering och återställning av förorenade områden” (Regeringen, 2019a). Anslaget från 

användas för bidrag enligt (förordning (2004:100) om avhjälpande av föroreningsskador och 

statligt stöd för sådant avhjälpande ). Den nationella planen anger prioritetsordningen för 

prövning av ansökningar om bidrag för avhjälpande av föroreningsskador, så att statligt 

finansierade avhjälpandeåtgärder genomförs vid de mest prioriterade förorenade områdena i 

landet.  

Målet om att miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten ska följas ingår i två av 

urvalskriterierna i planen. För att kunna prioritera åtgärder av förorenade områden med 

risker som innebär att människor utsätts för akuta hälsorisker, naturområden med stora 

skyddsvärden eller betydande vattenförsörjningsintressen (förordningen (2004:100) 8 och 

8a §§ så ska förorenade områden som nu eller på kort sikt (inom ungefär ett till tre år) som 

innebär risk för allvarliga skador på vattenförekomster (och kan äventyra god status enligt 

miljökvalitetsnormerna) prioriteras i länsstyrelsernas ansökningar om åtgärdsbidrag från det 

statliga anslaget. För att minska den totala belastningen av recipienter ska ansökningar om 

åtgärdsbidrag prioriteras för de förorenade områden där den totala belastningen innebär att 

god status i vattenförekomsten inte kan uppnås så att miljökvalitetsnormerna för yt- och 

grundvatten ska kunna följas.  
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Genomförande  
Länsstyrelsernas arbete med förorenade områden behöver prioritera avhjälpande åtgärder så 

att miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten kan följas. Både länsstyrelsernas tillsyn av 

förorenade områden och arbetet med ansökningar om statligt stöd behöver utgå från 

Naturvårdsverkets urvalskriterier. Kriterierna är framtagna för att länsstyrelserna ska bland 

annat kunna prioritera förorenade områden med risker som innebär att 

miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten inte följs. Urvalet av avhjälpandeåtgärder bör 

genomföras ett avrinningsområdesperspektiv. Arbetet kan då styras med utgångspunkt från 

var inom de aktuella avrinningsområdena det är mest angeläget att genomföra 

avhjälpandeåtgärder för att miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten ska kunna följas. 

De åtgärdsplaner för avrinningsområden inom länen som alla länsstyrelser ska ha enligt 

Länsstyrelserna åtgärd 1 bör ligga till grund för bedömningar och prioriteringar enligt  

denna åtgärd.  

Sammanhang  
Åtgärden är en revidering från Åtgärdsprogram 2009–2016. 

Åtgärdens genomförande stöds av åtgärderna Försvarinspektören för hälsa och miljö 1, Havs- 

och vattenmyndigheten 1, Naturvårdsverket 2 och 3 och Länsstyrelserna 1. 

Åtgärdens genomförande stödjer åtgärderna Länsstyrelserna och 2 och Kommunerna 1 och 2.  

Åtgärden bidrar till att miljökvalitetsnormerna för havsmiljön enligt Havs- och 

vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:18, 2012) om vad som kännetecknar god 

miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön kan följas 

(Havs- och vattenmyndigheten, 2015a). 

Sanering av förorenade områden i potentiella översvämningsområden bidrar till samhällets 

klimatanpassning genom att minska risken för spridning av miljögifter. 

Miljömål och globala hållbarhetsmål 
Åtgärden stödjer särskilt generationsmålet och miljömålen 4. Giftfri miljö och 9. Grundvatten 

av god kvalitet. 

Åtgärden bidrar särskilt till att uppnå globala hållbarhetsmålen 3. Hälsa och välbefinnande, 

6. Rent vatten och sanitet och 15. Ekosystem och biologisk mångfald. 
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Länsstyrelserna, åtgärd 11: 

Prioritering av kalkning 

Länsstyrelserna ska inom ramen för de regionala åtgärdsplanerna för kalkning planera 

kalkningsverksamheten så att hänsyn tas till miljökvalitetsnormerna för vatten, och 

möjligheten att uppnå god ekologisk status ska utgöra en prioriteringsgrund.    

Åtgärden ska genomföras kontinuerligt. 

Motivering  
Kalkning av sjöar och vattendrag motverkar effekterna av försurning från atmosfärisk 

deposition av försurande ämnen och skogsbrukets försurande påverkan. Deposition av 

försurande ämnen har minskat mycket sedan 1980-talet, men återhämtning från försurning tar 

lång tid. Kalkning är en effektiv och beprövad åtgärd som behöver fortgå så länge 

försurningspåverkan i vattnet kvarstår. Om kalkningsverksamheten upphör för tidigt kan 

sjöar och vattendrag återförsuras vilket kan medföra utslagning av fiskstammar och  

I Västerhavets vattendistrikt riskerar 1577 ytvattenförekomster att inte följa 

miljökvalitetsnormerna för ytvatten.  

Genomförande  
Åtgärden riktar sig till genomförande av den kommande nationella kalkningsplanen. Med 

utgångspunkt från denna tar länsstyrelserna fram regionala kalkningsplaner och styr det 

operativa miljöarbetet utifrån regionala prioriteringar. Dessa görs ifrån värdefulla arter, 

naturvärden och nyttjandepotential, men behöver också göras med hänsyn till 

miljökvalitetsnormerna för vatten. Kalkningsplanerna bör därför ha en tydlig koppling till 

vattenförvaltningen och ta hänsyn till andra eventuella påverkanstryck och miljöproblem. 

När försurningsbelastningen minskar kan kalkningar av vissa vattenförekomster också 

avslutas. Därmed kan det finnas utrymme för nykalkningar inom andra områden där det 

finns behov av det. 

Sammanhang  
Åtgärden är en ny åtgärd i Åtgärdsprogram 2021–2027. 

Åtgärdens genomförande stöds av åtgärderna Havs- och vattenmyndigheten 2 och 

Naturvårdsverket 4 och 5. 

Denna åtgärd bidrar till samhällets klimatanpassning genom att motverka effekterna av 

försurning från atmosfärisk deposition av försurande ämnen som ökar med högre 

koldioxidhalter och ökad nederbörd. 

Miljömål och globala hållbarhetsmål 
Åtgärden stödjer särskilt generationsmålet och miljömålen 3. Bara naturlig försurning och 8. 

Levande sjöar och vattendrag. 

Åtgärden bidrar särskilt till att uppnå globala hållbarhetsmålen 6. Rent vatten och sanitet och 

15. Ekosystem och biologisk mångfald. 
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Länsstyrelserna, åtgärd 12: 

Prioritering av kustnära miljöer 

Länsstyrelserna ska prioritera skydd av kustnära marina miljöer för att åstadkomma ett 

ekologiskt representativt, sammanhängande och funktionellt nätverk, så att 

miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas. 

Länsstyrelserna ska även prioritera restaureringar av kustnära miljöer, som planeras 

enligt den nationella samordnade åtgärdsstrategin mot fysisk påverkan och för biologisk 

återställning i kustvattenmiljön, så att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas. 

Åtgärden ska genomföras i samarbete med berörda kommuner och när så är motiverat, 

genomföras i samverkan med Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten. 

Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras kontinuerligt. 

Motivering 
I den nationella analysen för hydromorfologi på kusten har klassningarna av hydromorfologi 

visat att 5 procent av kustvattenförekomsterna i Västerhavets vattendistrikt har sämre än 

måttlig status. För de kustvatten som har god eller hög status för hydromorfologi är det 

viktigt att det inte försämras, då en försämring kan påverka ekologin negativt ur ett 

landskapsperspektiv. 

 

Skydd 
För att långsiktigt kunna nå eller bibehålla miljökvalitetsnormerna för kustvatten är en 

förutsättning att ett ekologiskt representativt, sammanhängande och funktionellt nätverk av 

kustnära marina miljöer skyddas. I ett av delmålen till Agenda 2030, Mål 14 Hav och marina 

resurser och i Sveriges Miljömål, Generationsmålet, etappmål Skydd av landområden, 

sötvattensområden och marina områden, anges att minst 10 procent av kust- och 

havsområden bör vara skyddade. Områdesskyddet 2019 visar att 14 procent av Sveriges totala 

havsyta ut till den ekonomiska zonen består av skyddade marina miljöer. Enbart inom 

svenskt territorium utgör skyddet 11 procent av havsytan (SCB, 2020a). Sverige skyddar 

därmed mer än målen kräver. Målen kan komma att revideras under 2021–2027, eftersom 

diskussioner om arealmålen globalt ska höjas till 30 procent är pågående inom FN:s möten 

under Konventionen om biologisk mångfald (Convention on Biological Diversity (CBD)). 

Det marina skyddet är ojämnt fördelat och inte nödvändigtvis ekologiskt representativt och 

sammanhängande i Sverige. Endast Västra Götalands län, Skåne län, Östergötlands län, 

Södermanlands län och Uppsala län av Sveriges 14 län med kust uppnår målet att skydda 10 

procent av den marina miljön (SCB, 2019b).  

Restaurering 
Kustnära marina miljöer måste återställas så att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna 

följas samt att säkerställa att viktiga ekosystemtjänster kan bibehållas i kusten. Det är viktigt 

att livsmiljöer restaureras, nyskapas och återskapas ut ett landskapsperspektiv och kräver en 

gemensam strategi på regional nivå. Inom havsmiljödirektivets åtgärdsprogram ska en 

samordnad strategi för restaurering och biologisk återställning tas fram och vara en bas för 

regional samverkan. 
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Genomförande 

Skydd 
Länsstyrelserna ska verka för att förstärka arbetet med inrättande av skyddade marina 

områden enligt den nationella handlingsplanen för områdesskydd. Detta ska göras genom att 

koordinera redan befintligt skydd med ett utökat skydd. Länsstyrelsen ska också koordinera 

arbetet med involverade aktörer, i synnerhet kommunerna, men vid behov också Havs- och 

vattenmyndigheten och Naturvårdsverket.  

Genom att utarbeta regionala planer i samverkan med kommunerna hur och vilka områden 

som ska prioriteras kan ett ekologiskt representativt, sammanhängande och funktionellt 

nätverk av skyddade områden åstadkommas.  

I de regionala handlingsplanerna för marint områdesskydd ska det framgå hur dessa bidrar 

till att miljökvalitetsnormerna för kustvatten och havsmiljön ska kunna uppnås. 

Restaurering 
Länsstyrelserna ska ha en plan för att genomföra restaurering av fysiska störningar i kustnära 

marina miljöer så att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas. I länsstyrelsens plan 

för restaurering ska det framgå hur dessa bidrar till att miljökvalitetsnormerna för kustvatten 

och havsmiljön ska kunna uppnås. Planen ska byggas på Havs- och vattenmyndighetens 

samlande åtgärdsstrategi (ÅPH 29) och utarbetade metoder för ekologisk kompensation och 

restaurering av marina miljöer (ÅPH 30). Länsstyrelsernas planer ska vara samordnade 

havsområdesvis, för att komma ifrån de rent administrativa gränserna och för att lyfta de 

enskilda vattenförekomsterna till ett funktionellt landskapsperspektiv (jämför 

handlingsplanerna för områdesskydd).  

Sammanhang 
Åtgärden är en ny åtgärd i Åtgärdsprogram 2021–2027. 

Åtgärdens genomförande stöds av åtgärden kommunerna 1. 

Åtgärden bidrar till att miljökvalitetsnormerna för havsmiljön enligt Havs- och 

vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:18, 2012) om vad som kännetecknar god 

miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön kan följas. 

Denna åtgärd bidrar till samhällets klimatanpassning genom att restaurera kustnära marina 

miljöer utsatta för höjda vattennivåer och kusterosion vilket ökar kustens resiliens, i synnerhet 

mot klimatförändringar. 

Miljömål och globala hållbarhetsmål 
Åtgärden stödjer främst generationsmålet och miljömålet 10. Hav i balans samt levande kust 

och skärgård, samt ett rikt växt- och djurliv. 

Åtgärden bidrar särskilt till att uppnå globala hållbarhetsmålen 11 Hållbara städer och 

samhällen, 14. Hav och marina resurser och 15. Ekosystem och biologisk mångfald. 
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2.16 Region Skåne 

Region Skåne, åtgärd 1: 

Regionplan 

Region Skåne ska ta fram en regionplan och genomföra sin regionplanering enligt (plan- 

och bygglag (2010:900) (PBL)) så att det bidrar till att miljökvalitetsnormerna för yt- och 

grundvatten kan följas.  

Regionen behöver särskilt: 

      a) tydliggöra miljökvalitetsnormerna för vatten som en planeringsförutsättning. 

      b) verka för att regionala prioriteringar enligt regionplanen följer de aktuella 

planeringsunderlagen på lokal, regional och nationell nivå på ett sådant sätt att 

miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas. 

Åtgärden ska så långt som möjligt hänvisa till Vatteninformationssystem Sverige (VISS) 

som planeringsunderlag. 

Åtgärden behöver genomföras med ett avrinningsområdesperspektiv och i samråd med 

berörda Länsstyrelser och kommuner inom regionen. Kontinuerlig samverkan med 

Boverket är också viktigt.  

Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras kontinuerligt.  

Motivering 
Region Stockholm och Region Skåne ansvarar för regional fysisk planering i sina län. Detta 

innebär bland annat att dessa regioner ska ta fram en regionplan för att hantera 

kommunöverskridande frågor av betydelse för den fysiska miljön. Detta är ett arbete i att 

skapa mer enhetlighet mellan kommuner.  

Den regionala fysiska planeringen ska skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar 

vattenanvändning och skydd av vattenresurserna. Genom att inkludera vattenfrågor och ta 

hänsyn till miljökvalitetsnormerna redan i regionplaneringen blir det vägledande för den 

efterföljande planeringen hos kommunerna. Därigenom kan intressekonflikter avvärjas när 

regionen växer. Kostsamma återställande åtgärder kan undvikas genom att regionalt 

identifiera behov av skydd exempelvis var vattenskyddsområden och reservvattentäkter kan 

vara aktuella. Relevant underlag och vägledningar kan finnas både på lokal, regional och 

nationell nivå. Ett exempel är Vatteninformationssystem Sverige (VISS), där information om 

vattenförekomster och gällande miljökvalitetsnormer finns tillgängliga. I den årliga 

återrapporteringen har kommunerna efterfrågat att tillsammans ta fram digitala kartunderlag. 

Detta skulle kunna genomföras inom ramen för en regionplan.  

Regionerna får enligt (plan- och bygglag (2010:900) (PBL) ) 7 kap. 11 § begära ut nödvändigt 

underlag från andra regioner, kommuner, regionala kollektivtrafikmyndigheter och andra 

myndigheter för att uppfylla sina regionalplaneringsuppgifter. Regionplanen blir vägledande 

för kommunerna i deras översikts- och detaljplanering med efterföljande tillståndsprövningar 

(PBL 7 kap. 2 §). Den blir också upplysande för alla myndigheter som i sina beslut tillämpar 

hushållningsbestämmelserna i (miljöbalk (1998:808) (MB) ) 3 och 4 kap. 
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Regionen behöver i sitt arbete med regionplanen ta hänsyn till avrinningsområden. Detta kan 

innebära att närliggande kommuners planering kan påverka regionen eller att regionens 

planering påverkar kommunerna. Detta är också en förutsättning för att uppnå god status i 

vattenförekomster, eftersom miljökvalitetsnormerna för vatten bygger på avrinningsområden 

i enlighet med (vattendirektivet ) (2000/60/EG). 

Genomförande 
Regionplanen är ett långsiktigt strategiskt dokument för hur mark- och vattenområden bör 

användas med riktlinjer för lokaliseringen utifrån regionalt intresse. I PBL finns bestämmelser 

om hur processen att ta fram eller ändra en regionplan ska genomföras, exempelvis angående 

förslag till plan, samråd och granskning.  

Enligt PBL 7 kap. 3 § ska det av regionplanen framgå hur regionen har följt 

miljökvalitetsnormer för vatten. Regionplanen ska även visa hur hänsyn har tagits till 

allmänna intressen enligt PBL 2 kap. och hur riksintressen enligt MB 3 och 4 kap. har 

tillgodosetts. Länsstyrelserna ska vara vägledande samt tillvarata och samordna statliga 

intressen. Boverket och andra relevanta myndigheter ger nationella vägledningar. 

Regionen ska aktualitetspröva regionplanen minst en gång per mandatperiod (PBL 7 kap. 6 §). 

Detta innebär kontinuerliga möjligheter att se över och utveckla underlag så att 

miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten på bästa sätt ska kunna följas. 

En viktig del i regionplanen är att redovisa vatten som en resurs och tydliggöra 

miljökvalitetsnormerna för vatten som en planeringsförutsättning. Det kan finnas ett värde i 

att utifrån ett avrinningsområdesperspektiv involvera fler kommuner i processen, än de som 

ingår i regionen. 

Sammanhang 
Åtgärden är ny i Åtgärdsprogram 2021–2027. 

Åtgärdens genomförande stöds av åtgärden Boverket 1, Länsstyrelserna 5 och 7 samt 

Kommunerna 1,3, 4 och 5 och Havs- och vattenmyndigheten 5. 

Åtgärden bidrar till att miljökvalitetsnormerna för havsmiljön enligt Havs- och 

vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:18, 2012) om vad som kännetecknar god 

miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön kan följas. 

Åtgärden bidrar till att Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30)  

kan följas. 

Denna åtgärd bidrar till samhällets klimatanpassning genom att underlätta och skapa 

förutsättningar för samverkan mellan kommuner utifrån fysisk planering. Det handlar 

exempelvis om hållbar vattenanvändning, dagvattenhantering och skydd av vattenresurser 

vid torka och översvämning. 

Miljömål och globala hållbarhetsmål 
Åtgärden stödjer särskilt generationsmålet och miljömålen 8. Levande sjöar och vattendrag, 

9. Grundvatten av god kvalitet 10. Hav i balans samt levande kust och skärgård och  

15. God bebyggd miljö. 

Åtgärden bidrar särskilt till att uppnå globala hållbarhetsmålen 6. Rent vatten och sanitet för 

alla, 11. Hållbara städer och samhällen, 13. Bekämpa klimatförändringar, 14. Hav och marina 

resurser, 15. Ekosystem och biologisk mångfald och 16. Fredliga och inkluderande samhällen.   
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2.17 Kommunerna 

Kommunerna, åtgärd 1: 

Vattenplanering 

Kommunerna ska genomföra en förvaltningsövergripande vattenplanering med en 

helhetssyn utifrån ett avrinningsområdesperspektiv. Vattenplaneringen ska ha fokus på 

de yt- och grundvattenförekomster där det behövs åtgärder för att miljökvalitetsnormerna 

ska kunna följas. 

Den förvaltningsövergripande vattenplaneringen ska dessutom innehålla 

      a) en plan för vattenanvändning i ett förändrat klimat med utgångspunkt i den 

regionala vattenförsörjningsplanen. 

Åtgärden bör också innehålla 

      b) en plan för samverkan med berörda kommuner inom kommunens 

avrinningsområden, 

Den förvaltningsövergripande vattenplaneringen ska säkerställa att 

miljökvalitetsnormerna beaktas i alla tillämpliga delar av kommunens verksamhet. I 

följande planer ska vattenplaneringen kunna tillämpas: 

      a) översikts- och detaljplaner,  

      b) planer för dricksvatten, spillvatten och dagvatten (VA-plan) och 

      c) tillsynsplan och behovsutredning för miljöfarlig verksamhet, små avlopp, 

vattenskyddsområden, förorenade områden, jordbruk 

Åtgärden ska vara vidtagen senast två år efter åtgärdsprogrammets fastställande och ska 

sedan uppdateras kontinuerligt.  

Motivering 
För att miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten ska kunna följas på ett effektivt sätt 

behöver bör planering och genomförande av åtgärder genomföras ur ett 

avrinningsområdesperspektiv. Detta eftersom det som sker uppströms ofta påverkar 

vattenkvalitén nedströms. Tillrinningsområde för grundvatten är ofta samma som 

avrinningsområdet för ytvatten men kan skiljas åt varför detta behöver uppmärksammas i 

planeringen. 

Kommunerna har med sina olika verksamhetsområden som berör vattenfrågor en central roll 

för att många av de åtgärder som behövs för att följa miljökvalitetsnormerna kommer till 

stånd. Kommunerna behöver ha en helhetsbild av miljösituationen i vattnet inom kommunen 

och ska därför ta fram en förvaltningsövergripande vattenplanering med helhetssyn utifrån 

ett avrinningsområdesperspektiv. På detta sätt minimerar kommunen risken för en framtida 

försämring av vattenmiljöer och potentiella överträdelser av miljökvalitetsnormerna för 

vatten. Genom detta kan kommunen tillgodose exempelvis en framtida 

dricksvattenförsörjning och skapa höga rekreationsvärden. En enhetlig planering av 

vattenresurserna gör det möjligt att överblicka var det är lämpligast att sätta in åtgärder för att 

förbättra eller bibehålla vattenkvaliteten på ett effektivt sätt. En förvaltningsövergripande 
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vattenplanering kan också visa hur kommunen avser följa miljökvalitetsnormerna i 

förhållande till enskilda detaljplaner. 

För att skapa en sådan planering är relevant underlag viktigt. Det kan finnas både på lokal, 

regional och nationell nivå genom olika vägledningar från exempelvis Boverket, 

länsstyrelserna och regionerna. Ett exempel är Vatteninformationssystem Sverige (VISS), där 

information om vattenförekomsternas tillstånd och påverkan finns tillgängliga. 

Genomförande 
Syftet med en förvaltningsövergripande vattenplanering är att beskriva vilka 

planeringsförutsättningar som gäller för samtliga vattenmiljöer (sjöar, vattendrag, 

grundvatten och kustvatten) inom de avrinningsområden som finns inom kommunen. 

Vattenplaneringen innebär inte nödvändigtvis ett ytterligare planeringsdokument utan 

snarare en process inom ordinarie verksamhet och kan variera i omfattning och 

detaljeringsgrad beroende på behov inom kommunen. Miniminivån är dock en övergripande 

beskrivning av var miljökvalitetsnormerna för vatten inte följs eller kan följas och hur dessa 

vattenförekomster avses att förbättras enligt (plan- och bygglag (2010:900) (PBL) ) 2 kap. 10 §.  

I genomförandet av åtgärden är det nödvändigt att kommunerna tillämpar ett 

förvaltningsövergripande arbetssätt för att skapa en ökad helhetssyn i arbetet med att 

identifiera och prioritera vattenförekomster som är i behov av åtgärder för att 

miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas. Det förvaltningsövergripande arbetet ska 

verka för att prövning, tillsyn, planering, övervakning, samhällsutveckling och 

åtgärdsgenomförande samordnas. Därför behöver denna åtgärd ske med nära koppling till 

Kommunerna åtgärd 2 till 6. En strategi för var miljökvalitetsnormerna för vatten inte kan 

följas och hur detta avses att förbättras kan till exempel innehålla en plan för tillsynsinsatser, 

som behövs i syfte att öka åtgärdstakten.  

Kunskapen om vilka åtgärder i vattenmiljön som är nödvändiga och vilka åtgärder som 

planeras och genomförs behöver förankras internt inom kommunen så att samtliga berörda 

verksamhetsområden omfattas och är delaktiga i planeringen.  

I de fall avrinningsområdet berör flera kommuner kan det vara nödvändigt att starta 

mellankommunala samarbeten för att driva arbetet framåt. Kommunen bör därför ta fram en 

plan för denna samverkan och se över var synergieffekter av åtgärder kan finnas. En plan för 

åtgärder som syftar till att miljökvalitetsnormerna följs, såsom lokala åtgärdsprogram, som 

utreder miljötillstånd, påverkanskällor, påverkansbedömning och vilka åtgärder som ska 

göras, kostnad och förslag på finansiering och ansvar för genomförandet bör ingå. En god 

vattenplanering bör också hantera vattenanvändning i ett förändrat klimat med utgångspunkt 

i den regionala vattenförsörjningsplanen. Det är också viktigt att ta hänsyn till den kunskap 

som finns hos externa aktörer, till exempel vattenråd och markägare.  

Planeringen för vatten inom kommunerna kan med fördel ingå som tematiska tillägg till 

kommunens översiktsplanering, vanligen kallade ”vattenplaner” eller ”blå planer”.  

Hur vattenplaneringen läggs upp kan variera från kommun till kommun, men stöd finns som 

tagits fram bland annat inom projektet Life IP Rich Waters (Rich Waters, 2020). 
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Sammanhang 
Åtgärden är ny åtgärd i Åtgärdsprogram 2021–2027. 

Åtgärdens genomförande stöds av åtgärderna Boverket 1, Havs- och vattenmyndigheten 1–5, 

Jordbruksverket 1–4 och 6, Naturvårdsverket 1–3 och 5–7, Trafikverket 1 och  

Länsstyrelserna 1.  

Åtgärdens genomförande stödjer genomförandet av åtgärderna Kommunerna 2–6.  

Åtgärden bidrar till att miljökvalitetsnormerna för havsmiljön enligt Havs- och 

vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:18, 2012) om vad som kännetecknar god 

miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön kan följas. 

Åtgärden bidrar till att Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30)  

kan följas. 

Denna åtgärd bidrar till samhällets klimatanpassning genom att ge en helhetsbild av 

miljöproblem inom avrinningsområden som genom koordinerad ansträngning bättre kan 

hantera klimatförändringar. 

Miljömål och globala hållbarhetsmål 
Åtgärden stödjer särskilt generationsmålet och miljömålen 8. Levande sjöar och vattendrag, 

9. Grundvatten av god kvalitet, 10. Hav i balans samt levande kust och skärgård och 15. God 

bebyggd miljö. 

Åtgärden bidrar särskilt till att uppnå globala hållbarhetsmålen 6. Rent vatten och sanitet, 

11. Hållbara städer och samhällen, 12. Hållbar konsumtion och produktion, 13. Bekämpa 

klimatförändring, 14. Hav och marina resurser, 15. Ekosystem och biologisk mångfald och 

16. Fredliga och inkluderande samhällen. 
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Kommunerna, åtgärd 2: 

Miljötillsyn 

Kommunerna ska särskilt utöka och prioritera sin tillsyn av 

      a) miljöfarliga verksamheter enligt (miljöbalk (1998:808) (MB))9 kap. 

      b) förorenade områden enligt MB 10 kap. 

      c) jordbruk och annan verksamhet enligt MB 12 kap. 

Detta innebär att kommunerna ska: 

      • i sin tillsynsplanering, prioritera tillsyn av miljöfarliga verksamheter som bidrar till 

att miljökvalitetsnormerna inte följs eller riskerar att inte följas. 

      • i sin tillsyn av miljöfarliga verksamheter, ställa de krav som behövs där det finns en 

risk att miljökvalitetsnormerna för vatten inte kan följas på grund av påverkan från 

den aktuella verksamheten. 

      • i sin tillsyn av förorenade områden, särskilt prioritera och ställa krav på utredningar 

och åtgärder, så att miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas.  

Kommunen ska därefter följa upp och säkerställa att det vid de verksamheter som 

påverkar vattenkvalitén genomförs de åtgärder som behövs för att följa miljökvalitets-

normerna för yt- och grundvatten. 

Åtgärden och ska genomföras kontinuerligt 

Motivering 
Enligt vattenmyndighetens bedömningar påverkas en stor del av vattendistriktets yt- och 

grundvattenförekomster av verksamheter som bidrar till att god vattenstatus inte uppnås eller 

riskerar att försämras. Det rör sig om till exempel avloppsreningsverk med tillhörande 

ledningsnät, små avlopp, jordbruks- och djurhållande verksamheter, industrier, 

hamnverksamheter, förorenade områden, brandövningsplatser, täktverksamheter, vägar och 

dagvattenutsläpp. Dessa verksamheter bidrar med utsläpp av prioriterade och särskilda 

förorenande ämnen, näringsämnen och syretärande ämnen så att miljökvalitetsnormerna för 

vatten riskerar att inte följas. 

Kommunernas arbete med prövning och tillsyn av verksamheter som påverkar vattenmiljön 

är av stor betydelse för möjligheterna att följa miljökvalitetsnormerna för vatten. Inom ramen 

för sina egna tillståndsprövningar och i samband med deltagande som remissinstanser i mål 

och ärenden enligt (miljöbalk (1998:808) (MB))ställer kommunerna de krav på skyddsåtgärder 

och försiktighetsmått som behövs för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas.  

Tillsyn av miljöfarliga verksamheter behöver bedrivas i större omfattning, mer riktat och 

prioriterat än idag för att följa upp och säkerställa att det vid de verksamheter som påverkar 

vattenmiljön genomförs åtgärder som behövs för att följa miljökvalitetsnormerna för vatten. 

Vattenmyndigheten bedömer särskilt att kommunerna i större utsträckning än hittills behöver 

genomföra tillsyn, utifrån en tillsynsplanering som utgår från ett 

avrinningsområdesperspektiv. 
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Avloppsreningsverk och ledningsnät 
I Västerhavets vattendistrikt riskerar 77 ytvattenförekomster att inte följa 

miljökvalitetsnormerna för ytvatten för övergödning på grund av påverkan från 

avloppsreningsverk. 30 ytvattenförekomster riskerar att inte följa miljökvalitetsnormerna för 

ytvatten på grund av miljögiftspåverkan. Det berör bland annat ämnena nitrat, ammoniak, 

koppar och zink. I ytterligare 59 ytvattenförekomster finns en utpekad betydande påverkan 

från avloppsreningsverk avseende miljögifter, där ytterligare kunskap behövs för att bedöma 

behovet av åtgärder.  

Avloppsreningsverk kan vara en spridningsväg av både näringsämnen och prioriterade och 

särskilda förorenande ämnen, eller mikropartiklar som de även kallas. Reningsgraden för 

fosfor och biokemiskt nedbrytbar organisk substans (BOD7) under det senaste decenniet legat 

kring 96 procent för avloppsreningsverk större än 2000 personekvivalenter (SCB, 2020b). För 

kväve är reningsgraden lägre, men har under senare tid förbättrats för större reningsverk med 

kvävekänsliga recipienter. Den genomsnittliga reningsgraden för kväve hos de största 

avloppsreningsverken (över 100 000 personekvivalenter) var 74 procent år 2018. Utsläppen av 

kväve och fosfor reduceras påtagligt genom retention (avskiljning av näringsämnen och andra 

substanser genom naturliga biogeokemiska processer) i mark, sjöar och vattendrag under sin 

väg till havet. Detta medför att endast en del av den angivna utsläppsmängden inom ett 

avrinningsområde når havet.  

Hur stora utsläppen blir påverkas också av bräddning av avloppsvatten som kan ske vid 

avloppsreningsverket och i ledningsnätet. Mängden ovidkommande vatten i ledningsnätet 

kan påverka dels om bräddning sker, men även verkets förmåga att rena inkommande vatten. 

Bräddningar och utsläpp från avloppsledningsnäten sker med anledning av flera orsaker. En 

orsak är inläckage sker av grundvatten till avloppsledningsnätet, vilken ökar volymen 

avloppsvatten. Inläckaget är på många håll betydande, vilket med oförändrad reningsgrad 

ökar mängden utsläpp, bland annat av fosfor. En ytterligare orsak är kombinerade 

avloppssystem där dagvatten och avloppsvatten avleds gemensamt och bräddpunkter är en 

inbyggd funktion i systemet för att skydda samhällen uppströms vid hydraulisk 

överbelastning eller driftstörningar. Kombinerade ledningssystem är extra känsliga för kraftig 

nederbörd och kommunerna bör försöka minska sårbarheten i dem. Det behövs särskilt med 

hänsyn till att andelen intensiva regn har ökat, och kan öka ytterligare i många delar av 

Sverige, som en följd av klimatförändringarna. Tillsyn behöver därför omfatta kombinerade, 

separerade och duplikata ledningssystem och dagvattensystem för att initiera åtgärdsarbeten 

där bräddningar och utsläpp bidrar till en betydande påverkan i vattenförekomster där 

miljökvalitetsnormerna för vatten inte följs eller riskerar att inte följas. 

Åtgärden syftar både till att minska utsläpp och spill av näringsämnen, prioriterade ämnen, 

särskilda förorenande ämnen och andra ämnen från miljöfarliga verksamheter upphör eller 

begränsas i sådan omfattning att det bidrar till att miljökvalitetsnormerna för yt- och 

grundvatten kan följas. Detta gäller särskilt för prioriterade farliga ämnen där utsläpp  

och spill, enligt (tilläggsdirektiv till prioämnesdirektivet ) (2013/39/EU), ska upphöra eller 

stegvis elimineras. 

Åtgärdsarbetet har av naturliga skäl drivits längre vid större reningsverk över 2000 anslutna 

medan åtgärdsarbetet på de mindre reningsverken inte drivits lika långt. Miljöpåverkan på 

vattenmiljöerna kopplat till näringsämnen, prioriterade ämnen och särskilda förorenande 

ämnen från mindre reningsverk är inte omfattande totalt sett, men vid en enskild 

vattenförekomst kan ett mindre reningsverk vara en viktig orsak till att god ekologisk och 

kemisk status inte uppnås.  
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Behov av åtgärder vid reningsverken som minskar belastning av näringsämnen finns därför 

fortsatt. Hur långtgående åtgärderna skall vara vid reningsverk kan dock variera stort mellan 

vattenförekomster beroende på reningsverkets prestanda, vilka åtgärder som finns att 

genomföra, påverkanssituationen i övrigt och avståndet till god status.  

Behovet av åtgärder skiljer sig för de prioriterade och särskilda förorenande ämnena. Här 

behöver teknikutveckling ske för att i en framtid kunna rena ämnena i reningsverken. Det 

finns också ett behov av kunskapshöjning hos verksamhetsutövarna när det gäller den egna 

verksamhetens påverkan när det gäller särskilda förorenande och prioriterade ämnen. Därtill 

kommer möjligheter att arbeta med uppströmsåtgärder, till exempel att se över källorna till 

särskilda förorenande och prioriterade ämnen och identifiera sätt att minska halter i 

inkommande vatten till reningsverket. En möjlig åtgärd kan då vara är att ställa krav på 

anslutna verksamheter. 

Små avlopp 
I Västerhavets vattendistrikt riskerar 354 ytvattenförekomster att inte följa 

miljökvalitetsnormerna för ytvatten med avseende på övergödning. 8 ytvattenförekomster 

riskerar att inte följa miljökvalitetsnormerna för ytvatten med avseende på miljögifter. För 

grundvatten riskerar 3 vattenförekomst att inte följa miljökvalitetsnormerna för grundvatten 

på grund av påverkan från små avlopp.  

I(förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)framgår att det är förbjudet 

att i vattenområde släppa ut avloppsvatten från vattentoalett eller tätbebyggelse, om 

avloppsvattnet inte har genomgått längre gående rening än slamavskiljning och om det inte är 

uppenbart att sådant utsläpp kan göras utan risk för olägenhet för människors hälsa eller 

miljön. I Sverige finns det ungefär 700 000 små avloppsanläggningar som har vattentoalett 

ansluten, men som inte är kopplade till kommunala reningsverk. Av dessa små 

avloppsanläggningar har fortfarande närmare 26 procent enbart slamavskiljare, till dessa 

tillkommer också 9 små avloppsanläggningar där reningen är okänd (Olshammar, 2018) 

Åtgärden avser befintliga avloppsanläggningar med mindre än 200 anslutna p.e. Vanligtvis är 

det enskilda fastighetsägare som äger och svarar för avloppsanläggningens funktion. 

Kommuner, organisationer och företag kan också vara verksamhetsutövare för små 

avloppsanläggningar. Kommunerna har tillsynsansvar för alla små avloppsanläggningar med 

mindre än 200 anslutna p.e. enligt (miljötillsynsförordning (2011:13) ). Anläggningarna ska 

uppfylla de krav som ställs genom föreläggande enligt MB och(förordning (1998:899) om 

miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd).  

Tillsynstakten är generellt för låg hos kommunerna för att säkerställa att fastighetsägares små 

avloppsanläggningar upprätthåller sin funktion över tid. Resultatet av återrapporteringen av 

åtgärdsgenomförande från kommunerna till vattenmyndigheterna, det vill säga planerad 

jämfört med utförd tillsyn, visar att tillsynstakten är omkring hälften så hög som den behöver 

vara (Vattenmyndigheterna, 2020a). Enligt vattenmyndigheternas enkät till kommunerna om 

genomförda åtgärder (Vattenmyndigheterna, 2019a), som skickades ut hösten 2019, är det en 

stor skillnad mellan kommuner när det kommer till åtgärdade avloppsanläggningar i de 

vattenförekomster där det finns en påverkan från små avlopp. I Sverige som helhet behöver 

tillsynstakten därför öka, men behovet varierar mellan kommuner. 

Miljöfarlig verksamhet och Förorenade områden  
Analysen av miljöpåverkan som ligger till grund för Vattenmyndighetens bedömningar visar 

att en av orsakerna till att god vattenstatus inte nås eller riskerar att försämras är påverkan 

från källor som ingår i ansvaret för den kommunala tillsynen. Miljöfarliga verksamheter som 
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pekas ut som betydande påverkanskällor i distriktet är bland annat industrier, deponier, 

fritidsbåtshamnar/båtuppläggningsplatser, växthus och avloppsreningsverk. 

I Västerhavets vattendistrikt finns 46 ytvattenförekomster med betydande påverkan av 

prioriterade ämnen (exklusive kvicksilver och PBDE) och/eller särskilda förorenande ämnen 

från miljöfarliga verksamheter i sådan utsträckning att miljökvalitetsnormerna för vatten inte 

följs eller riskerar att inte följas. I ytterligare 202 ytvattenförekomster finns en utpekad trolig 

betydande påverkan av prioriterade ämnen (exklusive kvicksilver och PBDE) och/eller 

särskilda förorenande ämnen från miljöfarliga verksamheter, där ytterligare kunskap behövs 

för att bedöma behovet av åtgärder I dessa fall kan till exempel kontrollprogram behöva 

utvecklas för att möjliggöra bedömningar av verksamheternas påverkan på ekologisk, kemisk 

och kvantitativ vattenstatus. 

För grundvatten riskerar 41 vattenförekomster att inte följa miljökvalitetsnormerna för 

grundvatten på grund av påverkan från miljöfarliga verksamheter på grundvattnets kemiska 

status.  

I Västerhavets vattendistrikt finns 43 ytvattenförekomster med betydande påverkan av 

prioriterade ämnen (exklusive kvicksilver och PBDE) och/eller särskilda förorenande ämnen 

från förorenade områden i sådan utsträckning att miljökvalitetsnormerna för vatten inte följs 

eller riskerar att inte följas. I ytterligare 280 ytvattenförekomster finns en utpekad trolig 

betydande påverkan av prioriterade ämnen (exklusive kvicksilver och PBDE) och/eller 

särskilda förorenande ämnen från förorenade områden, där ytterligare kunskap behövs för att 

bedöma behovet av åtgärder  

För grundvatten riskerar 122 vattenförekomster att inte följa miljökvalitetsnormerna för 

grundvatten på grund av påverkan från förorenade områden på grundvattnets kemiska 

status. 

Bland den miljöpåverkan som pekas ut ingår även påverkanskällor där ny kunskap om 

transportvägar och aktuella ämnen tillkommit under senare år, till exempel deponier, 

brandövningsplatser och fritidsbåtshamnar/båtuppläggningsplatser, vilket beskrivs mer 

utförligt nedan. Sådan påverkan behöver också tas hänsyn till i tillsynsplanering och tillsyn, 

även i de fall ämnen som bidrar till betydande påverkan inte är specificerade i verksamheters 

tillstånd eller då branschriskklassning av förorenade områden baserat på gammal kunskap 

inte har uppdaterats. 

Deponier är till för att ta hand om många olika typer av avfall, men det innebär också att det 

finns risk för läckage av många olika ämnen och ämnesgrupper från deponier. I Västerhavets 

vattendistrikt finns deponier utpekade som betydande påverkanskälla för prioriterade ämnen 

(exklusive kvicksilver och PBDE) och/eller särskilda förorenande ämnen 29 

ytvattenförekomster. Deponier är också utpekade som betydande påverkanskälla för 3 

grundvattenförekomster. 

En ämnesgrupp som kan läcka från deponier är högfluorerade ämnen (PFAS inklusive PFOS). 

Avfall Sverige gjorde 2018 en studie där de sammanställde kunskapsläget om PFAS på 

avfallsanläggningar (Modin, o.a., 2018). Slutsatser från projektet var bland annat att alla 

vatten från avfallsanläggningar som var med i studien innehöll minst någon PFAS i 

kvantifierbar mängd, ofta med höga halter av något ämne. Studien visade också att både 

gamla och nya deponier kan vara problematiska. Dessutom visades att inga av 

anläggningarna som ingick i studien hade utsläppsvillkor för något PFAS-ämne och den 

rening som ändå fanns (anpassat för andra ämnen) hade ingen effekt på halterna av PFAS i 

lakvatten (Modin, o.a., 2018).  
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Där deponier pekats ut som betydande påverkanskälla finns en misstänkt påverkan av PFOS i 

10 vattenförekomster i Västerhavets distrikt. Motsvarande siffra för PFAS (summa 11) i 

grundvatten är 3 vattenförekomster. 

Det är väl känt att PFAS inklusive PFOS från brandskum har lett till förorening av 

grundvatten i närheten av brandövningsplatser. Detta gäller både militära och civila 

brandövningsplatser. Dessa förorenade områden läcker även till ytvatten.   

Även släckning av olycksbränder kan leda till föroreningar som är så omfattande att det finns 

risk att miljökvalitetsnormer för vatten inte kan följas.   

Sedan 2008 är det förbjudet med PFOS i brandskum och inga gamla lager får användas sedan 

2011, men fortfarande förekommer både övning och släckning av olycksbränder med 

brandskum med innehåll av andra PFAS-ämnen än PFOS. Detta riskerar att leda till 

ytterligare förorening av mark med påföljande läckage till yt- och grundvatten.  

I Västerhavets vattendistrikt finns 16 ytvattenförekomster med betydande påverkan från 

PFOS i sådan utsträckning att miljökvalitetsnormerna för vatten inte följs eller riskerar att inte 

följas. I ytterligare 160 ytvattenförekomster finns en utpekad trolig betydande påverkan från 

PFOS, där ytterligare kunskap behövs för att bedöma behovet av åtgärder. För grundvatten 

riskerar 50 vattenförekomster att inte följa miljökvalitetsnormerna för grundvatten på grund 

av påverkan från PFAS (summa 11).  

Sedimentundersökningar i fritidsbåtshamnar och markundersökningar på 

båtupptagningsplatser (SGI, 2018). Relement Miljö Väst AB (2019) indikerar att läckaget av 

tennorganiska föreningar (TBT) från pågående hantering vid fritidsbåtshamnar (upptag, 

spolning, underhåll) och från källor där föroreningar kan ha ansamlats under lång tid (i mark 

och sediment) är betydande påverkanskällor som bidrar till att miljökvalitetsnormerna inte 

följs. Vid vanligt underhållsarbete som slipning och skrapning frigörs stora mängder TBT. 

Även irgarol (cybutryn) och metaller som koppar och zink kan spridas vid underhåll av 

båtbottnar.  

I Västerhavets vattendistrikt finns 19 ytvattenförekomster med betydande påverkan från TBT 

i sådan utsträckning att miljökvalitetsnormerna för vatten inte följs eller riskerar att inte följas. 

I ytterligare 114 ytvattenförekomster finns en utpekad trolig betydande påverkan från TBT, 

där ytterligare kunskap behövs för att bedöma behovet av åtgärder.  

Av dessa bedöms 81 vattenförekomster i Västerhavets vattendistrikt ha en betydande 

påverkan av TBT från förorenade områden och 112 vattenförekomster orsakat av transport 

och infrastruktur där transport och infrastruktur står för påverkan från fritidsbåtar.  

I databasen Vatteninformationssystem Sverige (VISS) går det att se vilka källor som via 

analysen av miljöpåverkan är utpekade som betydande, per vattenförekomst. 

Jordbruk och djurhållande verksamheter 
Jordbruket påverkar vatten på olika sätt. 

I Västerhavets vattendistrikt finns 590 ytvattenförekomster och 94 grundvattenförekomster 

med påverkan från jordbruk som riskerar att inte följa miljökvalitetsnormerna för vatten. 

Påverkan på vatten inkluderar förhöjda halter av näringsämnen, förekomst av 

växtskyddsmedel samt fysisk påverkan som påverkan de biologiska livsmiljöerna negativt.  

Tillsyn av verksamheter som bidrar till läckage av växtnäring och växtskyddsmedel till vatten 

är ett viktigt verktyg för att minska jordbrukets påverkan på vatten. Hantering och förvaring 
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av stallgödsel, tidpunkt och skyddsavstånd till vatten vid spridning av gödsel och 

växtskyddsmedel, och skötsel av diken och dräneringsbrunnar är exempel där tillsyn och 

egenkontroll kan bidra till ett miljövänligare jordbruk.  

Tillsyn av jordbruksverksamhet är komplext eftersom det ofta rör sig om diffusa utsläpp och 

förutsättningarna mellan olika regioner och gårdar varierar, till exempel vad gäller jordart, 

klimat, produktionsinriktning.  

Genomförande 
Kommunerna behöver utveckla, utöka och prioritera sin tillsynsverksamhet avseende 

miljöfarliga verksamheter och andra verksamheter inom ramen för sitt tillsynsansvar, i syfte 

att förstärka tillämpningen av miljökvalitetsnormer för vatten i ärenden rörande sådana 

verksamheter. En viktig förutsättning för ett effektivt genomslag för genomförandet av 

åtgärden är att kommunerna planerar och strukturerar sin tillsyn väl genom 

behovsutredningar och tillsynsplaner. En prioriterad och resurseffektiv tillsyn förutsätter att 

kommunerna kan avgöra var inom ett avrinningsområde det är viktigast att först få till stånd 

åtgärder i syfte att förbättra eller förebygga försämringar av vattenkvalitén och det är viktigt 

att de verksamheter som bidrar till att miljökvalitetsnormerna för vatten inte följs eller 

riskerar att inte följas prioriteras när tillsynen planeras. 

Vid en tillsynsplaneringen kan kommunerna med fördel utgå från de åtgärdsplaner för 

avrinningsområden som länsstyrelserna ska ha enligt Länsstyrelserna åtgärd 1 men även sin 

egen övergripande plan enligt Kommunerna åtgärd 1. Vattenmyndigheternas underlag för 

åtgärdsområden i respektive vattendistrikt utgör också värdefulla planeringsunderlag för 

kommunernas tillsynsinsatser. 

Vid genomförandet av åtgärden ska kommunerna planera och prioritera sin 

tillsynsverksamhet så att den i större utsträckning än hittills omfattar behovsstyrd tillsyn som 

utgår från ett avrinningsområdesperspektiv. 

De tillsynsinsatser som genomförs enligt denna åtgärd ska resultera i att kommunerna ställer 

de krav på skyddsåtgärder och försiktighetsmått som behövs vid de berörda verksamheterna 

för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas. Om det uppstår behov av att 

genomföra omprövningar av tillstånd eller villkor eller återkallelser av tillstånd för att få 

nödvändiga åtgärder till stånd, ska kommunerna ta initiativ till att sådana administrativa 

åtgärder genomförs. Det kan ske antingen genom att kommunerna själva ansöker om 

omprövning eller återkallelse när förutsättningarna för det finns. I annat fall bör kommunerna 

i första hand samverka med länsstyrelserna för att få sådana åtgärder genomförda. 

Avloppsreningsverk och avloppsledningsnät 
Kommunerna har en central roll för att bidra till minskade utsläpp via avloppsreningsverk 

och avloppsledningsnät eftersom de bedriver en stor del av tillsynen. Tillsynsansvaret 

omfattar inte bara anmälningspliktiga verksamheter utan i flera kommuner även de 

tillståndspliktiga, eftersom länsstyrelserna i många fall delegerar tillsynen.  

Inom ramen för tillsynen kan kommunerna genom förelägganden ställa direkta krav på 

åtgärder vid berörda verksamheter. För tillståndsprövade verksamheter kan det istället bli 

aktuellt att se till att det sker en omprövning av tillstånd eller dess villkor för att få 

nödvändiga åtgärder i avloppsreningsverk och avloppsledningsnät på plats.  

När det gäller näringsämnen bör kommunerna som grund för prioritering av sin tillsyn och 

kravställande utgå ifrån de vattenförekomster som har åtgärdsbehov på grund av att statusen 

behöver förbättras i antingen kust- eller inlandsvatten, eller båda. Om åtgärder genomförs för 
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att uppnå åtgärdsbehoven vid dessa vattenförekomster är det Vattenmyndigheternas 

bedömning att det ska räcka för att miljökvalitetsnormerna ska kunna nås.  

När det gäller prioriterade och särskilda förorenande ämnen behöver tillsynsmyndigheten 

behöver tillsammans med VA-huvudmannen se över vilka åtgärder som kan vidtas vid 

verksamheten och vad som kan vidtas uppströms. Det kan finnas åtgärder att vidta vid 

reningsverket för att minska belastningar av de särskilda förorenande ämnena nitrat och 

ammoniak, men vad som faktiskt går att genomföra behöver utredas i det enskilda fallet. För 

övriga särskilda förorenande ämnen och prioriterade ämnen handlar det snarare om 

uppströmsåtgärder, till exempel att ställa krav på anslutna verksamheter. 

Små avlopp 
Av Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för 

hushållsspillvatten (HVMFS 2016:17) framgår det i råden till tillämpning av MB 2 kap. 3 § 

under vilka förutsättningar kommuner bör kräva en hög skyddsnivå för små avlopp. I den 

tillhörande vägledningen för effektiv tillsyn av små avlopp (Havs- och vattenmyndigheten, 

2015b) framgår det närmare hur kommunerna bör arbeta med att effektivisera tillsynen av 

små avlopp. För att nå en åtgärdstakt som bidrar till att miljökvalitetsnormerna följs behöver 

kommunerna öka och prioritera tillsynen av små avlopp, i enlighet med Havs- och 

vattenmyndighetens allmänna råd och vägledningar för tillsyn och prövning. Sedan 2018 

finns ett GIS-stöd som kan användas för bedömning av skyddsnivå vid prövning av små 

avloppsanläggningar (Länsstyrelserna). 

När det gäller näringsämnen bör kommunerna som grund för prioritering av sin tillsyn och 

kravställande utgå ifrån de vattenförekomster som har åtgärdsbehov på grund av att statusen 

behöver förbättras i antingen kust- eller inlandsvatten, eller båda. Om åtgärder genomförs för 

att uppnå åtgärdsbehoven vid dessa vattenförekomster är det Vattenmyndigheternas 

bedömning att det ska räcka för att miljökvalitetsnormerna ska kunna nås.  

När det gäller de särskilda förorenande ämnen nitrat och ammoniak behöver 

tillsynsmyndigheten se över vilka åtgärder som kan vidtas för att förbättra kvävereningen hos 

den enskilda anläggningen. Vid tillsynen behöver kommunerna ta hänsyn till att det ofta är 

flera påverkanskällor som är utpekade som betydande påverkan. Kommunerna behöver 

därför inom ramen för sitt arbete med tillsyn av små avlopp utreda påverkanssituationen 

innan tillsynen kan genomföras och, där det är möjligt, ställa krav på åtgärd som kan minska 

belastning av nitrat och ammoniak. 

Miljöfarliga verksamheter och förorenade områden 
I tillsynen av miljöfarliga verksamheter är det viktigt att tillsammans med 

verksamhetsutövaren identifiera vilka ämnen och spridningsvägar som riskerar att bidra till 

att miljökvalitetsnormerna för vatten inte följs. Därefter är det möjligt att avgöra behovet av 

vilken information som behövs och vilka och krav som behöver ställas för att minska 

belastningen på vattenförekomsten. Detta kan innebära att verksamheter bland annat behöver 

fasa ut prioriterade ämnen och begränsa spridningen av särskilda förorenande ämnen.  

Detta gäller särskilt för ackumulerande ämnen och för prioriterade farliga ämnen som enligt 

(tilläggsdirektiv till prioämnesdirektivet ) (2013/39/EU) ska fasas ut. 

Miljösamverkan Sverige har i ett tillsynsprojekt tagit fram ett handläggarstöd som kan 

användas som stöd i tillsynen gentemot miljökvalitetsnormerna för vatten (Miljösamverkan 

Sverige, 2020).  
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Kommunerna behöver vidare utöva tillsyn på den kommunala räddningstjänsten och ställa 

krav på hantering av brandskum som innehåller något av ämnena i PFAS (summa 11) så att 

miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas. Det kan innebära till exempel att ställa krav på 

uppsamling av skumrester efter släckning av olycksbränder samt att skumrester tas om hand 

på ett betryggande sätt vid tvätt av slangar och tankar efter brandsläckning. Dessutom 

behöver man i tillsynen ställa krav på sanering av skumtankar som sedan tidigare kan vara 

förorenade med PFOS så att ytterligare spridning av PFOS förhindras. 

Ett ytterligare exempel är den kommunala tillsynen av hamnverksamheter där det är viktigt 

att informera om påverkan från giftiga båtbottenfärger och vid behov ställa krav på 

skyddsåtgärder för minskad påverkan från biocidfärger. Miljösamverkan Halland och 

Miljösamverkan Västra Götaland har tagit fram ett handläggarstöd för tillsyn av 

fritidsbåtshamnar (Miljösamverkan Västra Götaland & Miljösamverkan Halland, 2017). Ett 

tekniskt underlag för bästa tillgängliga tekniker för sanering av båtskrov som är målade med 

giftiga biocidfärger tas också fram inom ramen för projektet Skrovmålet, och beräknas vara 

publicerad innan detta åtgärdsprogram träder i kraft (Transportstyrelsen, 2018). Inom 

åtgärdsprogrammet för havsmiljön som samråds samtidigt finns förslag på modifiering av en 

åtgärd, ÅPH 17, där två delåtgärder är att ta fram riktlinjer eller vägledning för rengöring av 

båtskrov samt vägledning för tillsyn av detta.  

Kommunen behöver självklart också använda sig av annat vägledningsmaterial från centrala 

myndigheter, länsstyrelser och samverkansprojekt än det som nämns ovan, samt hålla sig 

uppdaterad när det gäller teknikutveckling. 

Kommunerna behöver i sitt arbete med förorenade områden planera och prioritera så att det i 

större utsträckning än hittills syftar till att miljökvalitetsnormer för vatten ska kunna följas.  

Det innebär bland annat att 

• skyddet för yt- och grundvattenförekomster ska ingå i arbetet med förorenade 

områden i den omfattning som behövs för att normerna ska kunna följas 

• skyddet för yt- och grundvattenförekomster beaktas ska tas hänsyn till vid 

efterbehandlingsfrågor i fysisk planering i den omfattning som behövs för att 

normerna ska kunna följas 

• genomföra inventering av förorenade områden enligt MIFO-metodiken vid pågående 

verksamheter där kommunen har tillsynsansvar, till exempel fritidsbåtshamnar och 

brandövningsplatser, för de verksamheter som bidrar till att miljökvalitetsnormerna 

för vatten inte följs eller riskerar att inte följas.  

Utöver Naturvårdsverkets generella vägledning har SGI publicerat två rapporter (SGI, 2018; 

SGI, 2018), som kan användas som stöd vid inventering, riskbedömning och åtgärder vid 

båtuppställningsplatser och fritidsbåtshamnar.  

Havs- och vattenmyndigheten ska därutöver ta fram en vägledning för tillsyn av fritidsbåtar 

enligt åtgärdsprogrammet för havsmiljön (ÅPH 17). 

Jordbruk och djurhållande verksamheter 
Tillsynen av sådant som kan orsaka förluster av fosfor och kväve från växtodling kräver 

mycket kompetens hos inspektören. Det är därför viktigt att ta del av vägledning från 

länsstyrelser och Jordbruksverket i dessa frågor, så att ändamålsenlig tillsyn med avseende på 

växtnäringsförluster och läckage av växtskyddsmedel från jordbruksmark och växthus kan 
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bedrivas. Jordbruksverket har tagit fram checklistor för tillsyn i fält, växtnäringstillsyn och 

tillsyn på hästgårdar som bör användas (Jordbruksverket, 2020a).  

Hästgårdar kan lokalt vara en betydande källa till läckage av näringsämnen genom 

exempelvis upptrampade betes- och rasthagar, där det råder ett underskott på genomför 

tillsyn (Vattenmyndigheterna, 2020a). Läckage från växthus kan vara en betydande källa till 

att vi hittar växtskyddsmedel i vatten. Vissa av de verksamma ämnena i växtskyddsmedel 

som är förbjudna för användning utomhus är tillåtna för användning i växthus. Kommunerna 

behöver därför särskilt fokusera på tillsyn av dessa verksamheter.  

Åtgärden ska bidra till minskad tillförsel av fosfor, kväve och växtskyddsmedel till 

ytvattenförekomsterna, samt minskade nitrathalter i grundvatten för att bidra till att 

miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas, inklusive förbudet mot försämring av statusen. 

Egenkontroll 
Kommunerna behöver i större utsträckning ställa tydliga krav på verksamhetsutövares 

egenkontroll och kontrollera utformningen av och innehållet i kontrollprogram. Kommunerna 

behöver därför utveckla och utöka sin tillsyn av verksamhetsutövares egenkontroll, inklusive 

recipientkontroll, för att möjliggöra bedömningar av verksamheternas påverkan på ekologisk, 

kemisk och kvantitativ vattenstatus. Tillsynsinsatserna ska säkerställa att 

verksamhetsutövarnas egenkontroll ger underlag för bedömningar av vilka förebyggande 

eller förbättrande åtgärder som behövs för att undvika att verksamheterna leder till att 

miljökvalitetsnormerna för vatten inte följs. 

Sammanhang 
Åtgärden är reviderad från Kommunerna 1–4 från Åtgärdsprogram 2016–2021. 

Åtgärdens genomförande stöds av åtgärderna Naturvårdsverket 1–3, 5 och 8–9, Havs- och 

vattenmyndigheten 1, Jordbruksverket 6, Kemikalieinspektionen 1, Försvarsinspektören för 

hälsa och miljö 1, Länsstyrelserna 1, 4 och 6 och Kommunerna 1.  

Åtgärden bidrar till att miljökvalitetsnormerna för havsmiljön enligt Havs- och 

vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:18, 2012) om vad som kännetecknar god 

miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön kan följas. 

Åtgärden stöds också av åtgärd 17 (ÅPH 17) i åtgärdsprogrammet för havsförvaltningen. 

Åtgärden bidrar till att Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30)  

kan följas. 

Den del av åtgärden som omfattar att minska tillskottsvatten till avloppsreningsverk bidrar 

till att avloppsreningsverken står bättre rustade att upprätthålla fungerande reningsprocesser 

i ett förändrat klimat. Sanering av förorenade områden i potentiella översvämningsområden 

bidrar till samhällets klimatanpassning genom att minska risken för spridning av miljögifter. 

Miljömål och globala hållbarhetsmål 
Åtgärden stödjer särskilt generationsmålet och miljömålen 4. Giftfri miljö, 7. Ingen 

övergödning, 8. Levande sjöar och vattendrag, 9. Grundvatten av god kvalitet och 10. Hav i 

balans samt levande kust och skärgård.  

Åtgärden bidrar särskilt till att uppnå globala hållbarhetsmålen 2. Ingen hunger, 3. Hälsa och 

välbefinnande, 6. Rent vatten och sanitet, 11. Hållbara städer och samhällen, 12. Hållbar 

konsumtion och produktion, 13. Bekämpa klimatförändring, 14. Hav och marina resurser och 

15. Ekosystem och biologisk mångfald.  
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Kommunerna, åtgärd 3: 

Dricksvattenskydd 

Kommunerna ska säkerställa ett långsiktigt skydd för den nuvarande och framtida 

dricksvattenförsörjningen. Kommunerna behöver särskilt 

      a) anordna erforderligt skydd för allmänna och enskilda dricksvattentäkter, 

exempelvis i form av vattenskyddsområde, för vattentäkter som försörjer fler än 50 

personer eller där vattentäktens uttag är mer än 10 m3 / dygn 

      b) göra en översyn av vattenskyddsområden som inrättats före införandet av (miljöbalk 

(1998:808) (MB)) (1 januari 1999) och vattenskyddsområden där behov finns att 

revidera skyddsområdets avgränsningar och tillhörande föreskrifter så att 

tillräckligt skydd uppnås 

      c) bedriva systematisk och regelbunden tillsyn över vattenskyddsområden 

      d) säkerställa att tillståndspliktiga allmänna yt- och grundvattentäkter har tillstånd för 

vattenuttag. 

Åtgärden ska genomföras i samarbete med Länsstyrelserna. 

Åtgärden ska vara vidtagen senast tre år efter åtgärdsprogrammets fastställande. 

Motivering 
Åtgärdsprogrammet ska enligt  (vattenförvaltningsförordning) 6 kap. 15 § innehålla åtgärder 

för inrättande av vattenskyddsområden eller åtgärder för att på annat sätt skydda 

dricksvatten. Även (vattendirektivet ), artikel 7:3, säger att erforderligt skydd måste säkerställas 

för vattentäkter som uppfyller vissa kriterier. För att långsiktigt säkerställa 

dricksvattenförsörjningen behöver kommunerna arbeta med dricksvattenskydd inom flera av 

sina ansvarsområden. 

Kommunernas åtgärder för skydd av dricksvatten är nödvändiga för att förhindra försämring 

av status i yt-och grundvattenförekomster som används för dricksvattenförsörjning. 

Åtgärderna förväntas leda till att kunna förebygga påverkan och åtgärda existerande problem 

så att miljökvalitetsnormerna följs. För påverkan på ytvatten är det de prioriterade ämnena 

och de särskilda förorenande ämnena som behöver åtgärdas.  För grundvatten är det de 

ämnen som påverkar grundvattnets kemiska status. 

Enligt SGU:s vattentäktsarkiv finns det i Sverige idag 2042 vattentäkter som är knutna till 

allmänna vattenverk. 90 procent av dessa vattentäkter är grundvattentäkter (SGU, 2020). 

Enligt 2019 års rapportering, där 260 av Sveriges 290 kommuner svarade, finns det 1590 

kommunala vattentäkter. Av dessa saknar 32 procent ett vattenskyddsområde. Vidare uppger 

en stor del av kommunerna att det pågår eller planeras arbete med att ta fram 

vattenskyddsområden (Vattenmyndigheterna, 2020a). Vattenskyddsområden med föreskrifter 

är ett konkret verktyg för att skydda dricksvatten. Föreskrifterna kan innebära inskränkningar 

exempelvis krav på anmälan, tillståndsplikt eller förbud för verksamheter som kan ha en 

sådan betydande påverkan på vattenförekomsterna att miljökvalitetsnormerna för vatten och 

kraven för dricksvattenkvalitet riskerar att inte följas. Föreskrifterna reglerar exempelvis 

hantering av bekämpningsmedel, växtskydds- och växtnäringsämnen, petroleumprodukter 

och andra kemikalier, infiltration av avloppsvatten och avfallshantering. Idag försörjs över en 

miljon människor i Sverige av enskild vattenförsörjning och många av vattentäkterna saknar 
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skydd mot förorening. För större enskilda vattentäkter, som försörjer fler än 50 personer eller 

har ett uttag på mer än tio m3/dygn, behövs det effektiva skydd som ett vattenskyddsområde 

innebär. Bedöms föroreningsrisken som mindre kan lokala hälsoskyddföreskrifter vara ett 

användbart alternativ.  

Arbetet med att skydda dricksvatten behöver omfatta ett ökat skydd mot förorening av PFAS-

ämnen inklusive PFOS. Det är väl känt att högfluorerade ämnen (PFAS-ämnen) inklusive 

PFOS från brandsläckningsskum har förorenat grundvatten i närheten av 

brandövningsplatser. Detta gäller både militära och civila brandövningsplatser. Dessa 

förorenade områden läcker även PFAS till ytvatten. I Västerhavets vattendistrikt finns 16 

ytvattenförekomster med betydande påverkan från PFOS i sådan utsträckning att 

miljökvalitetsnormerna för vatten inte följs eller riskerar att inte följas. I ytterligare 160 

ytvattenförekomster finns en utpekad trolig betydande påverkan från PFOS, där ytterligare 

kunskap behövs för att bedöma behovet av åtgärder. För grundvatten riskerar 50 

vattenförekomster att inte följa miljökvalitetsnormerna för grundvatten på grund av påverkan 

från PFAS (summa 11).  

Även den framtida vattenförsörjningen är viktig och både reservvattentäkter och framtida 

vattentäkter kan ges skydd i form av vattenskyddsområde. En reservvattentäkt kan antingen 

vara en ny vattentäkt eller en som för tillfället inte används. Många kommuner saknar idag 

reservvatten i tillräcklig grad och det leder till sårbarhet både vid förorening av dricksvattnet 

och vid vattenbrist på grund av torka. 

Många av de befintliga vattenskyddsområdena inrättades för 30–50 år sedan med stöd av 

dåvarande lagstiftning och utifrån den tidens kunskap om exempelvis föroreningar och dess 

spridning. Även nyare vattenskyddsområden inrättade med stöd av (miljöbalk (1998:808) (MB) ) 

kan behöva ses över. Till exempel om det finns kunskap om risker för försämringar av status 

eller ny markanvändning som gör att skyddet behöver stärkas. Enligt 2019 års rapportering av 

genomförda åtgärder svarar 130 kommuner (av 261 svarande) att en översyn är gjord av de 

vattenskyddsområden som beslutades innan ikraftträdande av MB. Av dessa 130 kommuner 

framgår det att 84 procent bedömer att deras vattenskyddsområden med föreskrifter behöver 

revideras (Vattenmyndigheterna, 2020a). 

För att säkerställa att syftet med vattenskyddsområdet uppnås är tillsyn en förutsättning. 

Tillsynen omfattar i huvudsak kontroll av att föreskrifter, tillstånd och dispenser inom 

vattenskyddsområden följs. Tillsyn av vattenskyddsområden bedrivs i begränsad omfattning 

och behöver förstärkas.  

Tillgången på dricksvatten är generellt god i stora delar av Sverige, men problem med 

vattentillgång till följd av låga grundvattennivåer har blivit allt vanligare. De senaste årens 

vattenbrist i ett flertal kommuner i landet har gjort frågan mer aktuell. Klimatförändringar 

kan komma att påverka vattenförsörjningen än mer i framtiden. Vattenuttag sker bland annat 

inom jordbruket, industrin och för allmän och enskild dricksvattenförsörjning. Med ökad 

konkurrens om vatten är det viktigt att verksamhetsutövare har tillstånd för vattenuttag. 

Enligt 2019 års rapportering har 734 av de 1590 aktiva vattentäkterna tillstånd till vattenuttag. 

119 av de svarande kommunerna anger att arbete pågår eller planeras för att säkerställa 

tillstånd till vattenuttag. I vissa fall görs detta i samband med inrättande av 

vattenskyddsområde (Vattenmyndigheterna, 2020a). Tillsyn av vattenuttag bedrivs i 

begränsad omfattning och behöver förstärkas, särskilt prioriterat är områden med 

vattenförekomster som riskerar att inte uppnå god kvantitativ status till 2027. Av 

Västerhavets vattendistrikts 596 grundvattenförekomster har en bedömts ha 

otillfredsställande kvantitativ status idag. 



 

143 

Genomförande 
Kommunerna och länsstyrelserna delar ansvaret för vattenskydd och vattenförsörjning, 

därför har denna åtgärd koppling till Länsstyrelserna åtgärd 5. Ansvarsfördelningen kan se 

olika ut i olika kommuner och län.  

a och b) Vattenskyddsområden med tillhörande föreskrifter beslutas av länsstyrelsen eller 

kommunen med stöd av MB 7 kap. Enligt (förordning (1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd) 40 § 5 pkt., får kommunen om det behövs för att hindra 

olägenheter för människors hälsa, meddela föreskrifter om bland annat skydd för 

ytvattentäkter och enskilda grundvattentäkter  

c) Tillsynen av vattenskyddsområden är eftersatt på många håll och insatserna för tillsyn av 

vattenskyddsområden behöver öka för att säkerställa att syftet med skyddet uppnås. 

Kommunerna behöver därför bedriva en systematisk och regelbunden tillsyn av 

vattenskyddsområden inom deras tillsynsansvar. Kommunernas tillsynsarbete försvåras 

delvis av att riktlinjer och vägledning från centrala myndigheter saknas. Vägledande 

myndigheter behöver därför stödja kommunerna i deras tillsynsarbete.   

d) Bortledande av grund- och ytvatten är en vattenverksamhet som kräver tillstånd enligt 

MB 11 kapitlet, 9 och 9a §§. Kommunerna behöver ansöka om tillstånd för vattenuttag för 

allmänna dricksvattentäkter. Särskilt prioriterat är att tillstånd söks för dricksvattentäkter 

som är lokaliserade i vattenförekomster som riskerar att inte uppnå god kvantitativ status 

till 2027, i vattenförekomster där vattenbrist förekommer och i vattenförekomster som 

riskerar att försämras. 

Sammanhang 
Åtgärden är en revidering av åtgärd 5 i Åtgärdsprogram 2016 2021. 

Åtgärdens genomförande stöds av åtgärderna Boverket 1, Försvarinspektören för hälsa och 

miljö 2, Havs- och vattenmyndigheten 5 och 8, Trafikverket 1, Länsstyrelserna 1 och 5 och 

Kommunerna 1 och 7. 

Åtgärden bidrar till att Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30)  

kan följas. 

Denna åtgärd bidrar till samhällets klimatanpassning genom att skydda nuvarande och 

framtida dricksvattensvattenförekomster samt genom att framtagande av regionala 

vattenförsörjningsplaner synliggör dricksvattenförekomster och deras behov av skydd.  

Miljömål och globala hållbarhetsmål 
Åtgärden stödjer särskilt generationsmålet och miljömålen 8. Levande sjöar och vattendrag 

och 9. Grundvatten av god kvalitet. 

Åtgärden bidrar särskilt till att uppnå globala hållbarhetsmålen 6. Rent vatten och sanitet, 

11. Hållbara städer och samhällen, 12. Hållbar konsumtion och produktion och 15. Ekosystem 

och biologisk mångfald. 
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Kommunerna, åtgärd 4: 

Fysisk planering 

Kommunerna ska inom sin myndighetsutövning genomföra översikts- och 

detaljplanering samt prövning och tillsyn enligt (plan- och bygglag (2010:900) (PBL)), på ett 

sådant sätt att det bidrar till att miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten kan följas. 

Kommunerna ska särskilt: 

      a) tydliggöra att miljökvalitetsnormerna för vatten är bindande och ska därmed ligga 

till grund för planer och beslut, 

      b) bevaka att lokala prioriteringar enligt översiktsplanen följer de aktuella 

planeringsunderlagen på lokal, regional och nationell nivå inklusive skydd och 

restaurering av kustnära miljöer på ett sådant sätt att miljökvalitetsnormerna för 

vatten kan följas, 

      c) bevaka att de regionala vattenförsörjningsplanerna inarbetas i översiktsplanen  

Åtgärden ska så långt som möjligt hänvisa till Vatteninformationssystem Sverige (VISS), 

som planeringsunderlag.  

Åtgärden behöver genomföras i samråd med länsstyrelserna. Åtgärden bör även 

samverkas med berörda kommuner inom avrinningsområdet. Kontinuerlig samverkan 

med Boverket är också viktigt. 

Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras kontinuerligt.  

Motivering 
Planläggning av mark och vatten hör enligt  (plan- och bygglag (2010:900) (PBL)) till 

kommunernas ansvarsområde. Planmonopolet innebär i korthet att kommunen har rätt att 

planera och prioritera användningen av mark och vatten inom kommunens geografiska 

område. Med detta följer ansvaret att i en översiktsplan ange övergripande strategier och 

riktlinjer för kommande planering, lovgivning och tillståndsprövning. En viktig del i 

översiktsplaneringen är att redovisa vatten som en resurs och tydliggöra att 

miljökvalitetsnormerna är bindande genom föreskrifter. Miljökvalitetsnormerna förutsetts 

därför utgöra en grund för all planering som sker i kommunen. 

Kommunerna behöver utifrån en samlad överblick göra avvägningar och prioritera mellan 

olika anspråk som finns på mark- och vattenområden. I detaljplaneskedet behöver 

kommunerna visa att en betydande påverkan på vattenförekomster inte riskeras vid 

genomförande av detaljplaner, så att miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas. Relevant 

underlag är därför viktigt och det kan finnas både på lokal, regional och nationell nivå genom 

olika vägledningar från exempelvis Boverket, Länsstyrelsen och Regionerna. Ett exempel är 

Vatteninformationssystem Sverige (VISS) där information om vattenförekomsters tillstånd 

och påverkan finns tillgängliga.  

Regionala vattenförsörjningsplaner ska tas fram av länsstyrelserna i samverkan med 

kommunerna, se Länsstyrelserna åtgärd 5. Kommunerna ska i sin tur använda underlaget 

från planerna för att synliggöra dricksvattenförekomster i översiktsplaner, så att skyddet av 

dem kan tas hänsyn till i den fysiska planeringen. 
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Genomförande 
Enligt PBL 3 kap. 5 § ska det i översiktsplanen framgå hur kommunen avser att följa gällande 

miljökvalitetsnormer. Länsstyrelserna ska vägleda kommunerna gällande tillämpningen av 

miljökvalitetsnormerna för vatten när översikts- och detaljplaner tas fram. Boverket ska i sin 

tur ge kommunerna, länsstyrelserna och regionerna nationell vägledning på området. Genom 

rådgivning och vägledning om tillämpningen av miljökvalitetsnormerna för vatten i 

översikts- och detaljplanering ges kommunerna förutsättningar för att miljökvalitetsnormerna 

följs, även i den fysiska planeringen. Åtgärden ska leda till att nödvändiga förutsättningar 

skapas inom den fysiska planeringen så att rätt åtgärder vidtas när planeringen omsätts i 

handling. Det är också viktigt att kontinuerligt följa upp att planerna följs och att åtgärder 

genomförs på ett sådant sätt att miljökvalitetsnormerna för vatten fortsätter att följas.  

Kommunerna kan även tydliggöra hur miljökvalitetsnormerna för vatten ska nås genom 

tematiska tillägg till översiktsplaneringen, vanligen kallade ”vattenplaner” eller ”blå planer” 

som inkluderar även underlag för kustzonen. 

Genom att använda underlaget från regionala vattenförsörjningsplaner i översiktsplaner 

synliggörs viktiga dricksvattenförekomster, och skyddet av dessa kan då tas hänsyn till i 

planeringen. Markanvändning och verksamheter som innebär betydande påverkan på 

dricksvattenförekomster kan då undvikas eller anpassas så att miljökvalitetsnormerna för 

vatten och kraven på dricksvattenkvalitet följs. I arbetet med översiktsplanen är det viktigt att 

även ta med reservvattentäkter och områden där kommunen identifierat framtida 

vattenbehov, till exempel på grund av nya bostadsområden.  

Miljökvalitetsnormen för vatten ska beaktas vid prövning och tillsyn enligt PBL. 

Sammanhang 
Åtgärden är en revidering av åtgärd 6 i Åtgärdsprogram 20162021. 

Åtgärdens genomförande stöds av åtgärderna Boverket 1, Regionerna åtgärd 1, 

Länsstyrelserna 7, 9 och 12 och kommunerna 3, 5, och 6. 

Åtgärden bidrar till att miljökvalitetsnormerna för havsmiljön enligt Havs- och 

vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:18, 2012) om vad som kännetecknar god 

miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön kan följas. 

Åtgärden bidrar till att Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30)  

kan följas. 

Denna åtgärd bidrar till samhällets klimatanpassning genom att skydda dricksvatten och 

framtida dricksvattensvattenförekomster från förändrad nederbörd, översvämning eller torka 

samt att utarbeta hållbar dagvattenhantering vid ökad nederbörd och vattentillförsel. 

Miljömål och globala hållbarhetsmål 
Åtgärden stödjer särskilt generationsmålet och miljömålen 8. Levande sjöar och vattendrag, 9. 

Grundvatten av god kvalitet 10. Hav i balans samt levande kust och skärgård och  

15. God bebyggd miljö. 

Åtgärden bidrar särskilt till att uppnå globala hållbarhetsmålen 6. Rent vatten och sanitet, 

11. Hållbara städer och samhällen, 14. Hav och marina resurser och 15. Ekosystem och 

biologisk mångfald. 



 

146 

Kommunerna, åtgärd 5: 

VA-plan inklusive dagvatten 

Kommunerna ska upprätta eller revidera plan för dricksvatten, spillvatten och dagvatten 

(VA-plan) och genomföra åtgärder i enlighet med planen så att miljökvalitetsnormerna för 

yt- och grundvatten kan följas. Denna ska bland annat innehålla: 

      a) en beskrivning hur vattenförekomsternas status kan komma att påverkas av vatten- 

och avloppshanteringen i kommunen 

      b) en riskanalys för de vattenförekomster som riskerar att inte följa 

miljökvalitetsnormerna 

Samverkan ska ske med berörd länsstyrelse.  

Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras kontinuerligt. 

Motivering 
Sammanhållande planer för dricksvatten, spillvatten och dagvatten (även kallade VA-planer) 

fungerar som bra underlag i samordningen av hur miljökvalitetsnormerna för vatten ska följas 

i kommunal planläggning, exempelvis i översiktsplaneringen. I många kommuner pågår 

arbetet med att ta fram en VA-plan. Enligt 2019 års rapportering av genomförda åtgärder har 

211 kommuner (av 260 svarande) svarat att kommunen har någon form av övergripande eller 

strategisk VA-plan. 111 av dessa har svarat att man har beaktat miljökvalitetsnormerna för 

vatten i framtagandet av planen (Vattenmyndigheterna, 2020a). 

En VA-plan ska beskriva hur yt- och grundvattenförekomsternas status kan komma att 

påverkas av vatten- och avloppshanteringen i kommunen. Det ska framgå tydligt av VA-

planen var miljökvalitetsnormerna för vatten riskerar att inte följas och vad som krävs av 

vatten- och avloppshanteringen för att följa miljökvalitetsnormerna. VA-planen bidrar 

därmed till genomförandet av både förebyggande och förbättrande fysiska åtgärder för att 

följa miljökvalitetsnormerna för vatten. En viktig del inom VA-planering är också att säkra 

vattenförsörjningen. Det handlar om att säkra befintliga vattentäkter genom förebyggande 

åtgärder som att vattenskyddsområden inrättas och hålls uppdaterade men även att säkra 

potentiella framtida vattentäkter.  

Pågående trender som påverkar sakområdet är bland annat att framväxandet av städer och 

tätorter har inneburit mer hårdgjorda ytor. Detta förändrar avrinningsförhållandena, så att 

avrinning till ytvatten eller avloppsreningsverk ökar. När naturliga grönytor minskar 

försvinner möjligheten att använda markens förmåga att ta hand om vatten från urbana 

miljöer. En ytterligare utmaning för dagvattenhanteringen är, enligt IPCC´s rapport (IPCC, 

2018: Summary for Policymakers, kommande) kommer framtida klimatförändringar att ge 

kraftigare nederbörd i Sverige, som i sin tur ökar mängden dagvatten. En annan problematik 

är att sammansättningen av dagvattnet varierar, vilket bland annat beror på 

markanvändningen, byggnadsmaterial och olika aktiviteter i våra städer och tätorter. 

Dagvatten avleds ofta orenat till sjöar och vattendrag och kan bidra till att 

miljökvalitetsnormerna för vatten inte följs. 

Ett effektivt sätt att hantera problemen med dagvatten är att nära källan genom att infiltrera 

och fördröja dagvattnet. På det sättet hinner föroreningar fastläggas i mark eller sedimentera. 

Ett lokalt omhändertagande av dagvatten genom fördröjning och rening av dagvattnet kan 
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bidra även med andra värden. Dagvattnet kan användas i ett rekreativt syfte, ge ett vackert 

inslag i boendemiljön och bidra till en ökad grönska och den biologiska mångfalden i staden. 

En kommunal dagvattenstrategi skapar förutsättningar för en långsiktig hållbar och enhetlig 

hantering av dagvattenfrågorna i kommunens planering, underhåll och drift. 

Genomförande 

Eftersom det inom en kommun finns flera aktörer med olika roller inom VA-planering bör 

arbetet med att utforma planerna genomföras sektorsövergripande. 2014 gav Havs- och 

vattenmyndigheten ut en vägledning för kommunal VA-planering (Havs- och 

vattenmyndigheten, 2014). Syftet med vägledningen är att underlätta kommunernas planering 

för en trygg och hållbar VA-försörjning.  

Om det med hänsyn till människors hälsa eller miljö behöver ordnas vattenförsörjning eller 

avlopp i ett större sammanhang är kommunen skyldig att ordna detta 

enligt(vattentjänstlagen)(2006:412) 6 §. En kommun som tagit fram en VA-plan har möjlighet 

att styra och genomföra en sådan utbyggnad efter sin egen planering. VA-planen kan vara ett 

separat dokument eller som en del i översiktsplaneringen. Länsstyrelserna kan vägleda 

kommunerna om hur hänsyn ska tas till miljökvalitetsnormerna i VA-planarbetet, särskilt 

med avseende på planer för utbyggnad av kommunalt VA. 

I planen ska även dagvatten ingå. För att skapa en strategi för en långsiktigt hållbar 

dagvattenhantering behövs även i denna del ett sektorsövergripande arbetssätt, där det blir 

möjligt att skapa samsyn kring ansvarsförhållanden och hantering av dagvatten. Det är viktigt 

att dagvattenfrågan lyfts i ett tidigt skede av den fysiska planeringen. 

Den kommunal dricksvattenförsörjningen i form av drickvattenuttag och skydd av 

vattentäkter är också en viktig del i VA-planeringen. 

VA-planering är en ständig process med pågående drift, underhåll, utveckling och åtgärder. 

Detta innebär att VA-planen behöver ses över och utvecklas löpande för att 

miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas på bästa sätt. 

Sammanhang 

Åtgärden är en revidering av åtgärderna Kommunerna 7 och 8 i Åtgärdsprogram 20162021.  

Åtgärdens genomförande stöds av åtgärderna Boverket 1, Havs- och vattenmyndigheten 5, 

Naturvårdsverket 1 och 7, Länsstyrelsen 1 och 5 och Kommunerna 2–4. 

Denna åtgärd bidrar till samhällets klimatanpassning framför allt genom att en ökad kapacitet 

att omhänderta dagvatten ökar möjligheterna att omhänderta föroreningar även vid ökad 

nederbörd. VA-planeringen lägger grunden för nästa steg i åtgärdsarbetet. 

Åtgärden bidrar också till att miljökvalitetsnormerna för havsmiljön enligt Havs- och 

vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:18, 2012) om vad som kännetecknar god 

miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön kan följas. 

Åtgärden bidrar till att Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30)  

kan följas. 
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Miljömål och globala hållbarhetsmål 

Åtgärden stödjer särskilt generationsmålet och miljömålen Sveriges geologiska undersökning. 

Giftfri miljö, 7. Ingen övergödning, 8. Levande sjöar och vattendrag, 9. Grundvatten av god 

kvalitet och 10. Hav i balans samt levande kust och skärgård. 

Åtgärden bidrar särskilt till att uppnå globala hållbarhetsmålen 3. Hälsa och välbefinnande, 

6. Rent vatten och sanitet, 11. Hållbara städer och samhällen, 14. Hav och marina resurser och 

15. Ekosystem och biologisk mångfald. 

 

Kommunerna, åtgärd 6: 

Dioxiner från småskalig förbränning 

Kommunerna ska verka för att minska utsläppen av dioxiner och dioxinlika föreningar 

från småskalig förbränning.  

Åtgärden ska genomföras i samverkan med Naturvårdsverket, Energimyndigheten och 

länsstyrelserna.  

Åtgärden ska genomföras så att den bidrar till att de åtgärder vidtas som behövs för att 

miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas.  

Åtgärden ska genomföras kontinuerligt. 

Motivering 
Dioxiner bildas oavsiktligt vid förbränning och sprids via luften ut till mark- och vattenmiljön. 

Eftersom de är mycket svåra att bryta ner finns de kvar länge i miljön. De lagras i fettvävnad 

och anrikas uppåt i näringskedjan. Människan får i sig dioxiner främst via feta animaliska 

livsmedel som fisk, kött och mejeriprodukter (Livsmedelsverket, 2020). 

Atmosfärisk deposition är den huvudsakliga källan till förorening av dioxiner i Östersjön som 

helhet, även om det i kustområden kan finnas ett väsentligt bidrag från landbaserade 

punktkällor. Under vintern är koncentrationerna som högst, vilket indikerar att årstidsbundna 

källor, som icke-industriell förbränning, är huvudorsaken till dioxinföroreningen i luften 

vintertid i Östersjöregionen. Med hjälp av mätningar av dioxinhalter i luftströmmar och 

modellering kan slutsatsen dras att det största bidraget till dioxinförorening i många delar av 

Östersjön kommer från de östra delarna av Europa (Naturvårdsverket, 2013). Internationellt 

luftvårdsarbete är därför nödvändigt, men även nationell utsläppsminskning behövs.  

Vedeldning i bostäder, lokaler, jordbruks- och skogsbruksfastigheter står för omkring 15 

procent av utsläppen av dioxiner till luft i Sverige. På grund av den ökade användningen av 

biomassa som bränsle, har dioxinutsläppen inom denna sektor ökat med 20 procent sedan 

1990 (Naturvårdsverket, 2019c). I Sverige finns omkring 220 000 vedpannor, 132 000 

pelletspannor och 1,7 miljoner registrerade rumsvärmare (till exempel kaminer, kakelugnar, 

vedspisar och öppna spisar) (Boverket, 2016). Många av vedpannorna och rumsvärmarna är 

äldre och har omodern teknik, som medför högre utsläpp. Även från moderna 

fastbränslepannor och rumsvärmare kan utsläppen bli stora om de används eller installeras 

felaktigt (Naturvårdsverket, 2009a). Dioxinutsläppens storlek beror på samband mellan bland 

annat bränsleinnehåll och förbränningsförhållanden (Hedman, 2005). 
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Europeiska kommissionens förordningar 2015/1187 ()och 2015/1189  () innebär krav på 

energimärkning av fastbränslepannor (från och med april 2017), ekodesignkrav för 

fastbränslepannor (från och med januari 2020) och rumsvärmare (från och med januari 2022). 

Kraven omfattar dock inte befintlig eldningsutrustning och pannor mellan 500–1000 kW. 

Utsläppskraven omfattar inte heller specifikt dioxiner, utan gäller för organiska gasformiga 

föreningar som grupp. Detta medför att tillåten halt ligger långt över uppmätbara halter  

för dioxiner. 

I centraliserade fjärrvärmesystem eller effektiva små kraftvärmeverk med bra bränslen, 

förbränningsteknik, förbränningsförhållanden och rening finns bättre förutsättningar för 

minskade utsläpp av dioxiner än vid småskalig fastbränsleeldning.  

Även okontrollerad eldning av trädgårdsavfall medför utsläpp av dioxiner och bör begränsas 

i den mån lämpliga alternativ finns. För att utsläppen ska kunna begränsas behöver den 

småskaliga eldningen ske på rätt sätt och i minskande omfattning.   

Åtgärder som rör småskalig fastbränsleeldning är angelägna, inte enbart för att minska 

dioxinutsläppen utan också för att det bidrar till utsläppsminskning av andra prioriterade 

ämnen (till exempel polycykliska aromatiska kolväten, PAH) och till möjlighet att följa 

miljökvalitetsnormerna för utomhusluft (Naturvårdsverket, 2020a).  

Genomförande 
Kommunen ska verka för att minska utsläppen av dioxiner från småskalig förbränning.   

Exempel på åtgärder som kommunen kan vidta för att minska utsläppen är 

informationsinsatser via olika kanaler med bland annat information om hur 

fastbränsleeldning kan påverka människors hälsa och miljön och vad som kan göras för att 

minska utsläppen av dioxiner och andra luftföroreningar. Detta kan till exempel göras genom 

att delta i riktade kommunikationsinsatser som tydliggör vikten av och ökar förutsättningarna 

för eldning på ”rätt” sätt, ge råd som främjar lägre utsläpp av dioxiner och andra 

luftföroreningar via kommunens energi- och klimatrådgivning och informera om det på 

kommunens webbsida.   

Andra exempel är att:  

• införa begränsningar för eldning av trädgårdsavfall inom detaljplanelagt/tätbebyggt 

område med avseende på tillåten eldningsperiod och vad som får eldas 

• informera om andra alternativ till eldning 

• erbjuda kostnadsfri borttransport av trädgårdsavfall inom detaljplanelagt och/eller 

tätbebyggt område ett par gånger per år  

• verka för en omställning till värmeförsörjning som ger mindre utsläpp, till exempel 

centraliserade fjärrvärmesystem eller små kraftvärmeverk med miljövänliga bränslen 

och teknik eller användande av andra energikällor, i de fall detta är lämpligt. 

Sammanhang 
Åtgärden kvarstår från Åtgärdsprogram 2018–2021. 

Åtgärdens genomförande stöds av åtgärderna Naturvårdsverket 4 och 5.  
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Åtgärden bidrar till att miljökvalitetsnormerna för havsmiljön enligt Havs- och 

vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:18) om vad som kännetecknar god miljöstatus 

samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön kan följas. 

Denna åtgärd bidrar till samhällets klimatanpassning genom att begränsa utsläppen av 

växthusgaser. 

Miljömål och globala hållbarhetsmål 
Åtgärden stödjer särskilt generationsmålet och miljömålen 2. Frisk luft, 4. Giftfri miljö, 

8. Levande sjöar och vattendrag och 10. Hav i balans samt levande kust och skärgård. 

Åtgärden bidrar särskilt till att uppnå globala hållbarhetsmålen 3. Hälsa och välbefinnande,  

6. Rent vatten och sanitet, 11. Hållbara städer och samhällen, 12. Hållbar konsumtion och 

produktion, 14. Hav och marina resurser och 15. Ekosystem och biologisk mångfald. 
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3 Åtgärdsprogrammets konsekvenser 
Detta kapitel är en övergripande ekonomisk analys av de konsekvenser som 

åtgärdsprogrammet kan leda till. Kapitlet innehåller beskrivningar av åtgärdsprogrammets 

förväntade kostnader och övergripande om de nyttor som uppkommer. Även fördelning av 

kostnader på olika aktörer i samhället beskrivs liksom nuvarande finansiering. 

Konsekvensanalysen är ett krav enligt 6 kap. 6 § (vattenförvaltningsförordning)och ska 

innehålla en bedömning av såväl de ekonomiska som de miljömässiga konsekvenserna av 

åtgärderna, varvid kostnader och nytta ska kvantifieras. Analysen ska skapa en bild av de 

kostnader och nyttor som uppkommer av att genomföra förslaget och därmed vara ett 

underlag för beslut.  

Analysen som presenteras i det här kapitlet är gemensam för alla de fem vattendistrikten och 

har fokus på kostnader. Kostnadsanalysen och fördelningen av kostnaderna på samhällets 

aktörer kan bidra med underlag till budgetäskanden för berörda myndigheter och vara ett 

stöd för hur åtgärderna kan genomföras. 

Den övergripande analysen byggs upp av sju delanalyser utifrån de sju analysområden 

vattenmyndigheterna har valt att arbeta utifrån, analysområdena förklaras vidare i avsnitt 3.3. 

De bygger i sin tur på de påverkanstyper som har en betydande påverkan på våra vatten. 

Analysen grundar sig i de ”blå trådar” av åtgärder där åtgärder riktade till myndigheter och 

kommuner ska leda till genomförande av fysiska åtgärder i våra vatten för att följa 

miljökvalitetsnormerna. De sju grundläggande kostnadsanalyserna är bilagor till detta beslut 

och kan hittas på vattenmyndigheternas webbplats, www.vattenmyndigheterna.se. 

Analysen är en scenarioanalys vilket betyder att den är baserad på ett antagande om vilket 

styrmedel som kan komma att användas av respektive åtgärdsmyndighet och vilka fysiska 

åtgärder i vatten dessa i sin tur leder till. Konsekvenser för olika sektorer i samhället vilar 

också på antagandet att åtgärderna finansieras på angivet sätt. Beslutsfattare och ansvariga 

myndigheter kan dock komma till andra slutsatser om vilka styrmedel som är de mest 

effektiva för att nå miljökvalitetsnormerna eller att finansieringen ska ske på annat sätt. På 

samma sätt kan andra fysiska åtgärder bedömas vara mer lämpliga med hänsyn till lokala 

förhållanden än de som antagits i denna analys.  

I den ekonomiska analysen av åtgärdsprogrammet 2016–2021 gjordes en ansats till att väga 

samman positiva och negativa effekter (kostnader och nyttor) som uppstod till följd av 

åtgärdsprogrammet. Denna ansats används dock inte i samma utsträckning för den 

ekonomiska analysen för åtgärdsprogrammet 2021–2027. Det finns flera skäl till detta. 

Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram är komplext och brett då det exempelvis omfattar 

27 000 vattenförekomster, flera samhällssektorer och ett stort antal påverkanstryck. De nyttor 

som kommer av åtgärdsprogrammet beskrivs på en övergripande nivå. Nyttoanalysen 

baseras på befintliga underlag och då dessa inte är tillräckliga för att på ett heltäckande sätt 

monetärt kunna beskriva det totala ekonomiska värdet av genomförandet av 

åtgärdsprogrammet kommer ingen nettonytta av genomförandet att beräknas. Syftet med 

nyttoanalysen är inte att väga mot kostnader utan att visa vattnets värden för samhället. Dels 

får man en uppfattning om storleksordningar, dels lyfter man nyttor som, i avsaknad av 

nyttoanalys, gärna åsätts inget värde i kronor. Vattnets värde för samhället är en del av 

motiveringen av åtgärdsprogrammet. 

http://www.vattenmyndigheterna.se/
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Åtgärdsprogrammets samhällsekonomiska konsekvensanalys ska innehålla samtliga åtgärder 

i åtgärdsprogrammet riktade till myndigheter och kommuner samt de påföljande fysiska 

åtgärder som behöver genomföras för att miljökvalitetsnormerna ska följas. 

Åtgärdsprogrammet innehåller dock två övergripande åtgärder som riktar sig till samtliga 

myndigheter, länsstyrelser och kommuner som ingår i programmet. Den första åtgärden 

handlar om skyldigheten att inom sina respektive ansvarsområden identifiera de fysiska 

åtgärder som behöver genomföras för att miljökvalitetsnormerna ska kunna följas. Den andra 

åtgärden handlar om att de årligen ska rapportera till vattenmyndigheterna hur arbetet med 

sina respektive åtgärder fortlöper. Dessa två åtgärder har inte kostnadsberäknats. Genom att 

ansvarig myndighet, länsstyrelse eller kommun genomför sina åtgärder i åtgärdsprogrammet 

och dokumenterar detta genomförs även dessa två åtgärder. Dessa åtgärder antas därför inte 

innebära några extra kostnader i sig. 

Analysen innehåller heller ingen uppskattning av hur de administrativa kostnader som 

kommer uppstå kring den nationella prövningsplanen för vattenkraft. Detta arbete utvecklas i 

detta nu och kommer därför som ett särskilt samråd under våren 2021. Det som beräknas i 

denna analys för vattenkraft är en uppskattning av vad myndigheter och kommuner behöver 

göra förutom arbetet med den nationella prövningsplanen. Åtgärdsbehovet för de fysiska 

åtgärder som behövs för vattenkraftverk som är utanför den nationella prövningsplanen har 

inte varit möjligt att estimera. Även denna kostnad kommer att presenteras i det senare 

samrådet.  

Biotopvårdande åtgärder är en övergripande åtgärdskategori för att minska påverkan på 

vattnets form och flöde. Den används inte för planering utan enbart för att kategorisera alla 

underliggande åtgärder. Åtgärden finns fördelad för sjöar, vattendrag och kustområden och 

återfinns i de flesta delanalyser. Åtgärdsbehovet för dessa övergripande åtgärder har varit allt 

för komplexa för att få fram och finns därför inte med i kostnadsberäkningar i denna analys. 

Förhoppningsvis kommer analysen att kompletteras med detta under samrådstiden. 

3.1 Sammanfattning av analysen 
Vattenmyndigheternas Åtgärdsprogram 2021–2027 medför betydande positiva effekter för 

samhälle och miljö. Ett hållbart nyttjande av våra gemensamma vattenresurser och 

livskraftiga vattenekosystem är en förutsättning för såväl samhällsutveckling som kommande 

generationer. Åtgärder för bättre vatten kan motiveras inte bara miljömässigt utan även i 

ekonomiska termer. Detta kan vi se även om vi inte kvantifierat alla nyttor i monetära termer. 

I litteraturen kan man tydligt se att en god vattenmiljö har stora ekonomiska värden och att 

vattenvårdande åtgärder ofta lönar sig för samhället. Som exempel kan nämnas att många 

svenska älvar är i dag värdefulla fiskevatten.  

Under 2017 ägnade sig ungefär 1,4 miljoner personer åt fritidsfiske i svenska vatten minst en 

gång. Fritidsfiskets sammanlagda kostnader var omkring 8 800 miljoner kronor under 2017. 6 

400 miljoner gäller fleråriga investeringar som båtar och 2 400 miljoner till 

förbrukningsmaterial i redskap, fiskekort, resor, fiskeguider, mat och logi. Att öka 

fiskpopulationen i ett enskilt vattendrag värderar svenska befolkningen till mer än 100 

miljoner kronor.  

Att nå god ekologisk status i sjöar och vattendrag avseende fosforbelastning värderar svenska 

befolkningen till knappt 2 miljarder kronor per år. I en enkätstudie uppger ett urval av 

svenska folket att miljögifter och övergödning är två av de tre viktigaste miljöproblemen att 

åtgärda i havet. Det ekonomiska värdet av att uppnå god havsmiljöstatus beräknas till cirka 

åtta miljarder kronor per år. En motsvarande siffra upp till nio miljarder kronor per år gäller 
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för en förbättrad vattenkvalitet i Sveriges ytvatten som inkluderas sjöar, vattendrag, och 

kustvatten. En betydande andel av detta värde är beroende av att vattenmyndigheternas 

åtgärdsprogram genomförs. Att bedöma den samhällsekonomiska lönsamheten av att 

genomföra åtgärdsprogrammet 2021–2027 genom  

att väga samman nyttor och kostnader har inte setts som möjligt att genomföra fullt ut.  

Dock presenterar vi resultat av befintliga studier som visar värden av bättre vatten. 

Åtgärdsprogrammets totala kostnader har beräknats till cirka 24 500 miljoner kronor för 

förvaltningscykeln 2021–2027. I dessa kostnader ingår både kostnader för fysiska åtgärder i 

vatten med cirka 22 000 miljoner kronor och kostnader för myndigheternas administrativa 

åtgärder med cirka 2 5000 miljoner kronor. Av dessa kommer cirka 14 000 miljoner kronor av 

redan befintlig lagstiftning, som till exempel bestämmelser kring små avlopp, medan cirka 

8 000 miljoner kronor är ytterligare åtgärder beroende av åtgärdsprogrammet. 

Fördelningsanalysen visar att stora kostnader ligger på staten i genomförandet av 

åtgärdsprogrammet. Sammanlagt uppgår de statliga kostnaderna för så väl fysiska som 

administrativa åtgärder till cirka 10 000 miljoner kronor under förvaltningscykeln 2021–2027. 

Kostnaderna för kommunerna ligger på cirka 2 850 miljoner kronor under samma tidsperiod.  

Att kostnaderna är höga för stat och kommun är inte förvånande då det är till dessa som 

åtgärdsprogrammet riktar sig. Men även verksamhetsutövare och enskilda bär stora 

kostnader för genomförandet av åtgärderna. Kostnaden för dessa aktörer summeras till 7 400 

miljoner kronor för verksamhetsutövare och 4 000 miljoner kronor för enskilda. I dessa 

kostnader ingår både kostnader för genomförandet av fysiska åtgärder i våra vatten och 

kostnader i form av tillsyns- och prövningsavgifter. 

För att illustrera hur finansieringen av vattenvårdande åtgärder ser ut i Sverige idag har vi 

valt att titta närmare på finansieringen under år 2019. Man bör dock komma ihåg att 

finansieringen av vattenvårdande åtgärder inte är i grunden utformad för att följa 

miljökvalitetsnormer (MKN) i vatten, och hur stor andel av dessa anslag som faktiskt riktar 

sig till MKN går inte att härleda. De inkluderade anslagen kan, utöver MKN, ha syften som 

miljöskydd, produktionsstöd eller att främja biologisk mångfald. Under 2018 uppgick den 

totala finansieringen av vattenvårdande åtgärder till cirka 36 miljarder kronor. Dessa 

36 miljarder kronor täcker inte alla delar av samhället, då sektorer blivit exkluderade på 

grund av otillräckligt heltäckande statistik. Av dessa 36 miljarder kronor kopplas cirka 93 

procent (33 400 miljoner) till grundläggande åtgärder enligt befintliga regelverk medan fem 

procent (1 600 miljoner) kopplas till kompletterande åtgärder enligt kraven i 

(vattenförvaltningsförordning )en. Resterande två procent (700 miljoner kronor) betraktas som 

varken grundläggande eller kompletterande. De 700 miljoner kronorna representeras av 

kostnader som härleds till tillsyn, övervakning och forskning samt vattenvårdande åtgärder 

som finansieras av ideella fonder. De största posterna återfinns inom vatten och avlopp, då 

kostnaderna beror på behovet av ett fungerande VA-system och den positiva effekten på 

MKN primärt är en bieffekt. Den förväntade utvecklingen av finansieringen för 

vattenvårdande åtgärder förväntas öka i framtiden. Bland annat har stödet för LOVA-projekt, 

som fokuserar på att motverka negativa effekter av övergödning, ökat från 2018 års 100 

miljoner kronor till cirka 250 miljoner kronor för 2020. Det kommer även krävas ytterligare 

åtgärder för att Sverige ska uppnå de nationella miljömål och internationella 

överenskommelser så som det svenska betinget för att reducera belastningen av 

näringsämnen i Baltic Sea Action Plan (BSAP) (HELCOM, 2007). Stora kostnadsposter är 

också att förvänta inom vattenkraften då den nationella planen för omprövning av vattenkraft 

som förväntas starta år 2022 och innebära cirka 90 prövningar per år under en tjugoårsperiod.  
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Åtgärdsprogrammet är ett stort och komplext åtagande för många nationella och regionala 

myndigheter och kommuner. Både administrativa åtgärder och fysiska åtgärder behöver öka 

åtgärdstakten markant för att miljökvalitetsnormerna ska kunna följas inom utpekad tidsram. 

Det är en utmaning för samtliga aktörer som berörs av detta åtgärdsprogram att prioritera 

vattnets ekologiska, kemiska och kvantitativa välmående. För att kunna säkerställa att 

miljökvalitetsnormerna kan nås under en längre tid, inte enbart under den kommande 

förvaltningscykel är en grundförutsättning att finansieringen för att genomföra åtgärder är 

långsiktig.  

3.2 Nyttan av att genomföra åtgärdsprogrammet 
Vattenmyndigheternas Åtgärdsprogram 2021–2027 medför betydande positiva effekter för 

samhälle och miljö. Ett hållbart nyttjande av våra gemensamma vattenresurser och 

livskraftiga vattenekosystem är en förutsättning för såväl samhällsutvecklingen som för 

kommande generationer. Åtgärder för bättre vatten kan motiveras, inte bara miljömässigt och 

samhällsmässigt, utan även i ekonomiska termer. En utmaning är att det tar tid att samhället 

upplever nyttor som följer av åtgärdsprogrammets implementering. Dessutom de som betalar 

för åtgärder är inte nödvändigtvis de som får nyttan i framtiden. Därför måste 

åtgärdsprogrammet motiveras ur ett samhällsperspektiv. 

Vattenmyndigheterna har inte genomfört någon egen heltäckande datainsamling för att 

uppskatta det ekonomiska värdet av genomförandet av Åtgärdsprogrammet 2021–2027.  Att 

uppskatta det ekonomiska värdet av att genomföra åtgärdsprogrammet görs därför utifrån 

befintliga underlag. Genom forskning och utredningar på universitet och andra myndigheter 

tillkommer det hela tiden nya studier och underlag som illustrerar det ekonomiska värdet av 

vattenvårdande åtgärder. Den existerande kunskapen är dock inte tillräcklig för att ge en 

heltäckande bild av det ekonomiska värdet av att genomföra Åtgärdsprogrammet 2021–2027.  

Nyttan med bättre vatten är övergripande och till skillnad från åtgärdskostnader är svårt att 

dela värdena av nyttan per åtgärdsområden. Dessutom är nyttan med bättre vatten oftast 

värderat utanför marknader i betalningsviljestudier till skillnad från åtgärdskostnader som är 

baserat på faktiskt referensvärden. Betalningsviljestudier baseras på hypotetiska scenarier och 

då finns risken att antingen underskatta eller överskatta värden. Respondenter saknar oftast 

kunskap om alla möjligheter med den potentiella nyttan av vatten och underskattar då värdet. 

Å andra sidan värderar respondenterna en hypotetisk betalning där värdet kan bli överskattat 

för att det inte innebär en faktisk betalning. Metodik finns för att ta hand om en så kallad 

”hypotetisk bias” men skillnader finns mellan studier. De befintliga studierna som vi 

presenterar nedan för att visa vattnets nytta borde tolkas försiktigt med hänsyn av detta. 

I litteraturen kan man tydligt se att en god vattenmiljö har stora ekonomiska värden och att 

vattenvårdande åtgärder ofta lönar sig för samhället. Att öka fiskpopulationen i ett enskilt 

vattendrag värderar svenska befolkningen till mer än 100 miljoner kronor (Håkansson, 2009). 

Att nå god ekologisk status i sjöar och vattendrag avseende fosforbelastning värderar svenska 

befolkningen till knappt 2 miljarder kronor per år (Söderqvist & Wallström, 2017). I en 

enkätstudie uppger ett urval av svenska folket att miljögifter och övergödning är två av de tre 

viktigaste miljöproblemen att åtgärda i havet. Det ekonomiska värdet av att uppnå god 

havsmiljöstatus beräknas till cirka 8 miljarder kronor per år (Anthesis, 2020). En motsvarande 

siffra upp till 9 miljarder kronor per år gäller för en förbättrad vattenkvalitet i Sveriges 

ytvatten som inkluderas sjöar, vattendrag, och kustvatten (Havs- och vattenmyndigheten, 

2019a).  En betydande andel av detta värde är beroende av att vattenmyndigheternas 

åtgärdsprogram genomförs.  
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Total kostnad för att genomföra Åtgärdsprogram 2021–2027 är cirka 24,5 miljarder kronor. Vi 

kan inte göra någon sammanvägning av kostnader och nyttor av att genomföra 

åtgärdsprogrammet.  En grov skattning visar dock att återbetalningstiden kan vara cirka 3 år 

(24,5 miljarder kronor / 8 miljarder kronor per år). Nyttorna kommer sannolikt att hålla länge 

och då räcker att nyttorna håller mer än nio år efter implementering, vilket tydligt indikerar 

att åtgärdsprogrammets nettovärden är positiva och samhällsekonomiskt lönsamma. Det 

ekonomiska värdet av 8 miljarder kronor per år är bara ett referensvärde som hänvisas till 

befintliga studier som syftar att uppskatta det ekonomiska värdet av en övergripande 

förbättrad vattenkvalitet som (Havs- och vattenmyndigheten, 2019a; Anthesis, Rapport 2020:8, 

2020; Kataria, 2009). 

Det ekonomiska värdet av att genomföra åtgärdsprogrammet 2021–2027 illustreras i detta 

kapitel på flera sätt. Miljökvalitetsnormen för vatten ska följas och att nå normerna ger stor 

nytta för såväl ekologi som kemisk och kvantitativ status, vilket beskrivs utförligt i 

vattenmyndigheternas status- och påverkansanalys (Förvaltningsplan, kap. 3). En kvantitativ 

ansats för att beskriva åtgärdernas nytta görs nedan i termer av åtgärdens effektplats. Det 

ekonomiska värdet av att nå god status i havsmiljön och kopplingen till 

vattenmyndigheternas åtgärdsprogram beskrivs också nedan. Därefter presenterar vi de 

monetära värden för nyttan av att genomföra åtgärdsprogram med särskilt fokus på 

samhällsekonomiska nyttor i reglerade vatten, minskad övergödning, vattenförsörjning, och 

minskad förekomst av miljöskadliga ämnen. 

Reglering av vattendrag och övergödning är två prioriterade påverkanstyper inom 

vattenförvaltningen som leder till att många vattenförekomster i Sverige inte når god 

ekologisk status. Kännedomen om dessa miljöproblem är god och det finns dessutom 

jämförelsevis bra sammanställningar av studier som uppskattat det ekonomiska värdet av 

vattenvårdande åtgärder i reglerade vatten respektive av minskad övergödning. 

Effekter på ytvatten och grundvatten 
Åtgärderna i åtgärdsprogrammet ska förbättra statusen i vattenförekomsterna och leda till att 

miljökvalitetsnormerna följs. Ett sätt att beskriva och till viss del kvantifiera nyttan är att 

beskriva hur många vattenförekomster som förväntas gynnas av att en viss åtgärd genomförs, 

det vill säga vilken effekt som åtgärden har.  

Belastningen av näringsämnen är det största påverkanstrycket inom avloppsområdet. 

Samtliga åtgärder syftar till att minska spridningen av näringsämnen till vatten, och därmed 

att minska övergödningen. Minskad övergödning förbättrar förutsättningarna för livskraftiga 

ekosystem och de följdeffekter som uppstår, bättre rekreationsmöjligheter, förbättrad hälsa 

och välmående hos befolkningen.  

Åtgärdsanalysen för avloppsreningsverk visar att åtgärder behövs vid 307 reningsverk och att 

dessa leder till förbättrad status i cirka 900 vattenförekomster. För små avlopp är siffrorna inte 

lika tydliga. Där uppskattas 1100 åtgärder leda till förbättrad status i samma antal 

vattenförekomster för både kust- och inlandsvatten. Åtgärder för små avlopp har dock ofta 

stor lokal betydelse. 

De nyttor som uppstår till följd av åtgärder för att minska påverkan från miljöfarlig 

verksamhet och övrig signifikant påverkan är framförallt kopplade till minskad spridning av 

skadliga ämnen i miljön. Många av de ämnen som avses har stor påverkan på både 

människors hälsa och miljö. Att minska spridningen av dessa ämnen ger därmed upphov till 

betydande positiva effekter som livskraftigare ekosystem, minskad oro hos befolkningen och 

minskade kostnader för sjukvård och andra samhällskostnader. Att stoppa spridningen vid 
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källan väntas få effekt mer än bara lokalt. För efterbehandling av förorenade områden 

uppskattas cirka 990 åtgärder leda till förbättrad status i cirka 1100 vattenförekomster. På 

liknade sätt förväntas minskade utsläpp från cirka 130 punktkällor leda till förbättrad status i 

cirka 200 vattenförekomster. 

Åtgärder för att säkra en trygg vattenförsörjning handlar framförallt om förebyggande 

åtgärder. Vattentäkter behöver ha vattenskyddsområden och tillstånd för vattenuttag ska 

finnas för att säkerställa en hållbar hantering och minska risken för vattenbrist. Ett fastställt 

vattenskyddsområde och efterföljande tillsyn för att se till att föreskrifterna följs innebär att 

samhället undviker de stora kostnader som skulle följa av ett förorenat dricksvatten. Att 

upprätta vattenskyddsområden för de vattentäkter som i dag saknar skydd skulle innebära att 

fler hushåll och verksamheter fick sitt dricksvatten säkrat.  

Tillgång till dricksvatten är en förutsättning för många sektorer i samhället. Till exempel är 

det är en förutsättning för turismens utveckling. Turismen drar också nytta av 

rekreationsmöjligheter och ekosystemtjänster som är beroende av bättre vatten. Turismen i 

Sverige omsatte 317 miljarder kronor 2017, vilket representerar 2,8 procent av BNP 

(Tillväxtverket, 2018). Rekreationsmöjligheter ökar förutsättningarna för turismens 

utveckling. 

Effekter på havet – åtgärdernas inverkan på havsmiljön  
Havs- och vattenmyndigheten (HaV) tar, på liknande sätt som vattenmyndigheterna, fram ett 

program för åtgärder som krävs för att uppnå god status i havet enligt (havsmiljödirektivet ) 

(2008/56/EG). Eftersom allt inlandsvatten rinner ut i havet innebär det att den miljöpåverkan 

som sker på land även påverkar statusen i havet. Havsmiljödirektivet och (vattendirektivet ) 

överlappar varandra både avseende vissa påverkanstryck och vattenområden. För vissa 

påverkanstryck är det därför en förutsättning att uppnå god status i inlandsvatten för att 

uppnå god havsmiljöstatus. Därefter krävs ytterligare åtgärder för de påverkanstryck som 

sker specifikt i havet som till exempel anläggningar såsom vindkraft, fiske och nedskräpning.  

Det finns flera typer av negativ påverkan som är desamma för både inlands- och havsvatten. 

Några exempel är övergödning, miljögifter och viss fysisk påverkan. I fysisk påverkan ingår 

konnektivitet mellan inlandsvatten och havet är viktigt för många vattenlevande arter som 

öring, lax och ål. Det är framförallt tillförsel av näringsämnen (övergödning) och farliga 

ämnen/miljögifter som äventyrar uppfyllandet av god havsmiljö. För båda dessa 

påverkanstryck krävs det mer långtgående åtgärder på land, vilket hanteras i 

vattenmyndigheternas åtgärdsprogram. Eftersom god havsmiljöstatus är starkt beroende av 

att god status uppfylls i inlandsvatten, beror nyttan av att uppnå god havsmiljöstatus på 

genomförandet av vattenförvaltningens åtgärdsprogram. Se vidare Åtgärdsprogram för havet 

på Havs- och vattenmyndighetens webbsida (Havs- och vattenmyndigheten, 2020b). 

I en studie gjord på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten har värdet av nyttan av att 

uppnå god havsmiljöstatus undersökts (Nordzell, Wahtra, Hasselström, & Wallström, 2020). 

Studien är utförd i Sverige och undersöker svenskarnas betalningsvilja för att finansiera 

åtgärder för att uppnå god status i havet. Samma typ av studie har gjorts i Finland (Nieminen, 

Ahtiainen, Lagerkvist, & Oinonen, 2019), och planeras att även utföras i Tyskland (Nordzell, 

Wahtra, Hasselström, & Wallström, 2020). Att studien görs på samma sätt i de tre länderna 

ger goda förutsättningar för samsyn och enighet i det regionala miljöarbetet i Östersjön, bland 

annat i Baltic Sea Action Plan (BSAP). 

I HaV:s undersökning av allmänhetens betalningsvilja antog man att åtgärderna skulle 

finansieras med en fast skatt, som motsvarade den uppskattade betalningsviljan. 37 procent 
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uppgav att de skulle vara villiga att betala något för att vidta åtgärder för god status, och 45 

procent att de kanske skulle vara villiga att betala. Den vanligaste anledningen för de 

resterande 18 procent som inte hade någon betalningsvilja var att de ansåg att det är 

förorenaren som ska betala.  

Respondenterna som hade uppgett en betalningsvilja ansåg att det viktigaste miljöproblemet 

att åtgärda med den hypotetiska skatten i första hand var farliga ämnen. Därefter ansåg 

ungefär lika många att krympande fiskbestånd respektive övergödning var de viktigaste 

problemen.  

Den genomsnittliga betalningsviljan uppskattades separat för väst- och östkusten, beroende 

på var respondenten vistades mest. Betalningsviljan per person och år för västkusten var 1 241 

kronor, och för östkusten 1 034 kronor. Omräknat för hela den svenska befolkningen uppgår 

det ekonomiska värdet av att uppnå god havsmiljöstatus till cirka 8 miljarder kronor per år. 

Eftersom miljöskadliga ämnen, krympande fiskbestånd och övergödning var de viktigaste 

miljöproblemen att åtgärda, är det rimligt att nyttan av att åtgärda just dem tillskrivs stor 

andel av detta värde. Det går dock inte att uppge en specifik summa eller andel. 

En majoritet av respondenterna i undersökningen uppgav att de bodde mellan noll och fem 

mil från havet, och att de vistats vid havet under det senaste året. Vanliga aktiviteter som 

uppgavs var att vistas i landskapet, strandvistelser som solning, joggning, promenader eller 

bad och båtliv. Allra flest vistades vid Kattegatt, Östersjön (västra Gotlandshavet och Ålands 

hav) och Öresund. I enkäten fick respondenterna svara på om de hade störts vid sin vistelse 

och i så fall av vad. Majoriteten svarade skräp i havet/på stranden, alger och vattenväxter, 

blomningar av blågröna alger samt grumligt vatten.  

Alla dessa komponenter, utom nedskräpning, är effekter av övergödning. Övergödning var 

dessutom det havsrelaterade miljöproblem som de flesta hade hört talas om, över 80 procent. 

Dessutom uppgav över 70 procent att de anser havsmiljöns dåliga status vara ett av de 

viktigaste miljöproblemen i Sverige.  

Havsmiljö- och (vattendirektivet ) överlappar varandra till viss del. En del av det ekonomiska 

värdet av att uppnå målen för havsmiljön är, som nämnts ovan, beroende av att 

vattenförvaltningens åtgärdsprogram genomförs. Eftersom utformningen av 

värderingsstudien inte gör det möjligt att uppskatta värdet av god status för olika parametrar 

går det inte att uppskatta hur stor andel av värdet som kan tillskrivas effekterna av detta 

åtgärdsprogram. Men eftersom respondenterna har uppgett att miljögifter och övergödning är 

två av de tre viktigaste miljöproblemen att åtgärda i havet så kan man se det ekonomiska 

värdet för att nå god status avseende dessa påverkanstryck som en implicit värdering av 

vattenförvaltningens åtgärdsprogram. Vattenmyndigheternas åtgärder ger effekt även i 

åtgärdsområden inom havsmiljödirektivet och denna effekt betingar ett ekonomiskt värde 

som kan tillskrivas genomförandet av vattenförvaltningens åtgärdsprogram. Det ekonomiska 

värdet av att uppnå god havsmiljöstatus beräknas till cirka 8 miljarder kronor per år. En andel 

av detta värde är beroende av att vattenmyndigheternas åtgärdsprogram genomförs. 

Samhällets ekonomiska nytta av åtgärdsprogrammet 
Nedan görs en särskild beskrivning av samhällsekonomiska nyttor av vattenvårdande 

åtgärder i reglerade vatten respektive av minskad övergödning. Sedan presenterar vi nyttor 

med vattenförsörjning och värdet av att minska förekomsten av miljöskadliga ämnen. 

Reglering av vattendrag och övergödning är två prioriterade påverkanstryck inom 

vattenförvaltningen som leder till att många vattenförekomster i Sverige inte når god 

ekologisk status. Kännedomen om dessa miljöproblem är god och det finns dessutom 
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jämförelsevis bra sammanställningar av studier som uppskattat det ekonomiska värdet av 

vattenvårdande åtgärder i reglerade vatten respektive av minskad övergödning.  Vi har 

därför valt att redovisa dessa studier för att illustrera hur beräkningar kan göras och vilka 

storleksordningar värdena hamnar i. Det bör alltså tillkomma betydande värden av andra 

åtgärder som, på grund av bristande dataunderlag, inte kan kvantifieras idag. Nedan ges en 

sammanfattning av detta underlag. 

Värdet av vattenvård i reglerade vatten  
Det finns stora samhällsekonomiska värden förknippade med förbättrad konnektivitet och 

restaurering av fysiskt påverkade vattenmiljöer. Positiva effekter i kvantitativa termer 

beskrivs exempelvis i Miljökvalitetsnormer för kraftigt modifierade vattenförekomster – 

vattenkraft (avsnitt 3.4 i (Vattenmyndigheterna, 2019b)). Där redovisas exempel på effekten 

för naturmiljön av de åtgärder som ligger till grund för miljökvalitetsnormen som exempelvis 

hur stor areal uppväxt- och lekområden som tillgängliggörs vid förbättrad konnektivitet och 

minimitappning i torrfåror. Sådana positiva effekter har även beskrivits i litteraturen (se 

exempelvis (Kail, Lorenz, & Hering, 2015 )). 

Positiva effekter till följd av åtgärder i vattenmiljöer påverkade av vattenkraft kan även 

beskrivas i ett antal huvudsakliga kategorier av samhällsekonomiska värden (se även 

avsnittet om ekosystemtjänster kopplade till miljöanpassade flöden längre ned i texten):  

• biologiska värden – exempelvis förbättrade livsmiljöer för vattenlevande arter som 

havsvandrande fisk och bottenlevande djur, förbättrad strandväxtlighet/växtproduktion 

och förbättrade livsmiljöer för fågel   

• rekreationsvärden – exempelvis förbättrade möjligheter till rekreation och turism såsom 

fritidsfiske  

• estetiska värden – strömmande vatten med ett mer naturligt utseende 

• hälsorelaterade värden – exempelvis minskad uppkomst av översvämningsmygg  

Den ekonomiska analysen av Åtgärdsprogram 2021–2027 har inte inkluderat någon egen 

datainsamling för att uppskatta det samhällsekonomiska värdet av förbättrad konnektivitet 

eller restaurering av fysiskt påverkade vattenmiljöer. Dessa ekonomiska värden är dock 

relativt väl undersökta och beskrivna i litteraturen.  

Nedan sammanfattas litteratur som har studerat detta värde. Senare beskrivs även hur en 

ekosystemtjänstansats kan tillämpas för att beskriva dessa värden. Litteraturen nedan är 

uppdelad i studier som haft en marknadsbaserad ansats samt studier om allmänhetens vilja 

att betala för olika åtgärder för förbättrad konnektivitet eller restaurering av fysiskt påverkade 

vattenmiljöer.  

Ett antal tidigare genomförda studier har använt en marknadsbaserad ansats för att studera 

det samhällsekonomiska värdet av miljöåtgärder i fysiskt påverkade vatten (bland annat i 

termer av rekreationsvärden och fritidsfiske), exempelvis:   

• (Grahn, Johansson, Thang Hnin, & Blomkvist ) (2017) har 2011–2015 undersökt de 

finansiella effekterna av genomförda fiskevårdande åtgärder i Bottenvikens 

vattendistrikt, där även arbetsmarknads- och sysselsättningseffekter ingår. Ökade 

fiskbestånd i de tre studerade avrinningsområdena är ett resultat av fiskeförvaltande 

åtgärder som vattendragsrestaureringar och fisketillsyn. Resultaten visar att det fanns 

betydande lokala och regionala värden förknippade med sportfiske redan år 2011 och att 

dessa ökat kraftigt under den studerade tidsperioden. Värdet av sportfisket för 
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marknaden år 2011 var cirka 51 miljoner kronor och ökade till cirka 98 miljoner kronor 

till år 2015. Under samma tidsperiod ökade antalet sysselsatta inom sportfiskerelaterade 

verksamheter från 54 till 83 stycken. Det beräknades även hur mycket varje fångat kilo 

lax bidrar till omsättning och sysselsättning. Resultaten indikerar att varje kilo fångad 

lax eller havsöring bidrar med cirka 480 kronor i marknadsomsättning och att ett 

arbetstillfälle uppstår då 2 500 kilo fisk fångats.   

• Statistiska centralbyrån (SCB) genomförde 2007 på uppdrag av Fiskeriverket en 

enkätundersökning om det fritidsfiskebaserade företagandet (Fiskeriverket, 2008). 

Samhällsekonomiskt värde uppstår genom vinster i de företag som bedriver verksamhet 

baserat på fritidsfiske. Enligt undersökningen fanns drygt 1 300 företag med en total 

omsättning på knappt 500 miljoner kronor. En kompletterande studie visar även att 

verksamhetens omfattning kan vara upp till det dubbla. Den största delen av den 

svenska fisketurismen sker i fjällregionen, i rinnande vatten och i sjöarna. En stor andel 

av denna verksamhet sker i glesbefolkade regioner. Den totala sysselsättningen 

motsvarade under 2006 cirka 1 000 årsarbeten. Det totala antalet individer som är 

involverade i näringen är betydligt större, men många av de anställda är deltids- eller 

säsongsarbetande. I rapporten konstateras även att en av de viktigaste faktorerna som 

påverkar möjligheten att bedriva ett fritidsfiske och fritidsfiskebaserade företag är den 

omfattande utbyggnaden av vattenkraft i Sverige. Vattenkraften utgör även ett hot mot 

den fortsatta utvecklingen av fritidsfiske, eftersom den har en negativ påverkan på 

tillgången på vattenvolymer och vandringsvägar för vandringsfisk. Betydelsen av 

fritidsfiske har ökat i Sverige. Under 2017 ägnade sig ungefär 1,4 miljoner personer åt 

fritidsfiske minst en gång i svenska vatten. Detta gäller personer som är folkbokförda i 

Sverige, i åldern 16–80 år. Antalet fiskedagar uppgick 2017 till omkring 11,9 miljoner. 

Fritidsfiskets sammanlagda utgifter inklusive investeringar var enligt undersökningen 

omkring 8 800 miljoner kronor under 2017 (Havs- och vattenmyndigheten, 2017). Av 

dessa uppskattar 6 400 miljoner kronor till fleråriga investeringar som båtar och dyrare 

fiskeredskap och 2 400 miljoner kronor gäller kortsiktiga utgifter som 

förbrukningsmaterial i redskap, fiskekort, resor, fiskeguider, mat och logi. 

Det finns även exempel på studier som har studerat exempelvis allmänhetens betalningsvilja 

för att förbättra miljön i vatten som påverkats av vattenkraft:  

• Naturvårdsverket har undersökt svenska hushålls vilja att betala för att uppnå en 

förbättrad vattenkvalitet i vattendrag som är påverkade av vattenkraft 

(Naturvårdsverket, 2006). Studien undersökte om svenska hushåll skulle vara villiga att 

betala ett högre elpris om energin producerades med mindre negativ miljöpåverkan på 

vattendragen. I studien beskrevs ett antal egenskaper som karaktäriserar vattenmiljöns 

status: fisk, fågelliv, bottenlevande djur samt erosion och strandväxtlighet. 

Egenskaperna och hushållets merkostnad för el per år presenterades på olika nivåer i 

varierande sammansättningar. De tillfrågade hushållen ombads att välja vilken 

kombination av egenskaper och elpris som de föredrog. Studien visar att en kombination 

av den högsta nivån av samtliga egenskaper har ett värderas till cirka 2 000 kronor per 

hushåll och år. 2019 finns 4,7 miljoner hushåll i Sverige som innebär 9 400 miljoner 

kronor per år (Läs också mer i till exempel Mitesh, (2009). 

• I en nationell studie om allmänhetens betalningsvilja för att öka uppgången av vildlax i 

Vindelälven (Håkansson, 2009) efterfrågades respondenterna s att uppge sin 

betalningsvilja som en klumpsumma samma år för åtgärder vid ett större kraftverk. 

Åtgärder som en fisktrappa eller spill i torrfåra vid Stornorrfors kraftverk skulle ge en 

naturlig passage och öka antalet fiskar som når lekområden uppströms kraftverket med 
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1 000 till totalt 4 000 per år. Resultaten gav ett totalt värde för denna förändring i 

Vindelälven på 140 miljoner kronor om det extrapoleras till hela Sverige.   

Ovanstående studier visar att det finns stora samhällsekonomiska värden förknippade med 

miljöåtgärder i fysiskt påverkade vattendrag samt av det fritidsfiske som redan pågår i våra 

vattendrag. Naturvårdsverket (2006) och Håkansson (2009) illustrerar att allmänheten i 

Sverige tycker att miljöåtgärder i reglerade vatten är en viktig samhällsfråga. Studierna visar 

även att svenska hushåll har en vilja att betala för att nå en förbättrad vattenstatus i reglerade 

vatten. Att vattendrag med god biologisk kvalitet betingar stora samhällsekonomiska värden 

avseende fritidsfisket är väl känt, vilket även styrks av ovanstående exempel. Miljöåtgärder i 

reglerade vatten har en tydlig positiv effekt på såväl sysselsättning som omsättning i det 

lokala/regionala näringslivet. 

Ekosystemtjänster och miljöanpassade flöden 
Många av Sveriges vattendrag är reglerade för exempelvis vattenkraftsproduktion. Det är väl 

känt att tillhandahållandet av många ekosystemtjänster kopplade till rinnande vatten 

påverkas negativt av flödesreglering och att detta delvis kan motverkas genom 

miljöanpassade vattenflöden. Miljöanpassade vattenflöden ökar tillgången på reglerande 

ekosystemtjänster (som sedimenttransport och vattenrening) och stödjande ekosystemtjänster 

(som primärproduktion och upprätthållande av habitat). Den övergripande effekten på 

ekosystemtjänster är positiv vid alla typer av miljöanpassade vattenflöden (Persson, Jones, & 

Sandin, 2019). 

Vattenreglering resulterar oftast i utjämning av det naturliga vattenflödet som dessutom 

påverkar arter och habitat som är särskilt anpassade för ett dynamiskt och variabelt flöde med 

förutsägbart säsongsmönster. Förändring av ekosystemprocesser kan försämra 

sötvattenekosystems integritet och funktion som i sin tur påverkar tillhandahållandet av 

ekosystemtjänster. Dessutom påverkas i många fall Natura 2000 områden och arter som står 

under skydd av (art- och habitatdirektivet ) (92/43/EEG) (Naturvårdsverket, 2020c). Den 

rådande uppfattningen är att ju större påverkan på flödesregimen desto större risk för 

påverkan på det ekologiska systemet. Omvänt så förväntas därför den positiva effekten öka 

för många av de undersökta ekosystemtjänsterna ju mer man återspeglar den naturliga 

flödesregimen (Persson, Jones, & Sandin, 2019). 

Nordzell, Hasselström och Söderqvist (2019) genomför en exempelberäkning med överföring 

av ekonomiska värden från tidigare studier som har gjorts med tre metoder för att uppskatta 

det ekonomiska värdet av ekosystemtjänster som gynnas av en mer miljöanpassad 

vattenreglering. Beräkningen bygger på ett fiktivt exempel om restaurering av en tre 

kilometer lång torrfåra som uppstått efter att vattnet avletts från sin naturliga sträckning till 

förmån för vattenkraftsproduktion. Restaureringen består av en rad åtgärder som bland annat 

biotopvårdsåtgärder, återställning av stränder, ett omlöp och minimitappning i torrfåran. 

Minimitappningen gör att flödet även nedströms torrfåran blir mer stabilt, hela vägen ner till 

en mindre sjö 15 kilometer bort. Hela flodsystemet är 150 kilometer långt. Åtgärderna 

förväntas ge positiva effekter på erosion och dessutom återställa strandväxtlighet längs hela 

sträckan. De förväntas också skapa nya habitat för fisk i fåran och tillgängliggöra ytterligare 

levnadsmiljöer uppströms fördämningen, öka artrikedomen av bottenlevande djur och fåglar, 

förbättra landskapsbilden och öka rekreationsmiljön i området. De ekosystemtjänster som 

gynnas i detta fiktiva exempel är alltså erosionskontroll, tillhandahållande av hotade växt- och 

djurarter/habitat, estetiska värden samt näringsretention/vattenkvalitetsreglering. 

Olika modeller har använts för att i en exempelberäkning uppskatta det ekonomiska av 

ovanstående ekosystemtjänster baserat på tidigare studier. Värdet uppskattas ligga i 
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intervallet 100–2 700 kronor per hushåll och år. Att intervallet är stort förklaras av de olika 

modeller som använts som utgår ifrån tidigare liknande studier vilka inte helt motsvarar eller 

fångar upp förutsättningarna som beskrivs i det fiktiva exemplet. En platsspecifik svensk 

studie skulle ge en mer rättvisande uppfattning om värdet av ekosystemtjänster som påverkas 

av miljöanpassad vattenreglering.  

Sammanfattningsvis finns ekonomiska värden förknippade med en förbättrad vattenmiljö 

samt flera metoder för att beräkna dessa. 

Det samhällsekonomiska värdet av minskad övergödning 
Under de senaste åren har det genomförts en hel del arbete med att analysera den 

samhällsekonomiska nyttan av minskad övergödning. Sådana beräkningar är viktiga exempel 

på hur man kan beräkna det ekonomiska värdet av att reducera närsaltstillförseln till en nivå 

som är förenlig med god ekologisk status. Detta avsnitt beskriver litteraturen som rör det 

samhällsekonomiska värdet av minskad övergödning i Sverige.  

Söderqvist och Wallström (2017) har, på uppdrag av Naturvårdsverket, sammanställt en 

prisdatabas över schablonvärden för nyttovärderingar och kostnadsuppskattningar för olika 

miljöförändringar. Underlaget omfattar schablonvärden för minskad fosfortillförsel i 

inlandsvatten för de fem vattendistrikten i Sverige. Den sammanlagda betalningsviljan för att 

uppnå god vattenstatus, avseende fosfor, beräknades uppgå till 1 700 – 1 900 miljoner kronor 

per år. Det ger ett nationellt genomsnitt på värdet av att minska fosforbelastningen med ett 

kilogram på 3 100–3 500 kronor. Det kan därför konstateras att det finns en avsevärd vilja att 

betala för att åtgärda övergödningen i svenska sjöar, vattendrag och kustvatten. En 

uppskattning av detta värde togs även fram per vattendistrikt och det framgick då att 

intervallen skiljer sig väsentligt mellan de olika distrikten. Nyttan beräknades i kronor per 

kilo reduktion av fosfor för vart och ett av de fem svenska vattendistrikten. Söderqvist och 

Wallström (2017) analyserade värdena närmare för att förklara hur de är beräknade och vad 

som spelar roll för deras storlek och variation. 

Resultaten kan jämföras med en scenariovärderingsstudie genomförd av Soutukorva m.fl. 

(2017) där viljan bland boende i Stockholms kommun att betala för att alla sjöar och 

vattendrag i kommunen ska uppnå god ekologisk status undersöks. Den årliga 

medelbetalningsviljan är 690–782 kronor per hushåll (2016 års prisnivå). Intervallet består av 

osäkerheter i data angående huruvida vissa respondenter kan antas ha en betalningsvilja eller 

inte.  Den totala nyttan för allmänheten i Stockholm av att uppnå god vattenstatus i alla 

Stockholms vattenförekomster skattas till 2 500 – 2 800 miljoner kronor räknat på en 

tioårsperiod (2017–2027). En liknande värderingsstudie gjordes även för att monetärt skatta 

allmänhetens vilja att betala för ett scenario där vattenkvaliteten i Göteborgs vattendrag, sjöar 

och kustvatten förbättras och (vattendirektivet )s mål om god vattenstatus uppnås år 2027 

(Soutukorva & Wallström, 2018). Den genomsnittliga viljan att betala för att uppnå god 

vattenstatus skattades till 600–696 kronor per hushåll och år. Den totala viljan att betala för 

vuxna invånare i Göteborg skattas till cirka 1 300 – 1 600 miljoner kronor. Detta kan tolkas 

som en kvantifiering av den ekonomiska nyttan för boende i Göteborgs stad av en förbättring 

av vattenkvaliteten från, i de flesta fall, måttlig vattenstatus till god i de vattenförekomster 

som ingår i studien. Det finns flera faktorer som tyder på att nyttorna sammantaget är lågt 

skattade i studien. 

Ahtiainen m.fl. (2014) utförde under 2011 en scenariostudie (contingent valuation) genom 

enkäter till hushåll i de nio länderna runt Östersjön. Enkäten innehöll en beskrivning av 

Östersjön och dess tillstånd, frågor om hur fritid tillbringas vid havet och ett 

värderingsscenario med frågor om respondentens betalningsvilja. Den totala viljan bland 



 

162 

svenskar över 18 år att betala för att minska föroreningarna av Östersjön till en nivå där 

övergödningen minskar och Baltic Sea Action Plan (BSAP) uppfylls, beräknades till cirka 

5,5 miljarder kronor 2019. För alla nio länder kring Östersjön är betalningsviljan cirka 

35 miljarder kronor per år.  

Värdet av rent dricksvatten 
Enligt Statistiska centralbyrån fick 2013 över fyra miljoner människor sitt vatten från 

vattentäkter med delvis föråldrade och omoderna skyddsformer. I den årliga rapportering 

som kommunerna gör till vattenmyndigheterna om sitt åtgärdsgenomförande framgår att 

behovet av att uppdatera skyddet fortfarande är stort. Enligt den senaste rapporteringen har 

endast 28 procent av vattentäkterna ett modernt skydd som bedöms som tillräckligt.  

Värdet av vattenförsörjning kan beskrivas på olika sätt. I en studie av vattenmyndigheterna 

(2018) undersöks möjliga metoder för värdering, utifrån andra studier gjorda i Sverige och 

andra länder.  

Tillgång på vatten kan ses som något ovärderligt, eftersom utan det finns inga förutsättningar 

för liv. Det är en direkt förutsättning för människor, djur, växter och ekosystem. Det finns 

inget substitut som kan särskilt ersätta dricksvatten. Därför kan dricksvattnets optionsvärde 

vara oändligt högt. I studien föreslås dock en möjlig värdering av optionsvärdet, baserat på 

avsaltningsanläggningar då avsaltat havsvatten kan ses som ett substitut till den mer 

konventionella metoden för dricksvattenframställning, där grund- eller ytvatten används.  

En av metoderna som ingår är att beräkna resursräntan, vilket då anger dricksvattnets bidrag 

till landets ekonomi (Vattenmyndigheterna, 2019c). Detta har beräknats i Holland och 

Australien. Där har beräkningarna dock visat på ett negativt värde för resursräntan, vilket 

författarna till respektive studier tror bero på att priset på dricksvattnet är reglerat. Att 

resursräntan antar ett negativt värde gör metodiken oanvändbar.  

En annan metod som undersöks för att uppskatta dricksvattnets direkta användarvärde kan 

vara att använda VA-taxan. Det är dock inte helt problemfritt, eftersom 

dricksvattenförsörjningen dels är ett naturligt monopol, dels att det är prisreglerat. 

Producenten får inte göra några vinster och priset som konsumenten betalar får inte överstiga 

producentens kostnader. Många kommuner (15 procent enligt Svenskt Vattens 

taxeundersökning (2017)) saknar full kostnadstäckning, och tillskott krävs från kommunens 

allmänna budget för att fylla gapet.  

Om dricksvattnet förorenas kan det bli kostsamt, både direkt för VA-huvudmannen och för 

resten av samhället. Ett exempel är fallet med Cryptosporidium i Östersund år 2010 som 

innebar bland annat extra driftkostnader på två miljoner kronor för Vatten Östersund och 

cirka fem miljoner kronor i investeringar i en UV-anläggning för att få bort parasiten. Utöver 

detta beräknas samhällskostnaden ha uppgått till 220 miljoner kronor enligt Totalförsvarets 

forskningsinstitut (Lindberg , Lusua, & Nevhage, 2011; Livsmedelsverket, 2017). Kostnader 

kan bli ännu större om man tar hänsyn av, till exempel, sjukvårdsbehov och inkomstbortfall, 

vilket ofta är fallet vid förorening av patogener. 

Värdet av att minska miljöskadliga ämnen 
Den samhällsekonomiska nyttan av att vidta åtgärder kring miljöskadliga ämnen är 

framförallt kopplade till att minska förekomsten och de negativa effekterna av spridningen av 

miljögifter i miljön på både land och vatten. Nyttan är delvis svår att kvantifiera eftersom 

orsakssamband i vissa fall är svåra att fastställa och mäta. Ett sätt att bedöma nyttan är att 

uppskatta vilka skadekostnader som kan undvikas om åtgärder vidtas. Det sättet att räkna 
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visar på betydande nyttor med att minska spridningen av miljögifter. Inte minst i termer av 

minskade risker och uteblivna miljöskade- och hälsokostnader. Även minskade framtida 

risker är värdefullt. Relativt vanligt förekommande miljögifter med väldokumenterade 

negativa effekter på människors hälsa och miljö är bland annat kvicksilver, kadmium, 

dioxiner samt per- och polyflourerande ämnen (så kallade PFAS-ämnen). När det gäller 

miljöskadliga ämnen är värderingar ofta kopplade till människors hälsa. 

Exempel på nyttor av åtgärder för miljögifter kan illustreras av arbetet med att åtgärda 

förorenade områden. Förorenade områden kan utgöra risk för människors hälsa för de som 

vistas i närheten, men de förorenade ämnena som finns i marken kan spridas med framförallt 

vatten och även ge upphov till negativa effekter på andra platser. Genom att sanera dessa 

områden uppstår många vinster för samhället. Riskerna för människors hälsa minskar, och 

därmed även negativa hälsoeffekter, vårdkostnader och försämrad livskvalitet för de som 

drabbas. Minskad oro för att exponeras eller att andra människor ska påverkas (barn är 

särskilt känsliga för föroreningar) är även det av betydelse för människors välmående och 

samhällets välfärd. En ytterligare positiv effekt av att sanera förorenade områden är att 

marken kan tas i anspråk för nya verksamheter eller bostäder, vilket ger ökade nyttor  

för samhället. 

En ytterligare studie genomförd av Kemikalieinspektionen (2012) bygger på sambandet 

mellan ökad risk för benskörhet, frakturer och intag av kadmium via föda. Den 

samhällsekonomiska kostnaden för frakturer som orsakas av kadmium i föda har beräknats 

till 4 miljarder kronor per år i Sverige. Av störst relevans för den ekonomiska betydelsen för 

av kadmium i svenska vatten är vårt intag av fisk och skaldjur. Jämfört med samtliga 

livsmedelskategorier som ingick i studien är dock kadmiumintaget via fisk och skaldjur det 

minsta, cirka två procent. Skadekostnaden för kadmiumintag via fisk och skaldjur kan 

därigenom uppskattas till 80 miljoner kronor. 

I en studie genomförd på uppdrag av Nordiska ministerrådet (Goldenman, o.a., 2019) 

uppskattas de hälsorelaterade kostnaderna för effekter av PFAS för människor i de nordiska 

länderna till mellan 2 800 miljoner och 4 600 miljoner euro per år. De hälsorisker som ingår i 

beräkningarna är bland annat njurcancer, låg födelsevikt, förhöjt blodtryck och generell ökad 

dödlighet. I samma rapport uppskattas kostnaderna för hanteringen av PFAS-relaterade 

miljöskador, till exempel undersökningar och sanering, till 423 euro per år bara för Sverige. 

3.3 Kostnader för att genomföra åtgärdsprogrammet 
I detta avsnitt visas de sammanlagda kostnaderna för åtgärderna i åtgärdsprogrammet per 

analysområde. Tabell 2 nedan visar dessa analysområden och vilka påverkanskällor som 

ingår. Analyserna bygger på ett antagande om vilka styrmedel som myndigheter och 

kommuner väljer, hur dessa tillämpas och vilka fysiska åtgärder i vatten de kan leda till. 

Kostnaderna beskrivs nationellt, medan en distriktsfördelning av kostnaderna hittas i de 

analysområdesspecifika rapporterna på vattenmyndigheternas hemsida. Kostnaderna visas 

för de administrativa åtgärderna och för de fysiska åtgärderna. Kostnaderna visas också som 

årliga kostnader och som kostnader för en hel vattenförvaltningscykel. I slutet av avsnittet 

presenteras en bristanalys för de kostnader som inte gått att uppskatta och en diskussion av 

de största ofinansierade budgetposterna som finns i detta åtgärdsprogram.   
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Åtgärdsprogrammets analysområden 

Tabell 2 Åtgärdsprogrammets analysområden med dess delanalyser. 

Metoder, antaganden och beräkningar för respektive analysområde visas i 

underlagsrapporterna för kostnadsanalys av avloppshantering (Vattenmyndigheterna, 2020b), 

jordbruk (Vattenmyndigheterna, 2020c), miljöfarliga verksamheter och övrig signifikant 

påverkan (Vattenmyndigheterna, 2020d), tätortsbebyggelse, vägar med mera 

(Vattenmyndigheterna, 2020f), skogsbruk (Vattenmyndigheterna, 2020e), vattenförsörjning 

och vattenkraft (Vattenmyndigheterna, 2020g). 

Begreppsförklaringar för kommande avsnitt 
Nedan förklaras några begrepp som används i de kommande avsnitten.  

• Referensalternativ. Kostnad för åtgärder som genomförs utan åtgärdsprogram, det vill 

säga kostnader för åtgärder som genomförs oberoende av åtgärdsprogrammet. 

”Business as usual” är också ett vanligt förekommande uttryck för detta.  

• Åtgärdsalternativ. Kostnad för åtgärder som följer av åtgärdsprogrammet. Totala 

åtgärdsomfattningen minus referensalternativet. Det inkluderar även åtgärder inom 

befintlig lagstiftning men som av olika anledningar inte genomförts. Kostnaderna 

bygger på att myndigheter och kommuner implementerar de styrmedel som anges i 

konsekvensanalysen. Ansvariga åtgärdsmyndigheter kan ersätta de föreslagna 

åtgärderna med andra åtgärder som de finner mer lämpliga.  

• Administrativa åtgärder. Åtgärder som ska genomföras av myndighet eller kommun 

och är av administrativ karaktär som till exempel att ta fram en vägledning eller 

Analysområde Delanalys Delanalys Delanalys Delanalys Delanalys 

Avloppshantering Reningsverk Små avlopp    

Jordbruk Hästgårdar 
Närings-
läckage från 
jordbruk 

Växtskydds-
medel 

Intern-
belastning 

Hydro-
morfologi i 
jordbruket 

Miljöfarliga 
verksamheter 
samt övrig 
signifikant 
påverkan 

Miljöfarlig 
verksamhet 

Efter-
behandling 
av 
miljögifter 

Atmosfärisk 
deposition 

Sura 
sulfatjordar 

 

Tätortsbebyggelse
vägar med mera 

Dagvatten-
hantering 

Vägtrummor 
och 
vägbankar 

Barriärer 
och sponter 

Sjöfart och 
båtliv 

 

Skogsbruk 
Diffusa 
källor 

Hydro-
morfologi i 
skogsbruket 

   

Vattenförsörjning 

Övergrip-
ande 
vattenplan-
ering 

Vatten 
skydds 
områden 

Vattenuttag   

Vattenkraft 
Övergrip-
ande 
vattenkraft 
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genomföra tillsyn. Dessa åtgärder ger de förutsättningar som behövs för att de fysiska 

åtgärderna i vatten ska kunna genomföras.  

• Fysiska åtgärder i vatten. Åtgärder som genomförs av verksamhetsutövare, markägare 

och andra aktörer för att följa miljökvalitetsnormerna, som till exempel att anlägga en 

våtmark eller efterbehandla förorenad mark.  

• Grundläggande åtgärder är minimikrav som ska uppfyllas enligt (vattendirektivet ). I de 

allra flesta fall handlar det om att tillämpa redan befintlig miljölagstiftning, vilket också 

innefattar åtgärder enligt andra EU-direktiv. Kompletterade åtgärder är sådana som 

behövs utöver de grundläggande åtgärderna för att se till att miljökvalitetsnormerna kan 

följas. I bilaga 1 till åtgärdsprogrammet redovisar vattenmyndigheterna vilka åtgärder i 

åtgärdsprogrammet som är grundläggande respektive kompletterande åtgärder. 

Administrativa åtgärdskostnader fördelat per analysområde 
Nedan i Tabell 3 presenteras samtliga kostnader för att genomföra de administrativa 

åtgärderna i åtgärdsprogrammet som riktar sig till myndigheter och kommuner. Kostnaderna 

fördelar sig i tabellen på analysområde och representerar hela Sverige. Referensalternativet 

representerar hur stora kostnaderna är idag, medan åtgärdsalternativet presenterar den 

ytterligare uppskattade kostnaden som förväntas uppstå som en konsekvens av 

vattenmyndigheternas Åtgärdsprogram 2021–2027. 

Totala administrativa åtgärdskostnader för förvaltningscykeln 2021–2027 

Analysområde Referensalternativ 
Åtgärdsalternativ 
Grundläggande 

kostnader 

Åtgärdsalternativ 
Kompletterande 

kostnader 
Avlopps-
hantering 

830 000 000  910 000 000     

Jordbruk 370 000 000  180 000 000    1 700 000 

Miljöfarliga 
verksamheter 
samt övrig 
signifikant 
påverkan 

210 000 000  130 000 000  4 100 000  

Tätorts-
bebyggelse, 
vägar med 
mera  

82 000 000  51 000 000  52 000 000  

Skogsbruk 370 000 000  52 000 000  8 500 000  

Vatten-
försörjning 

150 000 000  1 100 000 000  270 000 000  

Vattenkraft 21 000 000  800 000     

Summa ≈ 2 000 000 000  ≈ 2 400 000 000   ≈ 330 000 000  

Tabell 3 Samtliga kostnader för att genomföra de administrativa åtgärderna i åtgärdsprogrammet. 

Samtliga tal i tabellen har avrundats till två värdesiffror. 

Avlopp. I analysområde avlopp ingår avloppsreningsverk och små avlopp. De administrativa 

kostnaderna utgörs av tillsyn och de centrala myndigheternas arbete med vägledningar. 

Tillsynen av reningsverk uppgår till cirka 25 miljoner kronor medan tillsynen av små avlopp 

uppgår till cirka 880 miljoner kronor under vattenförvaltningscykel 2021–2027. De centrala 
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myndigheternas och länsstyrelsernas arbete med vägledning uppskattas till tio miljoner 

kronor under vattenförvaltningscykeln. 

Jordbruk. För analysområde jordbruk ingår hästgårdar, näringsläckage i lantbruket, påverkan 

från växtskyddsmedel, internbelastning samt hydromorfologi i jordbruket. De grundläggande 

administrativa kostnaderna består främst av tillsyn, där cirka 30 miljoner kronor kopplas till 

hästgårdar och cirka 140 miljoner kronor till näringsläckage och växtskyddsmedel. Resterande 

cirka tio miljoner kronor består av tillsynsvägledningar vilka kopplas till Jordbruksverket 

respektive länsstyrelserna. De kompletterande administrativa kostnaderna kopplas främst till 

hydromorfologi i jordbruket och framtagande av styrmedel. 

Miljöfarliga verksamheter. I analysområde Miljöfarliga verksamheter ingår efterbehandling 

av Förorenad mark, Punktkällor och diffusa utsläppskällor, Atmosfärisk deposition och Sura 

sulfidjordar.  Kostnaderna omfattar centrala myndigheters arbete med vägledning, utveckling 

av styrmedel och tillsyn. Kostnaderna för efterbehandling av förorenad mark uppgår till 108 

miljoner kronor och administrativa åtgärder för punktutsläpp och diffusa utsläpp till cirka 18 

miljoner kronor. Kostnaderna kopplade till atmosfärisk deposition av försurande ämnen 

uppgår till 2,2 miljoner kronor. Administrativa åtgärder för att hantera sura sulfatjordar 

beräknas till 0,4 miljoner kronor.  

Tätortsbebyggelse, vägar etcetera. Analysområdet innefattar Dagvattenhantering, 

Vägtrummor och vägbankar, Barriärer och sponter och Förebyggande av negativa effekter 

från vägsalt samt Anläggning av latrintömningsstationer och båtliv. De grundläggande 

åtgärdskostnaderna består främst av tillsyn av vägtrummor och vägbankar (cirka 40 miljoner 

kronor), av resterande tio miljoner härleds cirka två miljoner till metodutveckling och 

vägledning kopplat till dagvatten. Resterande åtta miljoner kronor innefattar 

tillsynsvägledning för anläggande av latrintömningsstationer och båtliv. De kompletterande 

åtgärdskostnaderna på cirka 52 miljoner kronor kopplas samtliga till dagvatten, där cirka 35 

miljoner kronor innefattar dagvattenplaner och 17 miljoner kopplas till tillsynsvägledning och 

annan vägledning av länsstyrelserna. 

Skogsbruk. I analysområde skogsbruk ingår skogsbrukets diffusa utsläpp (näringsämnen och 

växtskydd) och hydromorfologisk påverkan inom skogsbruket. Kostnaderna omfattar 

centrala myndigheters och länsstyrelsernas arbete med vägledning, förskrifter, utredning och 

tillsyn. Berörda myndigheter är Skogsstyrelsen, Havs- och vattenmyndigheten, 

Naturvårdsverket och länsstyrelserna.  Kostnaderna för tillsyn uppgår till cirka 52 miljoner 

kronor och kostnaderna för vägledning med mera uppgår till nio miljoner kronor under 

vattenförvaltningscykeln 2021–2027. I tillsynskostnaderna ingår främst tillsyn inom 

markavvattning. Skogsstyrelsens arbete med tillsyn av skogsbruksverksamheter antas i denna 

analys handla om prioriteringar och därför har ingen kostnad beräknats för det. 

Vattenförsörjning. I analysområde vattenförsörjning ingår Övergripande vattenplanering, 

Vattenskyddsområden och Vattenuttag. Kostnaderna omfattar arbete med att ta fram 

vägledning, övergripande vattenplanering för att följa miljökvalitetsnormerna för vatten, 

bilda, revidera och bedriva tillsyn av vattenskyddsområden samt tillståndsansökningar för 

vattenuttag. Kostnaden för den övergripande vattenplaneringen för kommuner, länsstyrelser, 

regioner och Havs-och vattenmyndigheten uppgår sammanlagt till cirka 270 miljoner kronor 

under förvaltningscykeln 2021–2027. I den övergripande vattenplaneringen ingår arbetet med 

att ta ett helhetsgrepp om vattenplaneringen, där till exempel en vattenförsörjningsplan kan 

vara en del, för att följa miljökvalitetsnormerna för vatten. Kostnaden för arbetet med 

vattenskyddsområden uppgår till cirka 650 miljoner kronor och utgörs till största delen av 

länsstyrelsers och kommuners arbete med inrättande, revidering och tillsyn. Kostnaden för 

arbete med vattenuttag, vilket inkluderar tillsyn kopplat till länsstyrelser samt 
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tillståndsprövningar kopplat till vattenuttag uppgår till cirka 450 miljoner kronor. Kostnaden 

för den eventuella mark som tas i anspråk vid inrättande av vattenskyddsområde har inte gått 

att uppskatta, inte heller hur detta finansieras.  

Vattenkraft. Referensalternativet uppgår till cirka 21 miljoner kronor, medan 

åtgärdsalternativet uppgår till cirka 0,8 miljoner kronor. Åtgärdsalternativet kostnader 

omfattar vägledningar från HaV för en prioritering av miljöförbättrande åtgärder som 

minskar vattenkraftens miljöpåverkan och Kammarkollegiets stöd till länsstyrelserna i sin 

tillsyn över vattenverksamheter. För referensalternativet den tillsynsbehov som räknas nu 

gäller bara vattenkraftverk och dammar som förväntas att inte anmäla sig till den nationella 

planen för moderna miljövillkor för vattenkraften (NAP) och eventuellt en del av de som först 

anmäler i NAP. Det är svårt att veta i förhand vilka vattenkraftverksamhet kommer inte att 

anmäla sig i NAP men vi anta 15 procent. Tillsyn av vattenverksamheter ryms inom befintlig 

lagstiftning och kostnaderna är därför inte en konsekvens av detta åtgärdsprogram. 

Genomsnittskostnaden för tillsyn av vattenverksamhet har beräknats till 13 500 kronor. Det 

ska noteras att detta enbart är en schablonkostnad och att den slutgiltiga kostnaden varierar 

beroende på om det är en mindre damm eller ett större vattenkraftverk som ska följas upp 

genom tillsyn. I riket finns det omkring 10 600 vattenkraftverk och dammar vilket ger en 

kostnad på cirka 143 miljoner kronor. Antagen att tillsynsbehov gäller bara 15 procent är 

uppskattade kostnad 21 miljoner kronor. 

Kostnader för fysiska åtgärder och hur de finansieras 
Nedan presenteras kostnaderna för att genomföra samtliga fysiska åtgärder i vatten, vilket 

förväntas vara en konsekvens av vattenmyndigheternas Åtgärdsprogram 2021–2027. De 

åtgärder som behöver genomföras uppskattas med hjälp av åtgärdsanalyser för respektive 

åtgärdskategori, åtgärdsanalyserna redovisas i Vatteninformationssystem Sverige (VISS). I 

Tabell 4 presenteras kostnaderna fördelade på analysområde och representerar hela Sverige.  

 

Kostnader för referensalternativets fysiska åtgärder i vatten per analysområde  

Analysområde 
Referensalternativ, 
kostnader 2021–2027 

Referensalternativ, 
årskostnader 
(annuitetsberäknade) 

Avloppshantering 11 000 000 000  770 000 000 

Jordbruk 2 300 000 000 330 000 000 

Miljöfarliga verksamheter 
samt övrig signifikant 
påverkan 

6 300 000 000  1 000 000 000  

Tätortsbebyggelse, vägar 
etcetera  

2 000 000 000  150 000 000  

Skogsbruk 14 000 000  750 000  

Vattenförsörjning   

Summa ≈ 22 000 000 000  ≈ 2 300 000 000  

Tabell 4 Kostnaderna för åtgärdsprogrammets fysiska åtgärder enligt referensalternativet, fördelat per 

analysområde. 
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Kostnaderna uppskattas både som en kostnad över förvaltningscykeln samt som en 

annuitetsberäknad årskostnad. Kostnaderna över förvaltningscykeln representerar samtliga 

investeringskostnader samt sex år rörliga kostnader, vilket representerar de kostnader som 

uppstår om åtgärderna genomförs under en förvaltningscykel. De annuitetsberäknade 

årskostnaderna baseras på livslängderna för respektive åtgärdskategori vilka återfinns i VISS, 

samt en diskonteringsränta på 3,50 procent (Trafikverket, 2020).  

 

Kostnader för åtgärdsalternativets fysiska åtgärder i vatten per analysområde  

Tabell 5 Kostnaderna för åtgärdsprogrammets fysiska åtgärder enligt åtgärdsalternativet, fördelat per 

analysområde. 

Avloppshantering 
Åtgärdskostnader för de fysiska åtgärderna i vatten som härleds till analysområdet 

avloppshantering uppgår till cirka 3 600 miljoner kronor, där samtliga kostnader bedöms vara 

grundläggande åtgärdskostnader. Inom analysområdet ingår åtgärdskostnader kopplade till 

avloppsreningsverk samt små avlopp. Åtgärdskostnaderna över förvaltningscykeln uppgår 

till cirka 2 900 miljoner och 700 miljoner kronor för reningsverk respektive små avlopp. Den 

annuitetsberäknade årskostnaden uppgår till cirka 620 och 150 miljoner kronor per år för 

reningsverk respektive små avlopp. Principen om att förorenaren betalar antas gälla för både 

reningsverk och små avlopp. Detta innebär att verksamhetsutövaren skall stå för kostnaderna 

kopplade till reningsverk, i många fall är det kommunen som är verksamhetsutövare i det här 

fallet. Då det tas ut en VA-taxa för de som inom kommunen är ansluten till VA-nätet, hamnar 

kostnaden i slutändan på det enskilda hushållet.  

För små avlopp hamnar därmed åtgärdskostnaden på den enskilda, den enskilda är i detta fall 

det hushåll som har ett eget avlopp. Det är vidare inte samma hushåll som betalar VA-taxa då 

det inte är anslutna till VA-nätet. 

Analys-
område 

Åtgärds-
alternativ 
Grundläggande 
kostnader 2021–
2027 

Åtgärds-
alternativ 
Grundläggande 
årskostnader 
(annuitets-
beräknade) 

Åtgärds-
alternativ 
Kompletterande 
kostnader 2021–
2027 

Åtgärds-
alternativ 
Kompletterande 
årskostnader 
(annuitets-
beräknade) 

Avlopps-
hantering 

3 600 000 000 260 000 000       

Jordbruk 190 000 000  17 000 000 4 400 000 000 490 000 000 
Miljöfarliga 
verksam-
heter och 
övrig 
signifikant 
påverkan 

2 200 000 000  360 000 000        

Tätorts-
bebyggelse, 
vägar med 
mera  

5 600 000 000  510 000 000  1 100 000 000  52 000 000  

Skogsbruk 2 100 000 000  88 000 000  2 600 000 000  140 000 000  
Vatten-
försörjning 

46 000 000  2 500 000        

Summa ≈ 14 000 000 000  ≈ 1 200 000 000  ≈ 8 100 000 000  ≈ 680 000 000  
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Jordbruk 
Kostnader för de fysiska åtgärderna i vatten inom analysområdet jordbruk uppgår till cirka 

190 miljoner kronor grundläggande åtgärdskostnader över förvaltningscykeln samt cirka 4 

400 miljoner kronor kompletterande åtgärdskostnader över förvaltningscykeln. De 

annuitetsberäknade kostnader över förvaltningscykeln som benämns som grundläggande 

uppgår till cirka 17 miljoner per år, kostnaderna som härleds till kompletterande åtgärder 

uppgår till cirka 490 miljoner kronor per år. Dessa kostnader inkluderar åtgärder för att 

minska läckaget från hästgårdar, så som förbättrad gödselhantering och markförbättrande 

åtgärder. Kostnaderna för att minska läckaget från hästgårdar uppgår till cirka 3,5 miljoner 

kronor över förvaltningscykeln, vilket är samtliga grundläggande åtgärdskostnader. Cirka 1 

700 miljoner kronor över förvaltningscykeln härleds till åtgärder riktade mot internbelastning, 

vilket även inkluderar åtgärdsutredning. Av dessa 1 700 miljoner kronor kopplas cirka 1 500 

miljoner till kompletterande och cirka 200 miljoner till grundläggande åtgärdskostnader. 

Cirka 2 900 miljoner kronor av de totala 5 000 miljoner kronorna kopplat till jordbruk härleds 

till att minska näringsläckage från jordbruket. Vilket även inkluderar åtgärder för att minska 

påverkan på yt- och grundvatten avseende nitrat och ammonium. Se diskussion om 

finansiering av åtgärder inom jordbruk i avsnitt Utmaningar inför genomförandet av 

åtgärdsprogrammet nedan. 

Miljöfarlig verksamhet och övrig signifikant påverkan 
Inom analysområdet miljöfarlig verksamhet och övrig signifikant påverkan uppgår den totala 

åtgärdskostnaderna över förvaltningscykeln till cirka 2 200 miljoner kronor. Den 

annuitetsberäknade årskostnaden uppgår till cirka 360 miljoner kronor per år för hela 

analysområdet, samtliga kostnader betraktas som grundläggande åtgärdskostnader.  

Dessa kostnader inkluderar enbart åtgärder riktade mot utsläppsreduktion för miljöfarlig 

verksamhet. Vilket inkluderar alla verksamheter som betraktas som miljöfarlig verksamhet 

utöver avloppsreningsverk. En stor del av referensalternativet kopplas även till miljöfarlig 

verksamhet, cirka 4 000 miljoner kronor över en förvaltningscykel. Finansieringen av 

åtgärdsgenomförandet hamnar enbart på verksamhetsutövaren, då principen förorenaren 

betalar antas gälla för åtgärdsgenomförandet.  

Inom analysområdet finns även efterhandling av miljögifter samt atmosfärisk deposition, 

kostnader för att genomföra dessa åtgärder bedöms ligga inom referensalternativet och 

åtgärdsprogrammet medför inga ytterligare kostnader. Cirka 2 150 miljoner kronor av 

referensalternativet under en förvaltningscykel härleds till efterbehandling av miljögifter, 150 

miljoner av referensalternativet kopplas till den kalkning som görs idag. Referensalternativet 

hamnar under EBH-stödet och finansieringen från den nationella kalkningsplanen, inom 

dessa två områden bedöms finansieringen vara tillräcklig och inget ytterligare åtgärdsbehov 

bedöms behövas. 

Även åtgärder riktade mot sura sulfatjordar inkluderas i analysområdet, dessa kostnader har 

inte kunnat uppskattas. Detta leder till att de totala kostnaderna för analysområdet kan vara 

underskattade. 

Tätortsbebyggelse, vägar, järnvägar, flygplatser, sjöfart och båtliv 
Analysområdet påverkan från tätortsbebyggelse, vägar, järnvägar, flygplatser, sjöfart och 

båtliv inkluderar analyser av dagvatten, vägtrummor och vägbankar, barriärer och sponter 

och förebyggande av vägsaltspåverkan samt anläggande av båtbottentvätt. Totalkostnaden 

över förvaltningscykeln för analysområdet uppgår till cirka 6 700 miljoner kronor där 5 600 
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miljoner kronor betraktas som grundläggande åtgärdskostnader och cirka 1 100 miljoner 

kronor som kompletterande åtgärdskostnader. Den annuitetsberäknade årskostnaden uppgår 

totalt till cirka 566 miljoner kronor där cirka 514 och 52 miljoner kronor härleds till att vara 

grundläggande respektive kompletterande åtgärdskostnader. 

Åtgärdskostnader som kopplat till dagvatten uppgår till cirka 2 200 miljoner kronor över 

förvaltningscykeln medan den annuitetsberäknade årskostnaden uppgår till cirka 154 

miljoner kronor per år. Åtgärder för att reducera utsläpp från dagvatten har effekt för både 

miljögifter och näringsämnen. Finansieringen av åtgärdskostnaderna kopplat till dagvatten 

härleds till kommunerna. Åtgärder kopplade till vägtrummor och vägbankar uppgår till cirka 

1 100 miljoner kronor över förvaltningscykeln medan den annuitetsberäknade årskostnaden 

uppgår till cirka 50 miljoner kronor per år. Många vägtrummor är felplacerade och 

underdimensionerade och skapar definitiva eller partiella vandringshinder för såväl 

bottendjur och fisk som för utter. Åtgärden syftar därmed till att avhjälpa vandringshinder i 

vägnätet. Finansieringen av åtgärdskostnaderna härleds till den aktör som står som ansvarig 

för den påverkade delen av Sveriges vägnät. Åtgärdskostnaderna fördelar sig därmed mellan 

Trafikverket, kommuner, verksamhetsutövare samt enskilda.  

Inom analysområdet inkluderas även åtgärder vid olycksrisk samt förebyggande av 

vägsaltspåverkan, båda åtgärdskategorierna definieras som grundläggande. För båda dessa 

åtgärdskategorier har inget referensalternativ kunnat uppskattas vilket vidare leder till att 

kostnaderna förmodligen är överskattade. Åtgärdskostnaderna som kopplar till åtgärder vid 

olycksrisk uppgår till cirka 770 miljoner kronor över förvaltningscykeln medan den 

annuitetsberäknade årskostnaden uppgår till cirka 42 miljoner kronor per år. 

Åtgärdskostnaderna som härleds till förebyggande av vägsaltspåverkan uppgår till cirka 

2 600 miljoner kronor över förvaltningscykeln medan den annuitetsberäknade årskostnaden 

uppgår till cirka 320 miljoner kronor per år. Finansieringsansvaret för båda 

åtgärdskategorierna härleds till Trafikverket. 

Analysområdet innefattar även anläggande av båtbottentvätt, en åtgärdskostnad som uppgår 

till cirka 16 miljoner kronor över förvaltningscykeln. Den annuitetsberäknade årskostnaden 

för anläggande av båtbottentvätt uppgår till cirka två miljon kronor per år. Kostnaderna för 

åtgärdsgenomförande fördelar sig mellan verksamhetsutövare samt Havs- och 

vattenmyndigheten, då det finns möjlighet att verksamhetsutövare får bidrag via LOVA-

anslag. I beräkningarna antas cirka 50 procent medfinansiering, det vill säga att 

åtgärdskostnaderna fördelar sig lika mellan verksamhetsutövare och Havs- och 

vattenmyndigheten. 

Skogsbruk  
Kostnader för de fysiska åtgärderna i vatten inom analysområdet Skogsbruk uppgår till cirka 

2 100 miljoner kronor grundläggande åtgärdskostnader över förvaltningscykeln samt cirka 

2 600 miljoner kronor kompletterande åtgärdskostnader över förvaltningscykeln. De 

annuitetsberäknade årskostnaderna för analysområdet uppgår till cirka 88 och 140 miljoner 

kronor för de grundläggande respektive kompletterande åtgärdskostnaderna.  

Dessa kostnader inkluderar åtgärder riktade mot diffusa källor, så som ekologiskt 

funktionella kantzoner samt askåterföring. Samtliga åtgärder som riktar sig mot diffusa källor 

definieras som grundläggande åtgärder, kostnaderna uppgår till cirka 2 100 miljoner kronor 

över förvaltningscykeln. Det har inte varit möjligt att uppskatta ett referensalternativ för 

åtgärdsgenomförandet, vilket leder till att åtgärdsomfattningen samt åtgärdskostnaden kan 

vara överskattad. Det genomförs även ytterligare åtgärder kopplat till diffusa källor som inte 

kunnat kostnadsuppskattas, detta inkluderar hänsynsåtgärder, så som anpassat 
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skogsbränsleuttag och anpassade skogsskötselåtgärder. Detta leder vidare till att den totala 

kostnaden för diffusa källor kan vara underskattad, då det inte varit möjligt att uppskatta 

kostnaderna för de nämnda hänsynsåtgärderna. Samtliga kostnader för åtgärderna som riktar 

sig mot diffusa utsläpp i skogsbruket står energiproducenten och markägaren för.  

Cirka 2 600 miljoner kronor, samtliga kostnader kopplat till kompletterande åtgärder härleds 

till åtgärder mot hydromorfologisk påverkan inom skogsbruket. Dessa kostnader härleds till 

flottledsåterställning, samtliga kostnader för flottledsåterställning betraktas som 

kompletterande åtgärdskostnader och uppgår till cirka 2 600 miljoner kronor över 

förvaltningscykeln. Här saknas det en stor del av finansieringen vilket diskuteras i avsnittet 

Utmaningar inför genomförandet av åtgärdsprogrammet nedan.  

Vattenförsörjning 
Inom analysområdet vattenförsörjning finns det enbart en övergripande fysisk åtgärd. 

Åtgärden syftar till att säkerställa kvantitativ status, kostnaden för att genomföra samtliga 

åtgärder under en förvaltningscykel uppgår till cirka 46 miljoner kronor. Den 

annuitetsberäknade årskostnaden uppgår till cirka 2,5 miljoner kronor per år, samtliga 

kostnader betraktas vara grundläggande åtgärdskostnader. I beräkningarna antas kostnaden 

enbart falla på kommunerna. Det är ofta långa processer kopplat till inrättande av 

vattenskyddsområden, vilket leder till att åtgärdstakten går allt för långsam. Mer effektiv 

hantering av dessa ärenden och mer resurser krävs vilket också tas upp i avsnittet nedan. 

Utmaningar inför genomförandet av åtgärdsprogrammet 
Då det finns ett underskott i genomförandet av myndigheters och kommuners befintliga 

styrmedel blir det också naturligt att det också finns underskott i genomförandet av de  

fysiska åtgärderna i vatten. Brist på finansiering kan vara en del av orsaken till att 

genomförandet fördröjs. 

För myndigheter och kommuner är det framför allt tre områden som bedöms vara 

underfinansierade; tillsyn, tillståndsprövning och inrättande, revideringar och översyn av 

vattenskyddsområden. 

Länsstyrelserna bedöms sakna möjlighet att bedriva tillsyn i den omfattning som är förenlig 

med det ansvar som följer av (miljöbalk (1998:808) (MB)) och (miljötillsynsförordning (2011:13) ). 

Detta beror på att länsstyrelserna varken kan ta ut full kostnadstäckning för den tillsyn de 

ansvarar för att genomföra eller får behålla de tillsynsavgifter som tas in, så att det kan 

generera en ökad tillsyn. 

För att kunna upprätthålla och förbättra effektiviteten i prövningen och fortsätta arbeta för 

kortare handläggningstider krävs en långsiktig och permanent generell resursförstärkning till 

länsstyrelserna. Länsstyrelserna har tillsammans med Naturvårdsverket i olika utredningar 

förordat att höja de årliga prövnings- och tillsynsavgifterna samt att låta uttagna avgifter för 

prövning och tillsyn återföras direkt eller via anslag till tillsynsmyndigheten för att finansiera 

den tillsyn som behövs. 

Flottledsåterställning är den fysiska åtgärd som har det största enskilda finansiella gapet 

mellan tillgänglig finansiering och behov. En del av genomförandet av flottledsåterställning 

genomförs på initiativ från privatpersoner, kommuner och vattenråd, vattenvårdsförbund, 

länsstyrelser med flera. Åtgärderna finansieras i dessa fall inte utav verksamhetsutövare utan 

i många fall genom statliga- och kommunala anslag, EU-fonder och via privata initiativ och 

insatser. Flottleder anses inte ha någon ansvarig markägare som är skyldig att återställa 

vattendragen och det finns ännu inte något statligt stöd som har möjlighet att ta hand om den 
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kvantitet av åtgärder som behövs för att följa miljökvalitetsnormerna. Havs- och 

vattenmyndigheten har som uppdrag i detta förslag till åtgärdsprogram att ta fram en 

nationell strategi för hur dessa åtgärder ska komma till.  

Jordbruket 
Övergödningsåtgärder kopplat till jordbruk ska finansieras via befintliga stödformer. 

Befintliga stödformer för åtgärdsgenomförande av fysiska åtgärder i vatten utgörs främst av 

den gemensamma jordbrukspolitiken (GJP) samt av lokala vattenvårdsprojekt (LOVA). Dessa 

stödformer begränsas inte enbart till åtgärder inom jordbruket och övergödning utan ska även 

finansiera andra åtgärder.  

Antaganden finansiering 

Tillgänglig finansiering för vattenmiljöåtgärder inom GJP uppgår till cirka 1 470 miljoner 

kronor över programperioden (2014–2020) (Vattenmyndigheterna, 2020h), vilket motsvarar 

cirka 211 miljoner kronor per år. Motsvarande för LOVA var år 2020, 260 miljoner kronor per 

år (Regeringen, 2020) varav 70 procent antas vara tillgängliga för fysiska åtgärder i vatten. 

Den totala budgeten kopplad till fysiska åtgärder i vatten för övergödningsåtgärder uppgår 

således till cirka 393 miljoner kronor per år, vilket motsvarar cirka 2 360 miljoner kronor 

under förvaltningscykeln fram till år 2027. 

Beräkningar 

Enligt vattenmyndigheternas beräkningar (Vattenmyndigheterna, 2020h) uppskattas 

åtgärdsbehovet för jordbruk till cirka 405 ton fosfor och 1 960 ton kväve. Åtgärdsbehovet för 

fosfor och kväve inkluderar effekten utav genomförda åtgärder. Åtgärdsbehovet för kväve 

inkluderar även effekten utav prioriterade åtgärder för sjöar och vattendrag. Kostnaden för att 

täcka åtgärdsbehovet presenteras i Tabell 6. Den totala kostnaden för vattenförvaltningscykel 

2021–2027 har beräknats till cirka 6 900 miljoner vilket innefattar investeringskostnader och 

rörliga kostnader under sex år. Totalkostnaden inkluderar även rörliga kostnader för redan 

genomförda åtgärder. Kostnaden för åtgärderna fördelar sig på verksamhetsutövare och 

staten i form av ersättningssystem så som LOVA och GJP. Utifrån beräkningarna uppgår egen 

finansieringen till cirka 2 600 miljoner kronor över förvaltningscykeln 2021–2027, resterande 

cirka 4 300 miljoner finansieras via ersättningssystemen. Fördelningen mellan egen och statlig 

finansiering har gjorts utifrån befintliga ersättningsnivåer inom den GJP. Utifrån den 

uppskattade kostnaden för staten (4 300miljoner kronor) och en uppskattad tillgänglig budget 

(2 360 miljoner kronor) beräknas ett underskott på cirka 1 900 miljoner kronor över en 

förvaltningscykel. Vilket innebär ett årligt underskott på cirka 320 miljoner kronor.  

Utöver det underskott som identifierats kan det även uppstå fysiska begränsningar med att 

genomföra samtliga åtgärder fram till 2027, så som tillgång till utrustning, material och 

projektörer. Fördelas åtgärdsgenomförande istället över två förvaltningscykler finns en större 

budget att tillgå, under antagandena att GJP och LOVA kvarstår på samma nivåer (totalt cirka 

386 miljoner kronor per år). Om hälften av åtgärdskostnaden fördelas till förvaltningscykeln 

2027–2033 och de mest kostnadseffektiva åtgärderna prioriteras först, kommer cirka 80 

procent av den totala åtgärdseffekten för förvaltningscykel 2021–2027 att täckas för fosfor och 

kväve. Det är med andra ord endast en liten del som skjuts till förvaltningscykel 2027–2033.  
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Åtgärdsbehov och -effekt för att minska fosfor- och kväveläckage 

 

Diagram 1 Beräknat åtgärdsbehov (inklusive genomförda åtgärder) i förhållande till beräknad 

åtgärdseffekt avseende prioriterade åtgärder för att minska fosfor- och kväveläckaget. Åtgärdsbehov för 

fosfor avser sjöar, vattendrag och kustvatten. För kväve avses endast kustvatten. 
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Två 
förvaltningscykler 
(2021–2027) 

Två 
förvaltningscykler 
(2027–2033) 

Inlandsåtgärder 4 440 000 000  2 040 000 000  2 800 000 000  
Genomförda åtgärder 
(inland) 257 000 000  257 000 000  257 000 000  

Kuståtgärder 1 550 000 000  737 000 000  1 750 000 000  
Genomförda åtgärder 
(kust) 604 000 000  604 000 000  604 000 000  

Summa kostnader 6 850 000 000  3 640 000 000  5 410 000 000  
Statlig finansiering 
(möjliga åtgärder) 3 630 000 000  1 680 000 000  2 800 000 000  

Egen finansiering 
(möjliga åtgärder) 2 360 000 000  1 100 000 000  1 740 000 000  

Statlig finansiering 
(genomförda 
åtgärder) 

624 000 000  624 000 000  624 000 000  

Egen finansiering 
(genomförda 
åtgärder) 

237 000 000  237 000 000  237 000 000  

Statlig finansiering 4 250 000 000  2 300 000 000  3 430 000 000  

Egen finansiering 2 600 000 000  1 340 000 000  1 980 000 000  
Gemensamma 
jordbrukspolitiken 1 270 000 000  1 270 000 000  1 270 000 000  

LOVA 1 090 000 000  1 090 000 000  1 090 000 000  

Budgetunderskott - 1 890 000 000  60 000 000  - 1 070 000 000  

Tabell 6 Beräknad åtgärdskostnad och uppskattad finansiering för jordbruksåtgärder kopplat till 

övergödning. Samtliga tal i tabellen har avrundats till tre värdesiffror. 
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Observera att endast cirka 70 procent av åtgärdsbehovet nås med de framprioriterade 

åtgärderna för fosfor. För kväve nås cirka 50 procent av det återstående behovet för 

kustvatten. Budgetunderskottet på cirka 1 900 miljoner kronor kan därför vara en 

underskattning men de finns stora osäkerheter kring åtgärdsbehovens storlek. Se Diagram 1, 

för fördelningen av åtgärdseffekt över två cykler 

Vid en fördelning av åtgärdsgenomförandet över två förvaltningscykler uppgår kostnaden till 

cirka 3 600 miljoner kronor för perioden 2021–2027, respektive cirka 5 400 miljoner kronor för 

perioden 2027–2033. Fördelningen över två vattenförvaltningscykler leder till att det inte blir 

ett budgetunderskott för perioden 2021–2027 men ett underskott på cirka 1 000 miljoner 

kronor för perioden 2027–2033. Detta motsvarar ett årligt budgetöverskott på cirka 10 miljoner 

under första förvaltningscykeln samt ett årligt budgetunderskott på cirka 180 miljoner för 

perioden 2027–2033.  

Utifrån tillgänglig budget (Tabell 6) är det problematiskt att genomföra samtliga åtgärder 

inom en förvaltningscykel. Det är därför rimligare att dela upp åtgärdsgenomförandet över 

två förvaltningscykler. För att kunna nå miljökvalitetsnormerna för vatten inom jordbruket 

behövs det dock en utökad budget. Enligt beräkningarna täcks kostnaderna initialt av den 

befintliga budgeten inom GJP och LOVA, men behöver öka för perioden 2027–2033 till cirka 

570 miljoner per år.  

3.4 Fördelning av kostnad per aktör 
I detta avsnitt fördelas kostnader för åtgärder på de aktörer som berörs av åtgärder i 

vattenmyndigheternas Åtgärdsprogram 2021–2027. 

Kostnader för administrativa åtgärder uppstår hos myndigheter och kommuner för att ta fram 

vägledningar, föreskrifter, riktlinjer, planer med mera för att miljökvalitetsnormerna för 

vatten ska kunna följas. För att uppnå miljökvalitetsnormerna behöver även fysiska åtgärder 

genomföras. Kostnaderna för dessa fysiska åtgärder belastar till viss del andra aktörer än vad 

de administrativa åtgärderna gör.  

Kostnadsfördelningen görs för kommuner och myndigheter i dess myndighetsutövande 

roller. Kostnadsfördelning görs även för verksamhetsutövare respektive enskild. Med enskild 

avses här de hushåll, konsumenter, privatpersoner och fastighetsägare som berörs av 

åtgärdsprogrammet. Det kan till exempel handla om hushåll som behöver åtgärda sitt 

enskilda avlopp. Fördelningen visas först på ett övergripande plan för att sedan visas mer 

detaljerat för grupper av aktörer. 

Den totala kostnaden 
Kostnaderna för åtgärdsprogrammet faller på olika delar av samhället. I Diagram 2 nedan 

visas en övergripande bild av fördelningen av kostnaderna på nationella myndigheter, 

länsstyrelser, kommun, verksamhetsutövare och enskild.  

De administrativa kostnaderna för de nationella myndigheterna är de uppskattade 

kostnaderna för att myndigheterna genomför Åtgärdsprogrammet 2021–2027. I Diagram 4 

presenteras fördelningen mellan de nationella myndigheterna. Skogsstyrelsen, Havs-och 

vattenmyndigheten och Naturvårdsverket är de myndigheter som bär de högsta kostnaderna. 

En mer detaljerad presentation av länsstyrelsernas kostnader finns i Diagram 9. Där 

presenteras bland annat att en majoritet av kostnaderna kopplat till länsstyrelserna härleds till 

vattenskyddsområden.  
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Kommunernas administrativa kostnader presenteras mer detaljerat i Diagram 10, där de 

administrativa kostnaderna fördelas på verksamhetsområden. En stor del av kommunernas 

administrativa kostnader härleds till övergripande planering.  

Samtliga administrativa kostnader som härleds till enskilda handlar om miljötillsyn och 

tillsyn av små avlopp. De administrativa kostnaderna för verksamhetsutövare härleds främst 

till miljötillsyn kopplat till jordbruket och skogsbruket. Utöver miljötillsyn hamnar även 

kostnader kopplade till dricksvattenskydd och vattenuttag samt vattenskyddsområden på 

verksamhetsutövare.  

Fördelning av kostnader per år för administrativa åtgärder  

 

Fördelning av kostnader per år för de fysiska åtgärderna i vatten 

Den totala kostnaden för att genomföra samtliga fysiska åtgärder i vatten uppgår enligt våra 

beräkningar till cirka 22 000 miljoner kronor över förvaltningscykeln. Den övervägande 

kostnaden hamnar på de nationella myndigheterna (cirka 10 000 miljoner).  
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Diagram 2 Fördelning av kostnader per år för administrativa åtgärder. Kostnader över 

förvaltningscykeln. Samtliga tal i diagrammet har avrundats till två värdesiffror. 

Diagram 3 Fördelning av kostnader per år för de fysiska åtgärderna i vatten (kostnader över 

förvaltningscykeln). 
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En mer detaljerad presentation av hur de cirka 9 600 miljonerna fördelar sig mellan 

myndigheterna presenteras i Diagram 4..  

En stor del av kostnaderna för att genomföra samtliga fysiska kostnader i vatten hamnar på 

verksamhetsutövare, cirka 6 700 miljoner kronor över förvaltningscykeln. Dessa kostnader 

fördelar sig främst på åtgärder kopplade till miljöfarlig verksamhet samt åtgärder kopplat till 

skogsbruket. De cirka 3 100 miljoner kronor över förvaltningscykeln som enskilda enligt 

beräkningarna ska stå för, härleds främst till små avlopp. Kommunernas totala kostnader på 

cirka 2 400 miljoner kronor över förvaltningscykeln består till stor del av kostnader kopplat till 

dagvattenhantering 

Nationella myndigheters kostnader 
Nationella myndigheters kostnader inom åtgärdsprogrammet är i huvudsak kostnader för att 

ta fram styrmedel som föreskrifter, vägledningar, riktlinjer, planer med mera för att 

miljökvalitetsnormerna ska följas. En del av de åtgärder som följer av åtgärdsprogrammet 

kommer att behöva finansieras via staten genom olika stödsystem. 

De totala kostnaderna för att genomföra samtliga administrativa åtgärder kopplade till 

nationella myndigheter uppgår till cirka 21 miljoner kronor, vilket presenterades i Diagram 2 

ovan. I Diagram 4 presenteras fördelningen mellan de nationella myndigheterna. De största 

posterna kostnaderna bärs av Skogsstyrelsen, Havs- och vattenmyndigheten samt 

Naturvårdsverket. Som vägledande myndigheter inom miljöområdet har de ett stort ansvar i 

genomförandet av åtgärdsprogrammet.  

I Diagram 6 nedan, presenteras myndigheternas administrativa kostnader för olika 

budgetposter. Till stor del härleds kostnader kopplade till Sverige nationella myndigheter på 

framtagande av styrmedel. För flera myndigheter har det inte varit möjligt att uppskatta 

kostnaderna för deras åtgärder i åtgärdsprogrammet. De myndigheter som vi inte kunnat 

uppskatta kostnader för är: Försvarsinspektören för hälsa och miljö, Läkemedelsverket, 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Trafikverket. Dessa är därför exkluderade 

i Diagram 4 

Fördelning av administrativa kostnader per myndighet

 

Diagram 5 presenterar fördelningen av de fysiska åtgärdskostnaderna på cirka 10 miljarder 

kronor över förvaltningscykeln som hamnar på nationella myndigheter. Det är främst genom 
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Diagram 4 Fördelning av administrativa kostnader på de nationella myndigheter som 

ingår i åtgärdsprogrammet. (Kostnader över förvaltningscykeln) Samtliga tal i 

diagrammet har avrundats till två värdesiffror. 
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fyra poster som kostnader för de nationella myndigheterna kopplas. En övervägande del av 

de 10 000 miljonerna hamnar på Trafikverket (cirka 3 700 miljoner kronor), dessa kostnader 

härleds främst till förebyggande av vägsaltspåverkan (2 600 miljoner kronor). Kostnaden 

härleds till Trafikverkets arbete för att minska påverkan från vägsaltning till grundvattnet. 

Resterande cirka 800 miljoner kronor över förvaltningscykeln kopplas till arbetet kring 

åtgärder vid olycksrisk vilket syftar till att skärma av föroreningar och förhindra att dessa når 

grundvatten.  Trafikverket har även kostnader kopplade till åtgärdande av vägtrummor och 

vägbankar, på cirka 300 miljoner kronor över förvaltningscykeln.  

Posten som benämns ”Övergripande övergödning”, innehåller ersättningen som erhålls 

genom LOVA och GJP för att genomföra åtgärder i jordbruket. Dessa cirka 1 800 miljoner 

kronor, är den statliga finansieringen som presenterades i Diagram 5 ovan, då man exkluderar 

de genomförda åtgärderna. Posten ”Staten övergripande” innehåller de fysiska 

åtgärdskostnader som inte kunnat härledas till någon specifik myndighet. I ”Staten 

övergripande” ingår kostnader för att genomföra samtliga åtgärder kopplade till 

flottledsåterställning. De kostnader på cirka 1 500 miljoner kronor över förvaltningscykeln 

som ligger på Havs- och vattenmyndigheten är ersättning som erhålls genom LOVA-anslag 

för att genomföra åtgärder mot internbelastning. 

Fördelning av kostnader för fysiska åtgärder per myndighet  

I Diagram 6 visas fördelningen av de nationella myndigheternas kostnader per budgetpost. 

Den största kostnadsposten över samtliga nationella myndigheter är framtagande av 

styrmedel. Det handlar om framtagande av helt nya styrmedel, som till exempel utredning 

om behovet av en ny avgift eller annat som leder till att målen nås. Det handlar även om 

uppdatering av befintliga styrmedel som redan producerats av myndigheterna. 

Metodutveckling och vägledningar av olika slag är även de stora poster för de nationella 

myndigheterna, även där handlar det om framtagande av nya vägledningar sam uppdatering 

av befintliga vägledningar. Skogsstyrelsen har även ansvar för miljötillsyn kopplat till skogen, 

dessa kostnader har inte kunnat uppskattas för åtgärdsalternativet. Vidare leder detta till att 

den totala kostnaden för de administrativa kostnaderna för de nationella myndigheterna 

förmodligen är underskattat.   

Diagram 5 Fördelning av de fysiska åtgärderskostnaderna på de nationella myndigheter 

som ingår i åtgärdsprogrammet. (Kostnader över förvaltningscykeln) 
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Kostnader för myndigheter fördelat på verksamhetsområde 

 

Boverket 
Boverket har en åtgärd i åtgärdsprogrammet. Åtgärden innebär vägledning till länsstyrelser 

och kommuner om fysisk planering enligt (plan- och bygglag (2010:900) (PBL) ) och 

användningen av regionala vattenförsörjningsplaner med fokus på hantering av 

miljökvalitetsnormerna för vatten i dessa frågor.  

Kostnaden för detta beräknas till 0,8 miljoner kronor för förvaltningscykeln 2021–2027. Inga 

kostnader för fysiska åtgärder i vatten faller på Boverket. 

Försvarsinspektören för hälsa och miljö 
Försvarsinspektören för hälsa och miljö har fyra åtgärder i åtgärdsprogrammet. Åtgärderna 

handlar om tillsyn och tillståndsprövning inom försvarets område inom verksamheterna 

miljöfarlig verksamhet, avlopp och vandringshinder vid vägpassager. Uppgifter saknas om 

omfattningen av de åtgärder som ligger inom Försvarsinspektörens ansvarsområde. Inga 

kostnader har därför kunnat uppskattas för förvaltningscykeln 2021–2027. 

Kostnaderna för fysiska åtgärder vatten inom försvarets ansvarsområde har inte beräknats. 

Havs- och vattenmyndigheten 
Havs- och vattenmyndigheten har tio åtgärder i åtgärdsprogrammet. Kostnaderna för de 

administrativa åtgärderna som ligger myndigheten beräknas till 3,7 miljoner kronor för 

förvaltningscykeln 2021–2027. 

Åtgärderna omfattar vägledning och tillsynsvägledning inom områdena vattenskydd, små 

avlopp, vattenverksamhet, kalkning, vattenplanering och vattenkraftens miljöpåverkan. Inom 

arbetet med vägledningar ingår ofta även olika former av informationsspridning, rådgivning 

och planering.  

Diagram 7 visar hur kostnaderna fördelas mellan verksamhetsområdena. 

Diagram 6 Administrativa kostnader för nationella myndigheter fördelat på verksamhetsområde. 

Kostnader över cykeln Samtliga tal i diagrammet har avrundats till två värdesiffror. 
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Havs-och vattenmyndighetens åtgärder per verksamhetsområde 

Havs- och vattenmyndigheten har också hand om fysiska åtgärder som till exempel åtgärder 

kopplade till LOVA-anslaget. Ersättningen som en lantbrukare kan erhålla vid LOVA-anslag 

är inte inkluderade i Havs- och vattenmyndighetens administrativa kostnader. I dessa 

beräkningar har den ersättningen som erhålls via LOVA-anslag och det som erhålls via den 

Gemensamma jordbrukspolitiken slagits samman. Detta då det inte har varit möjligt att 

fördela ersättningarna mellan de två finansieringssystemen. I Tabell 6 ovan presenteras en 

detaljerad fördelning över vad de två finansieringssystemen behöver täcka för att 

åtgärdsbehovet ska kunna uppnås. Det som presenteras i Tabell 6, som statlig finansiering är 

inklusive de genomförda åtgärderna vilket innebär att det inkluderar referensalternativet. 

Enbart åtgärdsalternativet presenteras i Tabell 9 nedan, där de som härleds till LOVA och GJP 

benämns som ”Övergripande övergödning”. Åtgärdsalternativet för åtgärder kopplat till 

övergödning, och bör då fördelas på båda finansieringssystemen uppgår till 1 800 miljoner 

kronor över förvaltningscykeln.  

Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för den nationella kalkningsplanen och det statliga 

stödet av våra sjöar och vattendrag. Åtgärden är skriven så att prioriteringar ska göras inom 

den befintliga planen så att åtgärderna riktas till vattenförekomster som behöver kalkning för 

att för att följa MKN. Därför ingår kostnaderna för kalkningsåtgärderna i referensalternativet 

och utgör ingen extra kostnad för detta åtgärdsprogram.  

Jordbruksverket 
Jordbruksverket har sex åtgärder i åtgärdsprogrammet. Åtgärderna omfattar utredning av 

styrmedel, vägledning och tillsynsvägledning, kompetensutveckling och rådgivning om 

växtnäringsförluster, växtskyddsmedel och fysisk påverkan i jordbrukslandskapet för att 

miljökvalitetsnormerna ska följas.  

  

Diagram 7 Administrativa kostnader fördelat på budgetposter för Havs- och vattenmyndigheten. 

Samtliga tal i diagrammet har avrundats till två värdesiffror. 
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Jordbruksverkets åtgärder omfattar även att viss omprioritering av fördelningen av 

åtgärdsbidrag genomförs. Detta innefattar exempelvis prioritering av bidrag från den 

gemensamma jordbrukspolitiken, den omprioriteringen förväntas inte innebära någon 

ytterligare kostnad för Jordbruksverket.  

Den ersättningen som kan erhållas i bidrag från exempelvis den gemensamma 

jordbrukspolitiken är inte inkluderad som en administrativ kostnad utan som en fysisk 

kostnad. Dessa kostnader presenteras och förklaras ytterligare i samband med presentation av 

Diagram 3 samt under Havs- och vattenmyndigheten ovan.  

Kostnaderna för Jordbruksverkets administrativa åtgärder beräknas till 2,1 miljoner kronor för 

förvaltningscykeln 2021–2027.  

Kammarkollegiet 
Kammarkollegiet har en åtgärd i åtgärdsprogrammet. Åtgärden innebär att stödja 

länsstyrelserna i sin tillsyn över vattenverksamheter samt föra talan i tillstånds- och 

omprövningsmål för vattenverksamheter på ett sådant sätt att miljökvalitetsnormerna för 

vatten ska kunna följas. Kostnaden för Kammarkollegiet beräknas till 0,4 miljoner kronor. 

Inga kostnader för fysiska åtgärder i vatten faller på Kammarkollegiet. 

Kemikalieinspektionen 
Kemikalieinspektionen har en åtgärd i åtgärdsprogrammet. Åtgärden innebär informera 

allmänheten om kemiska produkter. kring framförallt PFAS och växtskyddsmedel. 

Kostnaderna för Kemikalieinspektionen beräknas till 0,2 miljoner kronor under 

förvaltningscykeln 2021–2027. Inga kostnader för fysiska åtgärder i vatten faller på 

Kemikalieinspektionen. 

Läkemedelsverket 
Läkemedelsverket har en åtgärd i åtgärdsprogrammet. Åtgärden innebär att arbeta för att 

minska påverkan från läkemedelssubstanser på vattenmiljön och kan genomföras med ökad 

samverkan och informationsinsatser. Kostnaderna för Läkemedelsverkets åtgärder bedöms 

rymmas inom befintlig verksamhet och innebär inga extrakostnader. Inga kostnader för 

fysiska åtgärder i vatten faller på Läkemedelsverket. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har en åtgärd i åtgärdsprogrammet. Åtgärden 

innebär utveckling av metoder för släckningsarbete med minskad miljöpåverkan och 

information, rådgivning och utbildning om dessa metoder. Kostnaderna bedöms rymmas 

inom befintlig verksamhet och innebär inte några ytterligare kostnader. Inga kostnader för 

fysiska åtgärder i vatten faller på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 

Naturvårdsverket 
Naturvårdsverket har tio åtgärder i åtgärdsprogrammet. Naturvårdsverket är vägledande 

myndighet för en rad verksamheter. Åtgärderna omfattar vägledning för avloppsreningsverk, 

miljöfarliga verksamheter, markavvattningsverksamheter, förorenad mark och hantering av 

avfall och massor. Naturvårdsverket ska även utveckla styrmedel för hantering av dagvatten 

och inom det europeiska luftvårdsarbetet fortsatt verka för att den atmosfäriska depositionen 

av försurande ämnen minskar. Sammanlagt beräknas kostnaderna för Naturvårdsverket till 
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5,6 miljoner kronor under vattenförvaltningscykeln 2021–2027. Nedan visas hur kostnaderna 

fördelas mellan olika verksamhetsområden inom Naturvårdsverket. 

Naturvårdsverkets kostnader per verksamhetsområde 

Naturvårdsverket ansvarar inte för genomförandet av fysiska åtgärder i vatten. Däremot 

fördelar myndigheten bidrag till bland annat efterbehandling av förorenade områden vilket 

då blir en kostnadspost hos Naturvårdsverket. Det åtgärdsbehov som visas i VISS täcks av 

befintligt stödsystem inom förorenade områden och därför ligger kostnaderna inom 

referensalternativet. Om åtgärderna prioriteras rätt inom befintligt stödsystem kommer de 

rymmas inom referensalternativet och utgör då inte en extra kostnad för detta 

åtgärdsprogram. Det kan dock finnas förorenade områden som inte finns i 

vattenmyndigheternas underlag som behöver åtgärdas. 

Skogsstyrelsen 
Skogsstyrelsen har tre åtgärder i åtgärdsprogrammet. Åtgärderna innebär att utveckla och 

prioritera sin tillsyn, information och kunskapsförmedling samt för tillämpningen av 

ekologiskt funktionella kantzoner. Kostnaderna för Skogsstyrelsens arbete med att utveckla 

styrmedel för åtgärder i skogsbruket beräknas till 6,5 miljoner kronor under 

förvaltningscykeln 2021–2027. Kostnaderna för tillsynen inom skogsbruket faller på 

verksamhetsutövarna. Inga kostnader för fysiska åtgärder i vatten faller på Skogsstyrelsen. 

Statens geotekniska institut (SGI) 
Statens geotekniska institut har en åtgärd i åtgärdsprogrammet. Åtgärden handlar om 

metodutveckling för sanering av mark kopplat till miljögifter och uppgår till cirka 0,7 miljoner 

kronor. Myndigheten ansvara inte för genomförandet av fysiska åtgärder. 

Diagram 8 Administrativa kostnader fördelat på budgetposter för Naturvårdsverket. Samtliga tal i 

diagrammet har avrundats till två värdesiffror. 
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Sveriges geologiska undersökning (SGU) 
Sveriges geologiska undersökning har en åtgärd i åtgärdsprogrammet.  Åtgärden innebär att 

utveckla rådgivning och handledning kring sura sulfatjordar. Kostnaderna för SGU beräknas 

till 0,8 miljoner kronor under förvaltningscykeln 2021–2027. Inga kostnader för fysiska 

åtgärder i vatten faller på Sveriges geologiska undersökning. 

Trafikverket 
Trafikverket har en åtgärd i åtgärdsprogrammet. Åtgärden innebär att tillhandahålla 

kunskapsunderlag och information om att minska vägars påverkan på vatten. Åtgärden 

bedöms rymmas inom befintlig verksamhet och innebär ingen ytterligare kostnad.  

Trafikverket är den enda nationella myndighet som också ansvarar för fysiska åtgärder i 

vatten i sin roll som verksamhetsutövare. Förebyggande av vägsaltspåverkan, åtgärder vid 

olycksrisk, vägtrummor och vägbankar. Det handlar om att åtgärda vägtrummor och att 

förebygga föroreningar från vägar. Kostnaden för att genomföra alla identifierade åtgärder 

har beräknats till 3 700 miljoner kronor. 

Länsstyrelsernas kostnader 
I åtgärdsprogrammet finns 12 åtgärder riktade till länsstyrelserna. Åtgärderna handlar om 

tillsyn, tillsynsvägledning, rådgivning och planering inom länsstyrelsernas ansvarsområden 

för att uppnå miljökvalitetsnormerna för vatten.  

Länsstyrelsernas kostnader är i huvudsak kostnader för administrativa åtgärder och uppgår 

till cirka 690 miljoner kronor under förvaltningscykeln 2021–2027. I diagrammet nedan visas 

kostnaderna fördelat på verksamhetsområden inom länsstyrelserna. 

 

Administrativa kostnader fördelat på budgetposter per Länsstyrelse  
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Diagram 9 Fördelning av länsstyrelsernas kostnader per verksamhetsområde. under förvaltningscykeln 

2021–2027. Samtliga tal i diagrammet har avrundats till två värdesiffror. 
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Planering 
En av länsstyrelsernas åtgärder innebär att ta ett helhetsgrepp om vattenplaneringen i länet 

och att miljökvalitetsnormerna för vatten ingår i olika delar av kommunens verksamhet. 

Kostnaden för detta arbete har uppskattats motsvarande en heltidstjänst under ett år på varje 

länsstyrelse. Detta ger en kostnad på totalt 18 miljoner kronor under förvaltningscykeln  

2021–2027 för alla 21 länsstyrelser. 

Miljötillsyn 
Behovet av ökad miljötillsyn hos länsstyrelserna beräknas kosta 99 miljoner kronor. I denna 

kostnad ingår tillsyn av miljöfarlig verksamhet med 4,5 miljoner kronor, tillsyn av förorenade 

områden med 53,5 miljoner kronor och tillsyn av vägtrummor och vägbankar med 41  

miljoner kronor.  

Behovet av ökad tillsyn innebär ökade kostnader för länsstyrelserna. Tillsynen ska som 

utgångspunkt vara en självfinansierad verksamhet genom att tillsynsavgifter tas ut. För 

närvarande, och även historiskt sett, är den tillsyn som utförs av länsstyrelserna främst 

händelsestyrd. Länsstyrelsernas resurser för tillsyn av verksamheter och åtgärder med 

påverkan på vattenmiljöer används till övervägande del till att hantera den händelsestyrda 

tillsynen. Bara en liten del utgör den egeninitierade, systematiska och planerade tillsynen. 

Åtgärden i åtgärdsprogrammet innebär att åtgärdstakten inom fler områden behöver öka och 

att åtgärdsarbetet behöver bli mer riktat och prioriterat. En ökad andel egeninitierad tillsyn är 

en förutsättning för att länsstyrelserna ska kunna arbeta strategiskt med de vattenförekomster 

som behöver åtgärdas för att miljökvalitetsnormerna ska kunna följas. Det leder även till ett 

behov av ökade anslag för att kunna prioritera denna typ av tillsyn.  

Tillsynsavgifterna för den tillsyn som länsstyrelsernas genomför går in i statskassan och 

fördelas sedan ut årligen genom länsstyrelsernas ramanslag. I denna fördelning tas inte 

hänsyn till i vilken omfattning varje länsstyrelse bedrivit tillsyn. Det innebär att 

länsstyrelserna saknar möjligheter att ta ut full kostnadstäckning för sitt arbete med tillsyn 

vilket i sin tur försvårar möjligheterna att utöka den.  

Tillsynsvägledning 
Länsstyrelserna vägleder kommunerna inom tillsyn av olika verksamheter. Kostnaderna för 

att ta vägleda kommunerna beräknas till 46 miljoner kronor under förvaltningscykeln. I dessa 

kostnader ingår både att ta fram nytt vägledningsmaterial och att löpande vägleda 

kommunerna i arbetet med tillsyn. Kostnaderna kan även variera mycket mellan olika 

länsstyrelser. 

Vattenskyddsområden  
Kostnaderna för länsstyrelsernas arbete med vattenskyddsområden uppgår till 540 miljoner 

kronor under förvaltningscykeln 2021–2027.  Det är en av de största kostnaderna för 

länsstyrelserna i åtgärdsprogrammet. Att kostnaderna är höga beror på att behovet är stort 

och att det inte har kunnat prioriteras tidigare. Klimatförändringar och de senaste årens lokala 

förekomster av vattenbrist har satt frågan i fokus. 

Arbetet med vattenskyddsområden delas mellan länsstyrelserna och kommunerna. 

Fördelningen mellan kommun och länsstyrelse har gjorts utifrån data från 

Naturvårdsregistret. Se även ”kommunerna” nedan. 
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En del av länsstyrelsernas kostnader beror även av kommunernas arbete med vattenskyddet. 

Om behovet av vägledning och rådgivning är stort ökar kostnaderna, medan kompletta 

underlag från kommunerna minskar belastningen på länsstyrelserna. 

Tillstånd vattenuttag 
Arbetet med tillstånd för vattenuttag behöver intensifieras. Ett ökat fokus på vattenuttagen 

med särskild inriktning på områden med vattenbrist beräknas innebära kostnader för så väl 

länsstyrelser, kommuner och verksamhetsutövare. I denna analys har kostnader beräknats för 

tillsyn av vattenuttag och för tillståndsprövning. Dessa kostnader belastar dock inte 

länsstyrelserna utan har lagts på verksamhetsutövare inom flera branscher då både 

tillsynsavgifter och prövningskostnader betalas av dessa. Se vidare under avsnittet 

Verksamhetsutövare. 

Regionala vattenförsörjningsplaner 
Länsstyrelsernas arbete med regionala vattenförsörjningsplaner innebär både att ta fram en 

plan och att hålla den uppdaterad. De flesta län har tagit fram en plan under föregående 

förvaltningscykel men arbetet med uppdatering är ett löpnade arbete. Kostnaden beräknas till 

1,3 miljoner kronor under förvaltningscykeln 2021–2027.  

Kalkning 
Länsstyrelsernas arbete med kalkning är sedan länge etablerad. Åtgärden i 

åtgärdsprogrammet innebär en anpassning av kalkningsplaner till miljökvalitetsnormerna för 

vatten. Kostnaden för att anpassa planen uppskattas kosta 100 000 kronor per län med 

kalkningsbehov. Detta innebär en kostnad på totalt 1,8 miljoner kronor under 

förvaltningscykeln 2021–2027. 

Övrigt 
Länsstyrelsernas åtgärder berör även rådgivning till lantbruket, vägledning inom fysisk 

planering och förorenade områden. Dessa åtgärder handlar främst om att ta hänsyn även till 

miljökvalitetsnormerna för vatten i det arbete som länsstyrelserna redan utför. Dessa åtgärder 

bedöms därför inte innebära några extra kostnader för länsstyrelserna utan ryms inom 

befintliga resurser. 

Regionernas kostnader 
I åtgärdsprogrammet finns en åtgärd riktad till regionerna. Åtgärden handlar om 

övergripande vattenplanering och riktar sig till regionerna i Stockholm och Skåne. Kostnaden 

för åtgärden beräknas totalt till 1,7 miljoner kronor under förvaltningscykeln 2021–2027. 

Kommunernas kostnader  
I åtgärdsprogrammet finns tio åtgärder riktade till kommunerna. Åtgärderna är riktade till 

kommunerna i sin myndighetsroll och handlar om miljötillsyn, vattenskydd och vattenuttag, 

fysisk planering, vatten-, avlopp- och dagvattenplaner och övergripande vattenplanering. 

Nedan redovisas kostnaderna fördelat på olika verksamhetsområden. 
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Kommunernas administrativa kostnader per verksamhetsområde  

Miljötillsyn 
I diagrammet ovan ligger tillsynskostnader på 56 miljoner kronor på kommunerna. Detta 

omfattar tillsyn av förorenade områden som saknar ansvarig verksamhetsutövare. 

Kommunernas arbete med miljötillsyn inom andra områden antas i denna analys finansieras 

av tillsynsavgiften. Kostnaden för miljötillsynen faller därmed på verksamhetsutövaren och 

redovisas under rubriken ”Verksamhetsutövare”.  

Det finns dock anledning att påpeka att det är kommunfullmäktige som fastställer 

tillsynsavgiftens nivå, vilket kan variera mellan kommuner och inte alltid täcker kostnaderna. 

Det kan med andra ord finnas behov av skattemedel i de fall som kommunen tar ut taxor som 

inte täcker kostnaderna. En del kostnader inom tillsynen tillkommer också då lagstöd saknas 

för att ta ut avgifter för vissa kostnader. Ett exempel är ärenden som överklagas. Allt arbete 

med ärenden efter att beslutet överklagats kan inte debiteras eftersom ärendet inte längre är 

kommunens utan har övergått till nästa instans. Det kan dock finnas arbete och kostnader 

kvar på kommunen som till exempel att yttra sig till länsstyrelsen eller bidra med underlag.   

För att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas behöver miljötillsynen även 

utvecklas från att vara i huvudsak händelsestyrd till att bli mer strategiskt planerad. För att 

detta ska bli möjligt behövs mer resurser till kommunernas tillsyn. 

Dricksvattenskydd och vattenuttag 
Kommunernas arbete med dricksvattenskydd omfattar både tillsyn, upprättande och 

revidering av vattenskyddsområden och tillstånd för vattenuttag. 

Arbetet med att inrätta och revidera vattenskyddsområden innebär kostnader för 

kommunerna på cirka 94 miljoner kronor. Arbetet delas mellan länsstyrelserna och 

kommunerna och fördelningen av kostnaderna har gjorts med hjälp av data från 

56 000 000

94 000 000

13 000 000

35 000 000

250 000 000

 Miljötillsyn

 Dricksvattenskydd & vattenuttag

 Fysisk planering

 Dagvatten och vatten- och
avloppsvattenplaner
 Planering

Diagram 10 Fördelning av kommunernas administrativa kostnader per budgetposter (kostnader över 

cykeln). Diagrammet visar kostnader som faller på kommunerna i nom de verksamhetsområden där 

kostnader har kunnat beräknas. Samtliga tal i diagrammet har avrundats till två värdesiffror 
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Naturvårdsregistret. Tillsyn inom vattenskyddsområden faller liksom övrig tillsyn på 

verksamhetsutövaren genom tillsynsavgiften.  

Kommunerna behöver också säkerställa att tillstånd finns för de vattenuttag som behövs för 

att trygga dricksvattnet i kommunen. Kostnader för tillståndsprövning uppgår till cirka 

300 000 kronor per ärende. Kommunerna kommer i de fall de i sin roll som 

verksamhetsutövare inte har tillstånd för sina vattenuttag att behöva stå för denna kostnad. 

Detta diskuteras vidare under rubriken ”Verksamhetsutövare”. 

Planering 
Kommunernas arbete med att ta fram en övergripande planering med 

avrinningsområdesperspektiv är en ny åtgärd i åtgärdsprogrammet 2021–2027. Kostnaden 

uppskattas till 850 000 kronor per kommun under vattenförvaltningscykeln 2021–2027 vilket 

motsvarar totalt cirka 250 miljoner kronor. 

Fysisk planering 
Kommunernas arbete med fysisk planering kopplat till åtgärdsprogrammet för vatten handlar 

om att ta hänsyn till miljökvalitetsnormerna för vatten i detalj- och översiktsplaneringen. 

Kostnaderna för åtgärden bedöms rymmas inom kommunernas ordinarie arbete med fysisk 

planering och innebär inga extra kostnader på grund av åtgärdsprogrammet.  

Dagvatten- och vattenplaner 
Kommunernas arbete med dagvatten- och vatten- och avloppsplaner innebär kostnader för 

kommunerna på cirka 94 miljoner kronor. Den totala kostnaden baseras på antagandet att 

30 procent av kommunerna inte har en plan enligt åtgärden sedan tidigare. Kostnaden per 

kommun som behöver ta fram en sådan plan har uppskattats till 400 000 kronor per kommun. 

Hela kostnaden faller på kommunen.  

Kommunerna ansvarar även för fysiska åtgärder när det gäller dagvatten och vägtrummor 

relaterat till kommunal väg. Kostnaderna för dagvattenåtgärder uppgår till 2 180 miljoner 

kronor under förvaltningscykeln 2021–2027 och kostnader för åtgärdande av vägtrummor till 

113 miljoner kronor under samma period. 

Kalkning 
Kalkningsinsatser finansieras till största delen via det statliga kalkningsbidraget som 

administreras av Havs och vattenmyndigheten och länsstyrelserna. Det statliga stödet uppgår 

till mellan 85–100 procent av kostnaden. I analysen har antagits att kommunerna själva 

behöver bidra med 15 procent vilket innebär 24 miljoner kronor. Då kalkningen redan är en 

väl funderande verksamhet och det endast handlar om prioriteringar mellan 

vattenförekomster ligger kostnaderna för detta inom referensalternativet och är inte en 

kostnad som kommer av åtgärdsprogrammet. 

Kostnader för hushåll och verksamhetsutövare 
Åtgärdsprogrammet riktar inte åtgärder direkt till verksamhetsutövare eller enskilda men de 

är viktiga aktörer i arbetet med att genomföra flera av de fysiska åtgärder i vatten som blir 

följden av de åtgärder som riktas till myndigheter och kommuner. Verksamhetsutövare 

förväntas också bära de kostnader som uppstår vid till exempel tillsyn och prövning. För till 

exempel avloppsreningsverk kommer kostnaden i förlängningen även att belasta enskilda 

hushåll genom VA-avgiften. 
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Enligt MB 5 kap 6 § ska ett åtgärdsprogram bland annat innehålla en analys av programmets 

konsekvenser från allmän och enskild synpunkt. Åtgärdsprogrammet riktar sig till 

myndigheter och kommuner och är av denna orsak av övergripande karaktär. De 

administrativa åtgärder som myndigheter och kommuner behöver vidta innebär en relativt 

stor frihet att välja styrmedel för att få till stånd lämpliga fysiska åtgärder i vatten. En 

anledning till att vattenförvaltningens åtgärdsprogram inte riktar sig till enskilda är att det 

inte kan överklagas. 

Åtgärdsprogrammets konsekvensanalys utgår från antaganden om vilka åtgärder som blir 

aktuella och därmed även vilka åtgärdskostnader som olika samhällssektorer kan komma att 

få. Detta är så nära som det är möjligt att komma konsekvenser för enskild för ett så pass 

omfattande åtgärdsprogram med en mångfald av valmöjligheter för de myndigheter och 

kommuner som är ansvariga för genomförande av åtgärdsprogrammet. 

Med enskild avses här de hushåll och fastighetsägare som berör av åtgärdsprogrammet.  

I Tabell 7 visas fördelningen av kostnader för de administrativa respektive fysiska åtgärder i 

vatten som faller på enskilda.  

Enskildas kostnader per analysområde för administrativa åtgärder 

Analysområde 
Administrativa 
kostnader 

Fysiska åtgärder i vatten 
kostnader 

Avloppshantering 880 000 000  2 900 000 000  

Jordbruk   

Miljöfarliga verksamheter 
samt övrig signifikant 
påverkan 

  

Tätortsbebyggelse, vägar 
etcetera 

   220 000 000  

Skogsbruk   

Vattenförsörjning   

Vattenkraft   

Summa ≈ 880 000 000  ≈ 3 100 000 000  

Tabell 7 Fördelning av enskildas kostnader per analysområde för administrativa åtgärder. (Kostnader 

över förvaltningscykeln Tabellen visar de kostnader som har beräknats falla på enskilda inom de olika 

analysområdena. Tomma rader innebär att inga kostnader för det analysområdet beräknas falla på 

enskilda. Vad som ingår i respektive kostnad förklaras nedan. Samtliga tal i tabellen har avrundats till 

två värdesiffror. 

Hushåll och fastighetsägare 
Administrativa kostnader riktade till länsstyrelserna och kommunerna kopplade till avlopp 

och dricksvattenförsörjning kommer sannolikt att bäras av hushållen i form av höjd VA-taxa. 

Åtgärderna omfattar tillsyn och prövning av små avlopp. Den ökade tillsynen förväntas leda 

till fler prövningsärenden vilket också har tagits med i beräkningarna. 

Kostnader för administrativa åtgärder kopplade till små avlopp uppgår till 850 miljoner 

kronor. Fysiska åtgärder kopplade till små avlopp förväntas hushållen betala. Denna kostnad 

dominerar hushållens kostnader för fysiska åtgärder och uppgår till 2 600 miljoner kronor. 
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Även kostnader för åtgärder i kommunala reningsverk och åtgärder för dagvatten kan i 

förlängningen komma att hamna på hushållen i form av en höjd VA-taxa.  

Fysiska åtgärder för vägtrummor och vägbankar för enskilda vägar. Kan finansieras delvis 

genom LOVA men den fördelningen har inte varit möjlig att göra.  

Verksamhetsutövare 
En rad verksamhetsutövare producerar samhällsviktiga varor och tjänster, men ger samtidigt 

upphov till negativ påverkan på vattenmiljön. Exempel på sådana verksamheter är industri, 

skogsbruk och lantbruk. Även om åtgärdsprogrammet inte direkt riktar sig till 

verksamhetsutövare så är de viktiga aktörer i genomförandet av fysiska åtgärder för att 

miljökvalitetsnormerna ska kunna följas. Verksamhetsutövare förväntas bära kostnader för 

administrativa åtgärder som till exempel prövningskostnader och tillsynsavgifter.  

Verksamhetsutövares kostnader per analysområde för fysiska åtgärder  

Analysområde Administrativa kostnader 
Fysiska åtgärder i vatten 
kostnader 

Avloppshantering 25 000 000  720 000 000  

Jordbruk 170 000 000  1 300 000 000  
Miljöfarliga verksamheter 
samt övrig signifikant 
påverkan 

   2 200 000 000  

Tätortsbebyggelse, vägar 
etcetera 

   460 000 000  

Skogsbruk 52 000 000  2 100 000 000  

Vattenförsörjning 450 000 000     

Vattenkraft       

Summa ≈ 700 000 000  ≈ 6 800 000 000  

Tabell 8 Fördelning av verksamhetsutövares kostnader per analysområde för fysiska åtgärder. 

(Kostnader över förvaltningscykeln Tabellen visar de kostnader som har beräknats falla på 

verksamhetsutövare inom de olika analysområdena. Tomma rader innebär att inga kostnader beräknas 

falla på verksamhetsutövaren inom det området. Vad som ingår i respektive kostnad förklaras nedan. 

Samtliga tal i tabellen har avrundats till två värdesiffror. 

Avlopp. Tillsyn av avloppsreningsverk innebär en kostnad för kommunala bolag. Även 

fysiska åtgärder för att öka eller anpassa reningen i avloppsreningsverken innebär kostnader 

för de kommunala avloppsbolagen.  

Jordbruk. Åtgärder riktade till Jordbruksverket och länsstyrelserna förväntas leda till 

kostnader för lantbruket. Administrativa kostnader inom lantbruket är framförallt kopplade 

till tillsyn av hästgårdar och minskad näringsläckage (inklusive växtskydd).  

Lantbrukets verksamhetsutövare bär också kostnaderna för vattenuttag. Dessa kostnader har 

dock inte varit möjliga att uppskatta då det inte går att avgöra vilken verksamhetsutövare 

kostnaden faller på, om det är enskilt eller kommunalt vatten. 

Kostnader för fysiska åtgärder inom lantbruket innebär till viss del en nettointäkt för 

lantbruket. Detta beror på den produktionsökning som exempelvis strukturkalkning kan leda 

till. Även en del av kostnaderna för återställande av vattendrag tillfaller verksamhetsutövare 
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inom lantbruket. Kostnader för fysiska åtgärder inom lantbruket beräknas till cirka 1 300 

miljoner kronor, vilket inkluderar internbelastning och den medfinansiering som behövs för 

att få stöd inom Landsbygdsprogrammet och LOVA. 

Kostnader per aktör för administrativa och fysiska åtgärder i vatten.  

  
Administrativa 
åtgärdskostnader 

Fysiska åtgärdskostnader 

Myndighetsfördelning 
Kostnader över 
förvaltningscykeln 

Årskostnader 
Kostnader över 
förvaltningscykeln 

Boverket 800 000        

Energimyndigheten          

Försvarsinspektören 
för hälsa och miljö 

         

Havs- och 
vattenmyndigheten 

3 700 000  82 000 000  1 500 000 000  

Jordbruksverket 2 100 000        

Kammarkollegiet 400 000        

Kemikalieinspektionen 210 000        

Läkemedelsverket          

Myndigheten för 
samhällsskydd och 
beredskap 

         

Naturvårdsverket 5 500 000        

Skogsstyrelsen 6 500 000        
Sveriges geologiska 
undersökning 

800 000        

Statens geotekniska 
institut 

700 000        

Trafikverket    370 000 000  3 700 000 000  

Summa myndigheter 20 710 000  453 000 000  5 200 000 000  

Övergripande 
övergödning 

   260 000 000  1 800 000 000  

Staten Övergripande    140 000 000  2 600 000 000  

Regioner 1 700 000        

Länsstyrelser 710 000 000    

Summa staten 732 410 000   853 000 000  9 600 000 000  

Kommuner 450 000 000  160 000 000  2 300 000 000  

Enskilda 850 000 000  590 000 000  2 200 000 000  

Verksamhetsutövare 500 000 000  1 000 000 000  7 000 000 000  

Totalt ≈ 2 800 000 000  ≈ 2 000 000 000  ≈ 22 000 000 000  

Tabell 9 Kostnader per aktör för administrativa och fysiska åtgärder i vatten 
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Miljöfarlig verksamhet. Åtgärder riktade till länsstyrelserna, kommunerna och 

försvarsinspektören för hälsa och miljö för att minska utsläpp från punktkällor och diffusa 

källor leder till kostnader som väntas falla på industrierna. I denna analys har kostnaderna för 

tillsyn och prövning av miljöfarlig verksamhet lagts på länsstyrelserna eftersom det idag inte 

finns tillräckliga incitament för länsstyrelserna att ta ut tillsynsavgift från 

verksamhetsutövare. Det kan dock mycket väl vara så att vissa län tar ut tillsynsavgifter av 

verksamhetsutövaren. Vid vissa prövningsprocesser kan det även bli verksamhetsutövaren 

som får stå för samtliga kostnader kopplat till prövningen, men den uppdelningen har inte 

varit möjlig att göra. Det är såtillvida, i denna analys, de fysiska åtgärderna som kopplas till 

dessa verksamheter som faller på verksamhetsutövaren, som uppgår till 2 200 miljoner 

kronor. 

Tätortsbebyggelse, vägar etcetera. Kostnader för hanteringen av vägtrummor för skogsvägar 

som ägs av skogsföretag och anläggande av båtbottentvätt uppgår till sammanlagt 460 

miljoner kronor under förvaltningscykeln 2021–2027.  

Skogsbruk. Åtgärder riktade till Skogsstyrelsen och länsstyrelserna förväntas leda till 

kostnader för verksamhetsutövare inom skogsbruket. Kostnader för administrativa åtgärder 

som faller på verksamhetsutövare är tillsynsavgift kopplat till markavvattning. Troligen 

hamnar också en del kostnader för tillstånd för vattenuttag här men dessa har dock inte varit 

möjliga att uppskatta. 

Kostnader för fysiska åtgärder inom skogsbruket är exempelvis restaurering av askåterföring 

och ekologiskt funktionella kantzoner. Kostnaden för fysiska åtgärder inom skogsbruket 

beräknas till 2 100 miljoner kronor. 

Vattenförsörjning. Åtgärder riktade till länsstyrelser och kommuner förväntas leda till 

kostnader även för verksamhetsutövare inom vattenförsörjning. Hit hör till exempel 

kommunala VA-bolag. I de fall tillstånd saknas för vattenuttag kommer kostnader för 

tillståndsprövning att falla på verksamhetsutövaren. Kostnaden för en tillståndsprövning 

uppskattas till 300 000 kronor per ärende. Hur många sådan fall det finns är osäkert men i den 

årliga rapporteringen till vattenmyndigheterna uppges 750 kända vattenuttag sakna tillstånd. 

Kostnaden för att pröva dessa skulle uppgå till 225 miljoner kronor. Troligen är inte alla dessa 

kopplade till miljökvalitetsnormerna och det är också osäkert hur många av dessa som skulle 

genomföras oberoende av åtgärdsprogrammet. I analysen hamnar även en kostnad som 

kopplar till att säkerställa kvantitativ status på verksamhetsutövare. Kostnaden uppgår till 

cirka 220 miljoner kronor.  

Tillsyn inom befintliga vattenskyddsområden kommer också att innebära kostnader för 

verksamhetsutövare av olika slag genom tillsynsavgiften. Dessa har inte kunnat fördelas på 

respektive verksamhet. 

Sammanfattning av fördelningsanalysen 
Sammanfattningsvis ligger stora kostnader på staten med kostnader på drygt 10 miljarder 

kronor för fysiska åtgärder och cirka 730 miljoner kronor för administrativa åtgärder under 

förvaltningscykeln 2021–2027. De statliga kostnaderna hamnar på nationella myndigheter, 

länsstyrelser och regioner.  

Även kommunerna bär stora kostnader för åtgärdsprogrammets genomförande. Deras 

samlade kostnader uppgår till 2 750 miljoner kronor under förvaltningscykeln 2021–2027. 

Verksamhetsutövare och enskilda i form av hushåll belastas också av åtgärdsprogrammets 

åtgärder. Deras kostnader för fysiska åtgärder i vatten uppskattas till cirka 7 miljarder kronor 
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(verksamhetsutövare) respektive 2 200 miljoner kronor (enskilda). Administrativa 

åtgärdskostnader som drabbar dessa aktörer är tillsyns- och prövningskostnader. Dessa 

uppgår till 500 miljoner kronor (verksamhetsutövare) respektive 850 miljoner kronor 

(enskild). 

Tabell 9 sammanfattar kostnaderna per aktör för både administrativa och fysiska åtgärder. 

Observera att de fysiska kostnaderna presenteras både som årliga kostnader och som 

totalkostnader för förvaltningscykeln 2021–2027. 

3.5 Befintlig finansiering av vattenvårdande åtgärder 
Finansieringen av åtgärdsprogrammet kan delas upp i kostnader för administrativa 

respektive fysiska åtgärder. De administrativa åtgärderna är de åtgärder som riktas till 

myndigheter och kommuner och som krävs för att få fysiska åtgärder i vatten på plats. Ett 

exempel är att kommunerna bedriver tillsyn vilket leder till att verksamhetsutövare vidtar 

åtgärder för att minska negativ miljöpåverkan. 

Myndigheters och kommuners finansiering av styrmedel sker inom ramen för ordinarie 

budgetprocess för anslag, avgifter och inomstatliga bidrag från andra myndigheter. Den följer 

i övrigt bemyndiganden och regleringsbrev från regeringen. Finansiering av fysiska åtgärder 

ska enligt (vattendirektivet ) och  (vattenförvaltningsförordning )en bland annat bygga på 

principerna om att förebyggande åtgärder bör vidtas, att miljöförstöring företrädesvis bör 

hejdas vid källan och att förorenaren ska betala. I MB står att ”alla som bedriver en 

verksamhet. skall vidta de försiktighetsmått som behövs för att förebygga, hindra eller 

motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön”. Principen om att 

förorenaren betalar kan från 2019 implementeras strikt om det behövs för att följa en 

gränsvärdesnorm, då genom att ställa långtgående krav vid en avvägning enligt MB. 

Återflöden av EU-medel från Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och europeiska 

fiskerifonden kan förstärka finansiering av framförallt fysiska åtgärder. Medfinansiering är en 

förutsättning för att Sverige ska kunna tillgodogöra sig medel från de flesta av fonderna i EU-

budgeten. Ramprogrammen för forskning kan bidra till att nya och förbättrade åtgärder tas 

fram. 

Resterande del av kapitlet kommer att belysa hur vattenvårdande åtgärder finansieras i 

Sverige. De åtgärder som avses är inte enbart åtgärder som ingår i vattenmyndigheternas 

åtgärdsprogram utan alla åtgärder som genomförs med syfte att främja Sveriges vatten är 

inkluderade.  

Flera olika finansieringskällor 
Finansiering av fysiska åtgärder i vatten sker primärt genom något av följande: 

• Principen att förorenaren betalar med full, delvis eller ingen överföring av kostnaden till 

konsument eller fastighetsägare, 

• Återflöden från EU-fonder som utbetalas som bidrag med olika grad av medfinansiering 

från staten eller myndigheter, 

• Statliga anslag som betalas ut som bidrag med olika grad av medfinansiering, eller  

• Medel från ideella fonder.  

Nedan presenteras ett antal diagram, med syfte att illustrera den befintliga finansieringen av 

vattenvårdande åtgärder i Sverige. Redovisningen gör inte anspråk på att vara komplett eller i 
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alla delar jämförbar, utan syftar till att ge en allmän uppfattning av kostnadernas storlek 

under ett kalenderår. Värt att notera är att finansieringen av vattenvårdande åtgärder i 

Sverige som presenteras nedan generellt inte är utformad för att nå miljökvalitetsnormen för 

vatten. Dessa anslag kan ha andra syften som miljöskydd, produktionsstöd eller att främja 

biologisk mångfald. Att beakta målen inom vattenförvaltningen kan vara ett delmål eller, i 

vissa fall, en positiv bieffekt av vissa anslag. Hur stor del av dessa anslag som faktiskt 

påverkar miljökvalitetsnormen för vatten går inte att säga. Om inget annat anges så 

härstammar alla siffror från 2018. 

Finansieringen av vattenvårdande åtgärder under 2018, beräknas uppgå till cirka 36 miljarder 

kronor. I denna summa är inte alla branscher och sektorer representerade på grund av bristen 

av tillgängligt underlag. Kostnadsunderlag saknas för åtgärder i exempelvis lantbruket, 

skogsbruket, vattenbruket och försvarets efterbehandling av förorenade områden.  

Den befintliga finansieringen av vattenvårdande åtgärder kan fördelas på grundläggande 

respektive kompletterande åtgärder samt tillsyn och övriga åtgärder. Grundläggande 

åtgärder är de åtgärder som bedöms rymmas inom den befintliga lagstiftningen och den 

fysiska tillämpningen av den. Kompletterande åtgärder är de åtgärder, utöver de 

grundläggande, som bedöms vara nödvändiga för att följa miljökvalitetsnormerna.  

Under 2018 uppgick de grundläggande åtgärderna till cirka 33 400 miljoner kronor (94 

procent), de kompletterande åtgärderna till cirka 1 600 miljoner kronor (fyra procent) och 

övriga åtgärder till cirka 700 miljoner kronor (två procent).  

Finansiering av fysiska åtgärder som har skett till följd av 

genomförande av grundläggande åtgärder 
I diagram 3.12 nedan presenteras finansieringen av de grundläggande åtgärderna. Till vänster 

är finansieringen uppdelad i tre poster; vatten och avlopp, miljöskydd industri och 

vattenkraft. Till höger specificeras kostnader för vatten och avlopp fördelat på sex poster; 

dricksvattenförsörjning, avloppsvatten, vatten- och avloppsreningsverk, ledningsnät samt 

drift och investeringar för små avlopp. Finansiering av vattenvårdande åtgärder inom 

skogsbruket och lantbruket har inte kunnat uppskattats; en diskussion kring kostnadernas 

storlekar förs nedan.  
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Grundläggande vattenvårdande åtgärder 

 

Diagram 11 Grundläggande vattenvårdande åtgärder, redovisat i miljoner kronor. 

Miljöskydd industri: Inom industrin genomförs vattenrelaterade åtgärder för nästan 4  

miljarder kronor årligen. Detta är baserat på SCB:s statistik över branscherna med SNI-kod 07-

09, 10-33 samt 35-36. Kostnaderna fördelas över fyra industrisektorer; mineralutvinning (300 

miljoner kronor), tillverkning (2 300 miljoner kronor), el- , gas- och värmeverk samt 

vattenverk (800 miljoner kronor) och övriga industrier (450 miljoner kronor). Dessa 

miljöskyddskostnader inkluderar både investeringar och löpande kostnader som riktar sig 

mot åtgärder för att minska utsläpp till vatten (SCB 2019 – webbsida miljöräkneskaper).   

Vattenkraft: Finansieringen av de vattenvårdande åtgärderna inom vattenkraft utgår från de 

bygdemedel som finns inom sektorn samt kostnaden kopplade till prövningar för 

länsstyrelserna. Bygdemedel är pengar som kan sökas för bygder som är påverkade av 

utbyggnaden av vattenkraft. Pengarna ska vara riktade mot investeringar som betraktas ha 

allmän nytta i bygden. I och med den nationella planen för omprövning av vattenkraft (NAP) 

kommer även antalet prövningar öka succesivt. Då kartläggningen representerar 2018 har 

kostnader kopplat till NAP:en exkluderats. Under 2018 uppgick kostnaderna inom vattenkraft 

till cirka 160 miljoner kronor.  

Infrastruktur: Finansiering av åtgärder som kan kopplas till vatten inom sektorn för 

infrastruktur är i denna presentation inte heltäckande. Siffrorna representerar enbart det som 

rapporterats till EU, vilket är åtgärdande av vattenhinder för fisk och andra vattenlevande 

organismer samt vattenskydd i det befintliga väg- och järnvägsnätet. Betydande resurser 

läggs därutöver på skydd av vatten och vattenanknutna värden i en mängd nybyggnads- och 

underhållsprojekt. Dessa åtgärder ingår i Sveriges genomförande av (vattendirektivet ). Posten 

uppskattas till cirka 100 miljoner kronor, under 2018. Kostnaden är beräknad som ett 

genomsnitt för de senaste sju åren, eftersom det saknas siffror för 2018 (Trafikverket, 2020).  

Vatten och avlopp: Finansiering av vattenvårdande åtgärder inom vatten och avlopp grundar 

sig på schablonberäkningar för investeringar och driftskostnader kopplade till små avlopp 

samt information från Svenskt Vatten och deras årliga VASS-enkät. Dessa kostnader 

representerar de totala drifts-, underhålls- och investeringskostnaderna som finansierats 

under 2018. Dessa kostnader kan därmed inte direkt kopplas till att vara vattenvårdande, utan 
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har primärt en indirekt påverkan på vatten. De årliga kostnaderna för vatten och avlopp 

uppgick till cirka 29 300 miljoner kronor under 2018. Storleken på kostnaderna kopplat till 

vatten och avlopp beror på behovet av ett fungerande va-system och den positiva effekten på 

miljökvalitetsnormer, MKN, är primärt en bieffekt. De kostnader som är kopplade till vatten 

och avlopp är inkluderade trots att det är lagkrav och att det inte finns en direkt koppling till 

MKN. Detta då vatten och avlopp är en stor källa till närsaltspåverkan och funktionerna inom 

vatten och avlopp har en positiv miljöpåverkan på vatten.  

Dricksvattenförsörjning: Kostnaden innefattar både drifts- och underhållskostnader för 

produktion och rening av dricksvatten och uppgick till cirka 2 300 miljoner kronor. 

Hanteringen av dricksvatten är en vital samhällsfunktion som indirekt kan kopplas till att 

vara vattenvårdande (Svenskt Vatten, 2019). 

Avloppsvatten: Kostnaden som kopplas till avloppsvatten omfattar drifts- och 

underhållskostnader för rening av spillvatten, vilket uppgick till cirka 4 miljarder kronor. 

Hantering av avloppsvatten är även det en vital samhällsfunktion som styrs utifrån MB, 

nitratdirektivet och avloppsdirektivet. På samma sätt som dricksvattenförsörjning, har 

hanteringen av avloppsvatten en bieffekt som är vattenvårdande (Svenskt Vatten, 2019). 

Vatten- och avloppsreningsverk: Kostnader som kopplas till vatten- och avloppsreningsverk 

innefattar ny- och reinvesteringar som gjorts under 2018, samt till- och ombyggnationer av 

vatten- och reningsverk. Under 2018 uppgick dessa kostnader till cirka 7 600 miljoner kronor, 

vilket är en markant ökning från 2017 då motsvarande siffra uppgick till 4 400 miljoner 

kronor. Reinvesteringar avser en investering som i huvudsak leder till ett utbyte av uttjänta 

anläggningar till en motsvarande anläggning, med motsvarande kapacitet/funktion och 

kvalitet (Svenskt Vatten, 2019). 

Ledningsnät: Kostnader för ledningsnät inkluderar investeringar och reinvesteringar som 

gjorts för vatten-, spillvatten- och dagvattenledningar samt pumpstationer och reservoarer. 

Kostnaderna kopplade till ledningsnät uppgick under 2018 till cirka 9 500 miljoner kronor 

(Svenskt Vatten, 2019). 

Små avlopp (investeringar): Denna siffra representerar de årliga investeringarna som görs på 

små avlopp i Sverige. Kostnaden beräknas med hjälp av antal beviljade tillstånd och en 

schablon för årliga investeringskostnader. Schablonkostnaden som ska representera 

investeringskostnaden för små avlopp är beräknad till cirka 100 000 kronor per avlopp. Då det 

beviljades cirka 20 000 tillstånd under 2018 beräknas den årliga kostnaden för investeringar 

kopplat till små avlopp till cirka 2 miljarder kronor (VVS-Fabrikanternas råd, 2018; VISS). 

Små avlopp (drift): Driftskostnaden för små avlopp är beräknad genom en årlig schablon för 

respektive avlopp. I Sverige finns det cirka 950 000 avlopp, och den årliga schablonkostnaden 

för drift av små avlopp är uppskattad till 4 000 kronor.  

Den totala driftskostnaden för Sveriges alla små avlopp beräknas till cirka 3 800 miljoner 

kronor (VVS-Fabrikanternas råd, 2018; VISS). 

Jordbruk: I nuläget finns det begränsat med tillgänglig statistik som ger en helhetsbild av de 

vattenvårdande åtgärder som genomförs inom lantbruket. I Sverige finns det mer än 60 000 

lantbrukare och alla genomför i olika grad och på olika sätt åtgärder riktade mot vatten. Det 

finns en stor påverkan på miljön från odlingen både vad gäller land och vatten. Framförallt 

kopplas miljöpåverkan till övergödningsproblematik. Då en stor andel av Sveriges 

livsmedelsproduktion sker inom lantbruket , bör aspekter av lantbruket betraktas som 

samhällsviktig verksamhet. Många av de vattenvårdande åtgärderna som sker inom 

lantbruket finansieras av statliga medel inom landsbygdsprogrammet (LBP, lokala 
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vattenvårdande åtgäder (LOVA) och lokala naturvårdande åtgärder (LONA). Dessa 

bidragsformer är inkluderade i de kompletterande vattenvårdande åtgärderna och kommer 

diskuteras mer genomgående i det avsnittet. LEVA, lokalt engagemang för vatten är 

ytterligare en pågående satsning som riktar sig mot åtgärdssamordnare för att skapa ett 

kostnadseffektivare arbetssätt med att styra rätt åtgärd till rätt plats. De åtgärder som inte 

bekostas med statliga medel bekostas av lantbrukarna i form av efterlevnad av lagstiftning 

som syftar till att skydda vatten. Lantbrukarna gör i olika grad också frivilliga åtgärder och 

bidrar med en egeninsats i vissa av LOVA och LBP-stödformerna. Ytterligare ett styrmedel 

som är en mellan form mellan krav och frivillighet utgörds av de olika marknadskoncept där 

krav ställs på att utföra odlingsåtgärder för att skydda vattnet. Sådana åtgärder finns 

exempelvis inom Svensk Sigills certifiering och inom Lantmännens odlingskoncept,  

”Ett vänligare vete”.  

Skogsbruk: I dagsläget finns det begränsad statistik för att skapa en helhetsbild över de 

vattenvårdande åtgärder som genomförs i skogsbruket. Under 2015, bestod Sveriges areal av 

cirka 23,5 miljoner hektar produktiv skogsmark, mellan åren 2012 och 2016 slutavverkade 

årligen omkring 180 000 hektar skogsmark i Sverige (SCB, 2019a). Motsvarande siffra för 

gallringar är 325 000 hektar (Skogsstyrelsen 2020). Liksom lantbruket har skogsbruket en 

påverkan på miljön både på land och i vatten. Påverkan i vatten innefattas framförallt av 

försurning, övergödning, urlakning av kvicksilver och minskad konnektivitet. Även 

närområdet runt sjöar och vattendrag kan påverkas om inte tillräckliga kantzoner lämnas.  

Enlig (skogsvårdslag (1979:429) ), har skogsägare som brukar sin skog en skyldighet att lämna 

hänsyn till natur- och kulturmiljövärden i samband med skogsbruksåtgärder. Hänsyn ska 

lämnas upp till en viss nivå, en intrångsbegränsning. I fall då mer hänsyn än 

intrångsbegränsning är en nödvändighet, har skogsägare ingen skyldighet att lämna det. 

Hänsynen ska skydda intilliggande vatten men även våtmarker, hänsynskrävande biotoper, 

äldre träd och kulturmiljöer. Till stor del är det alltså skogsägare som står för kostnaderna av 

de vattenvårdande åtgärder som genomförs i skogsbruket. Åtgärder som att lämna en 

kantzon, undvika körskador, lämna grenar och toppar eller att återföra aska ingår i den 

hänsyn som tas för att skydda skogens vatten. Av tillgänglig statistik går det inte utröna hur 

stor andel av den hänsyn som tas inom skogsbruket som syftar till att skydda vatten. 

Bristande konnektivitet har främst orsakats av fellagda vägtrummor under bilvägar i skogen. 

Till stor del är det skogsbolagen själva som åtgärdar dessa fellagda vägtrummor. Ett Life-

projekt har även åtgärdat en mängd fellagda vägtrummor i norra Sverige. Finansieringen av 

det projektet stod EU, svenska myndigheter och skogsbolagen för.  

Finansiering av fysiska åtgärder som har skett till följd av 

genomförande av kompletterande åtgärder 
I Diagram 12 nedan, presenteras de kompletterande åtgärderna fördelade på tolv poster. Den 

totala årliga finansieringen av kompletterande åtgärder uppgick till cirka 1 600 miljoner 

kronor under 2018. Alla kostnader är inklusive medfinansiering och andelen medfinansiering 

varierar beroende på finansieringspost. De anslag som finansierar de kompletterande 

åtgärderna kan inte direkt kopplas till vattenmyndigheternas åtgärdsprogram och MKN.  

Primärt representerar finansieringen kostnader som kan kopplas till att vara vattenvårdande. 

Kostnaderna inkluderar det som direkt kopplas till vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 

och MKN, men inte uteslutande. Finansieringen inkluderar även sådant som exempelvis kan 

härledas till MB.  
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Kompletterande vattenvårdande åtgärder 

 

Diagram 12 Kompletterande vattenvårdande åtgärder, redovisat i miljoner kronor. 

Landsbygdsprogrammet: Under 2018 uppgick miljöinvesteringar och miljöersättningar inom 

landsbygdsprogrammet till cirka 130 miljoner kronor (inklusive medfinansiering). 

Miljöinvesteringar omfattar främst finansiering av åtgärderna våtmark, fosfordammar och 

tvåstegsdiken. Miljöersättning går primärt till skötsel av våtmarker samt skyddszoner. 

Minskat kväveläckage inom landsbygdsprogrammet betraktas också som en miljöersättning. 

Åtgärderna som finansieras inom denna post är primärt odling av fånggrödor och 

vårbearbetning. Under 2018 uppgick posten till cirka 190 miljoner kronor (Asplund & 

Svensson, 2018).  

Greppa näringen: Den årliga finansieringen som kan kopplas till åtgärder som berör vatten 

inom Greppa näringen uppgick till cirka 40 miljoner kronor under 2018. Detta omfattar 

rådgivning, kompetensutveckling, löner samt material- och aktivitetskostnader 

(Jordbruksverket, 2020b) 

Kalkning:  Finansieringen baseras på kostnader för kalkningsåtgärder som genomförs med 

bidrag från Havs- och vattenmyndigheten. Primärt är det länsstyrelserna som styr det 

operativa miljöarbetet och kommunerna som ansvarar för genomförandet och 

detaljplaneringen. Under 2018 uppgick kostnaderna till cirka 180 miljoner kronor, inklusive 

medfinansiering. Kostnaderna inkluderar bland annat effektuppföljning, spridningskontroll 

och biologisk återställning (Havs- och vattenmyndigheten, 2019c). 

Efterbehandlingsåtgärder: Den uppskattade finansieringen av efterbehandlande åtgärder av 

förorenade områden avser de statliga medel som Naturvårdsverket ansvarar för. För många 

av dessa områden finns det inte längre någon utpekad verksamhetsutövare som kan hållas 

ansvarig, varav de faller under statligt ansvar för att åtgärdas. Det är primärt via 

utgiftsområde 20, anslag 1:4 ”sanering och återställning av förorenade områden” och 

anslagspost 1, som finansieringen sker. Under 2018 uppgick kostnaderna exklusive 

medfinansieringen till cirka 430 miljoner kronor för de åtgärder som genomfördes genom 

Naturvårdsverkets anslagspost 1. Inklusive medfinansiering uppgick kostnaderna till cirka 

510 miljoner kronor. Sifforna baseras på de beslutade åtgärderna som hade ett utfall under 

2018. Alla efterbehandlingsåtgärder genomförs inte främst med tanke på 

miljökvalitetsnormer, men posten är inkluderad då närliggande vatten är recipient för de 
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oönskade ämnena som åtgärdas. Efterbehandlingsåtgärderna betraktas därmed ha en indirekt 

effekt på vatten. En del av anslaget riktas även till administrativt arbete (cirka 25 procent) där 

bland annat utredningar ingår.  

Särskilda satsningar: Denna post ersatte den tidigare posten särskilda åtgärdsprojekt från och 

med 2018. Båda dessa poster finansieras av Havs- och vattenmyndigheten via anslag 1:11, 

villkor ett. Under 2018 prioriterades bidraget enbart till åtgärder riktade mot restaurering av 

vattendrag, en kostnad som uppgick till cirka tio miljoner kronor. Utöver dessa tio miljoner 

betalades ytterligare tio miljoner till särskilda projekt gällande hotade arter, kostnader som 

fanns kvar från tidigare år. Under 2018 uppgick därmed kostnaden till cirka 20 miljoner 

kronor (Havs- och vattenmyndigheten, 2019d). 

Fiskevård: Den årliga finansieringen av fiskevård omfattar här enbart de kostnader som 

Havs- och vattenmyndigheten finansierar via anslag 1:11, villkor fyra. Under 2018 uppgick 

kostnaden till cirka 60 miljoner kronor inklusive medfinansiering. Åtgärderna som ingår är 

bland annat bildande eller ombildande av fiskevårdsområden, fisketillsyn samt utsättning av 

fisk (Havs- och vattenmyndigheten, 2019d). 

Lokala vattenvårdsprojekt (LOVA): Finansiering av LOVA-bidraget sker via anslag 1:11, 

villkor 2 via Havs- och vattenmyndigheten. LOVA-bidraget finansierar som mest 90 procent 

av ett projekt, men generellt 80 procent. Dessa beräkningar utgår från att LOVA-bidraget 

finansierar 80 procent, och resterande 20 procent finansieras av respektive bidragstagare. 

Under 2018 uppgick det totala bidragen inklusive medfinansiering till cirka 120 miljoner 

kronor, av dessa beräknas medfinansieringen vara cirka 25 miljoner kronor (Havs- och 

vattenmyndigheten, 2019d). 

Lokala naturvårdssatsning (LONA): LONA-bidraget ingår i Naturvårdsverkets anslag 1:3 ” 

åtgärder för värdefull natur”. Under 2018 öppnades möjligheten för bidraget att finansiera 

anläggning av våtmarker. Den årliga finansieringen för 2018 inklusive medfinansiering 

uppgick till cirka 270 miljoner kronor. Av dessa 270 miljoner kronor riktades cirka 155 

miljoner kronor till finansiering av våtmarker. Dessa beräkningar utgår från att LONA-

bidraget finansierar 90 procent av åtgärder riktade mot våtmarker och 50 procent för 

resterande åtgärder. Detta innebär att av de 270 miljoner kronor som beräknats för 2018 

uppgick Naturvårdsverkets andel till cirka 195 miljoner kronor (Naturvårsdverket, 2019e). 

Lokalt engagemang för vatten (LEVA): Mellan 2018 och 2020 uppgår finansieringen totalt till 

cirka 27 miljoner kronor (cirka tio miljoner kronor per år), vilket huvudsakligen ska finansiera 

löner för åtgärdssamordnare i specifika pilotområden. I nuläget finns det cirka 20 

pilotområden i Sverige. LEVA-bidraget kan kombineras med bidrag från 

landsbygdsprogrammet.  

EU-fonder: Via olika EU-fonder finns det möjlighet att finansiera olika projekt, däribland LIFE 

och Interreg-projekt. Uppskattad kostnad baseras på kostnader för de projekt som Havs- och 

vattenmyndigheten medfinansierar via anslag 1:11, villkor tolv. Under 2018 finansierade 

Havs- och vattenmyndigheten en mängd LIFE-projekt samt Interreg-projekt. Finansieringen 

uppgick till cirka 80 miljoner kronor inklusive Havs- och vattenmyndighetens 

medfinansiering (Havs- och vattenmyndigheten, 2019d). 

Övriga åtgärder 
Det finns även åtgärder som inte kan anses falla in under vare sig grundläggande eller 

kompletterande åtgärder. Det rör sig om kostnader för tillsyn, övervakning och forskning 

samt vattenvårdande åtgärder som finansieras av ideella fonder. Dessa poster uppgick till 
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cirka 700 miljoner kronor totalt under 2018. Kostnader för tillsyn baseras på 

vattenmyndigheternas enkät till kommunerna samt återrapporteringen till 

vattenmyndigheterna från länsstyrelserna. Kostnaden för kommunernas tillsyn beräknades 

till cirka 210 miljoner kronor medan länsstyrelsernas kostnad beräknades till cirka 120 

miljoner kronor. Kostnaderna för miljöövervakning beräknades till cirka 270 miljoner kronor 

och finansieras med statliga medel samt av verksamhetsutövare. Kostnadsuppskattningarna 

baseras på Miljöövervakningsutredningen (SOU 2019:22) samt Naturvårdsverkets 

regleringsbrev från 2016 och 2018 (Regeringen, 2016b; Regeringen, 2018). 

Förväntad utveckling 
Finansieringen av vattenvårdande åtgärder är i ständig förändring. Detta syftar inte 

uteslutande på de åtgärder som återfinns i vattenmyndigheternas åtgärdsprogram utan alla 

åtgärder som genomförs med syfte att främja Sveriges vatten. Finansieringsmöjligheter genom 

statliga medel omfördelas och justeras så gott som varje år. Utöver inflationsjusteringar av de 

statliga medlen och finansieringsmöjligheterna, så har vissa poster ökat markant mellan 2018 

och 2020. Bland annat har stödet för LOVA-projekt ökat från 2018 års 100 miljoner kronor till 

cirka 250 miljoner kronor för 2020. Trots att viss finansiering ökar så är det inte tillräckligt för 

att förhindra den negativa miljöpåverkan och att uppnå god status i alla vattenförekomster. 

Fler åtgärder krävs för att uppnå nationella miljömål och internationella överenskommelser så 

som det svenska betinget för näringsämnen i Baltic Sea Action Plan (BSAP). Behovet av 

övervakning är också något som ständigt växer, vilket även visat sig i detta åtgärdsprogram. 

Vi står också för framtida utmaningar med ett klimat i förändring, som kommer innebära 

större påfrestningar på miljön både på land och i vatten. Följaktligen leder detta till att 

behovet av finansieringsmöjligheter ökar för att fortsatt ha god och uppdaterad kunskap om 

miljöpåverkan, och för att göra åtgärder för bättre vattenkvalitet. 

Kostnader inom vattenkraften kommer att öka som följd av den nationella planen för 

omprövning. Planen förväntas innebära cirka 90 prövningar per år under en 20-årsperiod, och 

beräknas starta år 2022. Den 1 januari 2019 trädde en ny lagstiftning för vattenkraft och andra 

vattenverksamheter i kraft. Lagförslaget är en del i genomförandet av 

energiöverenskommelsen från 2016. Det innebär bland annat att all vattenkraft ska ha 

moderna tillstånd, och att vattenkraftens betydelser för energiproduktionen ska värnas (Prop. 

2017/18:243). I energiöverenskommelsen (2016) anges finansieringsprincipen för att förse 

svensk vattenkraft med moderna miljövillkor:  

Fastighetsskatten på vattenkraft ska sänkas till samma nivå för de flesta övriga 

elproduktionsanläggningar, det vill säga 0,5 procent. Skatten ska sänkas stegvis under en 

fyraårsperiod med start 2017. Samtidigt ska vattenkraftbranschen fullt ut finansiera de kostnader, 

för till exempel omprövning av verksamheter, som gör att Sverige lever upp till EU-rätten och dess 

krav på vattenverksamheter. Arbetet ska utgå ifrån den partsdiskuterade fondlösningen som 

Energimyndigheten och Havs- och vattenmyndigheten haft.  

År 2020 har fastighetsskatten sänkts till 0,5 procent av taxeringsvärdet. Kostnaderna för 

fastighetsskatter för vattenkraftsanläggningar bedöms sammantaget minska med cirka 4 500 

miljoner kronor (brutto). Detta motsvarar en minskad nettokostnad på cirka 3 500 miljoner 

kronor per år för vattenkraftsföretagen (Prop. 2016/17:142). Inom vattenkraftens miljöfond 

finns det cirka 10 miljarder kronor, som ska fördelas över den 20-års period som prövningar 

inom den nationella planen för vattenkraft skall genomföras. Vid finansiering av fonden står 

vattenkraftsägarna själva för cirka 15 procent av miljöåtgärdsrelaterade kostnader samt de 

första 5 procenten av produktionsbegränsningarna. Utöver verksamhetsutövarnas kostnader 
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leder även omprövningarna till ökade kostnader för domstolar och länsstyrelser i form av 

lönekostnader och förberedelsekostnader.  

Inom vatten och avloppssektorn förväntas också kostnader öka, delvis för att finansieringar 

riktade mot bland annat ledningsnäten har varit eftersatta under en längre tid. Detta leder till 

att framtida kostnader för drift och underhåll av ledningsnätet kommer att öka. Även 

belastningen på ledningsnätet tros öka i takt med en ökande befolkning. Sveriges befolkning 

beräknas uppgå till cirka 12 miljoner 2050, vilket medför en ökad belastning på ledningsnätet 

och kostnadsökningar inom vatten- och avloppssektorn. Befolkningstillväxten förväntas 

framförallt ske i tätorter, och en förtätning av befintliga städer beräknas ske. 

Kostnadsökningen behöver därmed inte stå i direkt proportion till befolkningsökningen, 

eftersom det i städer finns stordriftsfördelar att dra nytta av (Svenskt Vatten, 2017).   

3.6 Osäkerhets- och känslighetsanalys 
Samtliga kostnader som har presenterats i kostnadsanalysen för respektive analysområde är 

uppskattade kostnader och representerar därmed inte faktiska kostnader. Kostnadsanalyserna 

grundar sig på schablonkostnader för både de administrativa åtgärderna riktat till 

myndigheter, regioner och kommuner samt de fysiska åtgärderna i vatten. Schablonkostnader 

ska inte användas i de enskilda fallet, de representerar enbart en generell kostnad vars syfte är 

att användas som en estimering på en övergripande nivå. En sådan övergripande nivå är 

exempelvis Sveriges fem vattendistrikt. Det finns osäkerheter i samtliga schablonkostnader, 

vilket vi påvisar och tar höjd för genom känslighetsanalyser. 

Schablonkostnader vars syfte är att estimera kostnaderna kopplade till de administrativa 

åtgärderna uppskattas främst med hjälp av myndigheters årsredovisningar samt deras 

återrapporteringar till vattenmyndigheterna. Länsstyrelserna och kommunernas kostnader 

estimeras främst med hjälp av återrapporteringar till vattenmyndigheterna samt utdrag från 

tidsrapporteringssystem. Schablonkostnaderna kopplade till de fysiska åtgärderna i vatten 

uppskattas främst med hjälp av befintliga underlag från exempelvis, branschorganisationers 

uppgifter och forskningsrapporter. En utförligare beskrivning av schablonkostnaderna för de 

fysiska åtgärderna i vatten återfinns i VISS för respektive åtgärdskategori. 

Osäkerhets- och känslighetsanalyser är viktiga verktyg som visar hur känsligt ett slutresultat 

är för osäkerhet i dess förklarande variabler, exempelvis schablonkostnader. För uppskattning 

av kostnader kopplat till åtgärdsprogrammet 2021–2027 handlar det främst om de totala 

kostnaderna över förvaltningscykeln och de annuitetsberäknade årskostnaderna, vilka båda 

beräknas med hjälp av schablonvärden. Annuitetskostnader är även känsliga för osäkerheter 

kring diskonteringsräntan samt den uppskattade livslängden för åtgärden. Nedan presenteras 

ett exempel hur osäkerheterna i de schablonvärden som används för beräkningarna för att 

uppskatta åtgärdsgenomförandet tas i beaktan. Diagram 13 visar osäkerheterna i 

schablonkostnaderna som ligger till grund för den totala kostnaden för att genomföra 

åtgärderna kopplade till små avlopp. Diagram 14 visar hur känslig uppskattningen av 

annuitetskostnaderna för samtliga åtgärder kopplade till små avlopp är då 

diskonteringsräntan samt livslängden varierar. 
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Osäkerhetsanalys av totalkostnaderna för små avlopp 

 

I Diagram 13, varierar totalkostnaderna i Y-axeln är osäkerhetskällorna den uppskattade 

investeringskostnaden (färgade linjer) samt driftskostnader (varierar i X-axeln). De olika 

kombinationerna av variablerna påverkar intervallet av slutresultatet, som kan variera mellan 

min- och maxvärdena. Den kostnaden som används i uppskattningen av kostnaden är värdet 

som återfinns när driftskostnaden är 4000 kronor och investeringskostnaden 80 000 kronor. 

Den totala kostnaden över förvaltningscykeln för fysiska åtgärder kopplade till små avlopp 

uppskattas därmed till cirka 2 600 miljoner kronor.  

Känslighetsanalys av annuitetskostnaderna för små avlopp 

I Diagram 14 ovan, där annuitetskostnaderna varierar i Y-axeln är osäkerhetskällorna 

diskonteringsräntan (varierar i X-axeln) samt den uppskattade livslängden för 

åtgärdskategorin (färgade linjer). De olika kombinationerna av variablerna påverkar 

intervallet av slutresultatet, som kan variera mellan min- och maxvärdena.  

Känslighet och osäkerhetsanalyserna som genomförs i samband med kostnadsberäkningarna 

för Åtgärdsprogrammet 2021–2027, belyser de osäkerheter som finns i vattenmyndighetens 

uppskattningar av åtgärdskostnaderna. I underlagsrapporterna för respektive analysområde 

genomförs osäkerhets- och känslighetsanalyser för utvalda kostnadsuppskattningar, så som 

vid små avlopp som presenterades som exempel ovan. Utöver de osäkerheter som finns på 

grund av användandet av schablonvärden, finns det även en möjlighet att kostnaderna 

överskattas. Vilket kan vara bero på att det inte alltid varit möjligt att fördela 

åtgärdsgenomförandet på vad som genomförs oavsett åtgärdsprogrammet 

(referensalternativet) och vad som genomförs på grund av åtgärdsprogrammet 

(åtgärdsalternativet). Det finns även kostnader som inte varit möjliga att uppskatta, 

exempelvis på grund otillräckligt underlag, vilket kan innebära att kostnaderna underskattas.  

Diagram 13 Osäkerhetsanalys av totalkostnaderna för små avlopp 
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Diagram 14 Känslighetsanalys av annuitetskostnaderna för små avlopp 



 

201 

3.7 Slutsatser 
Åtgärdsprogrammet innebär ett stort åtagande för många nationella myndigheter, samtliga 

länsstyrelser och kommuner. Stora investeringar och ökade resurser inom en rad olika 

områden krävs för att åtgärdsprogrammet ska bli verklighet. Även på politisk nivå behövs 

stora åtaganden för regering och riksdag att prioritera ett bra vatten genom att initiera nya 

och utvecklade stödsystem och ökade offentliga resurser för tillsyn och prövning. 

Ambitionsnivån och rimlighetsavvägningarna sätts i miljökvalitetsnormerna. Dessa 

avvägningar har krävt egna ekonomiska analyser. Denna konsekvensanalys visar 

konsekvenser och effekter av genomförandet av det föreslagna åtgärdsprogrammet.  

Vattenmyndigheternas Åtgärdsprogram 2021–2027 medför betydande positiva effekter för 

samhälle och miljö. Studier visar att en god vattenmiljö och vattenvårdande åtgärder innebär 

stora ekonomiska värden.  För att bara nämna några exempel så värderas att nå god status i 

sjöar och vattendrag avseende fosforbelastning till knappt 2 miljarder kronor per år och att 

öka fiskpopulationen i ett enskilt vattendrag värderas till mer än 100 miljoner kronor. En 

viktig aspekt är också vinsterna av att förbygga miljöskador för att undvika kostnader. 

Exempel på det är att skapa skydd för vattentäkter för att undvika föroreningar och därmed 

påverkan på människors hälsa. 

De åtgärder som behöver genomföras för att nå målen i vattenförvaltningen är också 

nödvändiga för att nå målen i havsmiljödirektivet och Baltic Sea Actionplan. Dessa 

kompletterar varandra, framförallt vad gäller åtgärder för att minska närsaltsbelastningen till 

havet.  

Dagens finansiering av åtgärder i åtgärdsprogrammet räcker inte till. Analysen har 

identifierat ett antal områden där mer resurser krävs för att följa miljökvalitetsnormerna för 

vatten. Det handlar både om det finansiella gapet för de fysiska åtgärderna som behövs 

genomföras men också resursbristen inom de administrativa åtgärderna som behövs för att 

åtgärdstakten ska öka inom de åtgärder som ska finansieras av verksamhetsutövare. Det 

saknas medel för åtgärder inom lantbruket, där man antingen kan öka 

Landsbygdsprogrammet eller utveckla andra befintliga stödsystem, som till exempel LOVA 

och LEVA. Det saknas även finansiering för att åtgärda de många kilometer av vattendrag 

som har ändrats för att passa som flottleder. Inom området flottledsåterställning finns inte 

idag någon ansvarig verksamhetsutövare att lägga kostnader på. För att Sverige ska följa 

miljökvalitetsnormerna behövs ett nytt statligt finansieringssystem för detta.   

Befintliga statliga stöd utvecklas kontinuerligt. Det är inte alltid de utvecklas med fokus på att 

hjälpa vattnet eller för att följa miljökvalitetsnormerna. Det är därför svårt att förutse hur 

mycket av de statliga medlen som kommer att leda till åtgärder som direkt leder till ett 

genomförande av detta åtgärdsprogram. Konsekvensanalysen av åtgärdsprogrammet är en 

scenarioanalys där det har antagits vissa förutsättningar och att det i diskussionen kring 

analysen ges olika möjliga resultat.  

Fördelningsanalysen visar att stora kostnader ligger på staten i genomförandet av 

åtgärdsprogrammet. Att kostnaderna är höga för stat och kommun är inte förvånande då det 

är till dessa som åtgärdsprogrammet riktar sig. Men även verksamhetsutövare och enskilda 

bär stora kostnader för genomförandet av åtgärderna. Förstärkning av resurser behövs för 

dessa aktörer. 
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Åtgärdstakten är för långsam inte bara på grund av bristande finansiering av fysiska åtgärder, 

utan också av för låga resurser inom tillsyn och för långa prövningsprocesser. För 

myndigheter och kommuner är det framför allt tre områden som bedöms vara 

underfinansierade; tillsyn, tillståndsprövning och vattenskyddsområden.  

Länsstyrelsen bedöms sakna möjlighet att bedriva en aktiv tillsyn som är förenlig med det 

ansvar som följer av MB och miljötillsynsförordningen. Detta beror på att länsstyrelserna vare 

sig kan ta ut full kostnadstäckning för den tillsyn de ansvarar för att genomföra eller får 

behålla de tillsynsavgifter som tas in. För att kunna upprätthålla och förbättra effektiviteten i 

prövningen och fortsatt arbeta för kortare handläggningstider krävs en långsiktig och 

permanent generell resursförstärkning av Länsstyrelserna. Länsstyrelserna har tillsammans 

med Naturvårdsverket i olika utredningar förordat att höja de årliga prövnings- och 

tillsynsavgifterna samt att låta uttagna avgifter för prövning och tillsyn återföras direkt eller 

via anslag till tillsynsmyndigheten för att finansiera den tillsyn som behövs.  

Kostnadsanalysen bygger på data från många olika källor. Åtgärdsbehovet ska ju visa den 

kvantitet av åtgärder som behövs för att statusen i vattnet ska överensstämma med 

miljökvalitetsnormen. Sverige har cirka 27 000 vattenförekomster och dataunderlaget är olika 

långt utvecklat för olika analysområden. Dataunderlaget kommer framförallt ifrån VISS men 

har också behövt kompletteras med annat material exempelvis från myndigheternas 

årsredovisningar och liknande. Data som inte kommer från VISS har oftast inte 

vattenförvaltning som fokus och behöver därför bearbetas och en del antaganden måste göras 

för att data ska kunna användas.   

Vattenmyndigheterna har inför denna vattenförvaltningscykel valt att peka ut de fysiska 

åtgärderna på en mer övergripande nivå än tidigare. Detta för att det är upp till 

prövningsprocessen att fastslå vilken den mest effektiva åtgärden är för den specifika platsen. 

I andra fall handlar det om att åtgärderna behöver anpassas till lokala förhållanden i stor 

utsträckning. Vattenmyndigheterna har inte alltid kunskap om dessa förutsättningar och har 

därför inte velat peka ut för detaljerade åtgärder för varje vattenförekomst. Det är också varje 

myndighets, länsstyrelses och kommuns ansvar att inom sitt ansvarsområde genomföra det 

som behövs för att följa miljökvalitetsnormerna vilket regleras i MB 5 kap. Detta gör att 

kostnadsanalysen är av ett mer övergripande slag när det gäller kostnader för de fysiska 

åtgärderna. 
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1 Inledning 
Vattendirektivet (2000/60/EG) infördes för att långsiktigt säkra en hållbar vattenförvaltning 

inom EU. I Sverige har vattenmyndigheterna ett utpekat ansvar för att tillgodose att 

vattendistriktens sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten förvaltas på ett hållbart sätt. I 

detta förslag till förvaltningsplan redogör Vattenmyndigheten för hur distriktets vatten 

behöver förvaltas under den kommande sexårsperioden för att åstadkomma detta. 

I förslaget till förvaltningsplan redovisas tillståndet i yt- och grundvattenförekomster i 

distriktet enligt den kartläggning och analys som Vattenmyndigheten har genomfört under de 

senaste åren. Dessutom redovisas de betydande påverkanstryck från mänsklig verksamhet 

som finns och vilka miljöproblem de orsakar. Utifrån dessa bedömningar föreslår 

Vattenmyndigheten mål för arbetet med att åtgärda denna påverkan, i form av 

miljökvalitetsnormer för distriktets samtliga vattenförekomster. För att se till att 

miljökvalitetsnormerna följs behöver myndigheter och kommuner sedan genomföra de 

åtgärder som framgår av Vattenmyndighetens förslag till Åtgärdsprogram 2021–2027. 

Förslaget till åtgärdsprogram sammanfattas i denna förvaltningsplan. I den avslutande delen 

av förslaget till förvaltningsplan redovisas den övergripande, samlade bedömningen av vad 

som behöver göras nationellt och i distriktet för att se till att vi på lång sikt kan förvalta våra 

vatten på ett hållbart sätt. 

Vattenmyndigheten har också samtidigt med detta förslag till förvaltningsplan beslutat om ett 

förslag till delförvaltningsplan med åtgärder för att motverka vattenbrist och torka i distriktet 

1.1 Allas vatten 
Vårt vatten är livsviktigt. 

Rent vatten är inte bara en miljöfråga utan en samhällsfråga – kanske den största. Vatten kan 

oftast inte ersättas av något annat. Det handlar om mer än att bara kunna bada i ett friskt 

vatten. Utan rent vatten stannar både industrin och matproduktionen. Problem som torka och 

översvämning är inte längre något som bara händer ”någon annanstans”. På många platser 

har det blivit en del av vardagen. 

Det är därför som EU gemensamt beslutat om(vattendirektivet ) och det är därför 

vattenmyndigheterna har skrivit det du nu läser. 

Vattendirektivet inleds med att slå fast att: 

”Vatten är ingen vara vilken som helst utan ett arv som måste skyddas, försvaras och behandlas 

som ett sådant.” 

Att vårda vattnet är också lönsamt för samhället. Åtgärder för att skapa rent vatten ger ofta 

mer tillbaka än vad det kostar. På samma sätt är det oftast billigare att förebygga än att rätta 

till miljöproblem i efterhand. 

Hänsyn till vatten behöver därför genomsyra all samhällsutveckling. 

Därför finns Vattenmyndigheten 
EU har gemensamt tagit fram vattendirektivet för att alla medlemsländer ska förvalta vattnet 

lika. Vi ska ta hand om våra vattenresurser så att också kommande generationer ska få 

tillgång till vatten av bra kvalitet i tillräcklig mängd. Arbetet ska bedrivas cykliskt i perioder 
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om sex år. Ett direktiv gäller dock inte direkt i medlemsländerna utan ska implementeras 

genom ändringar i nationell lagstiftning som tydligt avspeglar direktivets syfte och ändamål. I 

Sverige är det 5 kap. miljöbalken,(vattenförvaltningsförordningen)(2004:660) och förordning 

om vattendelegationer (2017:872) som står för det huvudsakliga svenska införlivandet av 

vattendirektivet. 

Utgångspunkten i det svenska regelverket är att Sverige är indelat i fem olika vattendistrikt 

och att fem länsstyrelser ska vara vattenmyndigheter, med uppdrag att förvalta vattnet i 

varsitt distrikt.   

Dessa vattenmyndigheter finns i:  

• Norrbottens län – Bottenvikens vattendistrikt,  

• Västernorrlands län – Bottenhavets vattendistrikt,  

• Västmanlands län – Norra Östersjöns vattendistrikt,  

• Kalmar län – Södra Östersjöns vattendistrikt och  

• Västra Götalands län – Västerhavets vattendistrikt.  

De fem vattenmyndigheterna har av Sveriges regering fått i uppdrag att se till att den svenska 

vattenlagstiftningen, byggd på EU:s vattendirektiv, genomförs. Uppdraget att vara 

vattenmyndighet innefattar bland annat kartläggning och analys av vattnet och att lämna 

förslag till miljökvalitetsnormer och åtgärder för att nå målet god vattenstatus för alla Sveriges 

vattenförekomster. Vattenmyndigheterna har ansvaret för att förvalta vattnet i varsitt distrikt. 

Detta innebär inte att vattenmyndigheterna är ensamt ansvariga för att vattnet når 

miljökvalitetsnormerna, tvärtom. Det är nödvändigt att alla aktörer tar sitt ansvar, andra 

myndigheter och kommuner såväl som övriga, som till exempel privata företag och 

verksamhetsutövare. Åtgärdsprogrammet lägger bindande åtgärder på andra myndigheter, 

som alltså har skyldighet att genomföra åtgärderna. 

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) är vägledande myndighet för ytvattenarbetet och 

Sveriges geologiska undersökning (SGU) har samma roll för grundvatten. Det innebär att 

dessa två myndigheter även kan utfärda föreskrifter. Exempelvis beskrivs den publikation du 

just nu läser i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HVMFS 2015:34) 

om förvaltningsplaner och åtgärdsprogram för ytvatten enligt vattenförvaltningsförordningen 

(2004:660). Vattendirektivet utgår från vattnets rörelse genom landskapet, via 

avrinningsområden, och följer därmed inte de vanliga administrativa gränserna, som 

kommun-, läns- och nationsgränser. Europa är därför indelat i ett hundratal vattendistrikt, 

varav fem alltså finns i Sverige.  

Därutöver har Sverige också ett par internationella avrinningsområden. Vi har gemensamma 

vatten med sex norska vattendistrikt och ett finskt.  

Allas ansvar 
Alla som läser detta har en del i ansvaret att förbättra vatten med problem och att förhindra 

att vattnet försämras. Det är därför vi vill veta vad du tycker om det som står här. Under sex 

månader samråder därför vattenmyndigheterna om förslag till Förvaltningsplan, 

Miljökvalitetsnormer och Åtgärdsprogram för perioden 2021–2027. Det som beskrivs här är 

alltså inriktningen för de kommande sex årens vattenförvaltning. 

Det går att se på vatten från många olika håll.  
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Kanske är du engagerad i att planera en ny stadsdel, en ny badplats eller en ny våtmark. 

Kanske funderar du på hur ett stycke förorenad mark ska saneras eller ska besluta om att en 

ny industri ska byggas.  

För att det ska bli bra från början har vattendelegationerna tagit fram bestämmelser för hur 

mycket påverkan ett vatten kan tåla, så att du ska vara trygg i att säga ja till exempelvis en 

exploatering. Eller nej.  

De här reglerna, miljökvalitetsnormer, kan sägas vara vattnets budget. Genom att följa dem 

garanterar du att det som sagts blir gjort. Att vi följer planen. Och att vattnet inte blir sämre.  

På samma sätt som din hushållsbudget kan vattnets budget inte överskridas hur som helst.  

Vem beslutar om vad 
Politikens inriktning styr vattenförvaltningsarbetet. Vattenmyndigheterna har uppdraget att 

samordna arbetet med vattenförvaltning i varsitt distrikt. Beslutsmandat finns hos respektive 

vattendelegation.  

I förordning om vattendelegationer (2017:872) slås fast hur arbetet ska organiseras:  

• Det ska finnas en vattendelegation kopplad till varje vattenmyndighet. 

• På de fem vattenmyndigheterna finns också ett kansli. 

• På alla länsstyrelser ska det dessutom finnas ett beredningssekretariat som, per län, 

tar fram underlag för miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram. 

Vattendelegationerna 
Varje vattendistrikt har alltså en beslutande vattendelegation. Vattendelegationen består av 

ledamöter som är utsedda av regeringen för en mandatperiod på tre år. De får vara högst elva 

till antalet, och regeringen har valt att utse elva delegater i alla vattendistrikt. Ledamöterna är 

sakkunniga inom olika områden och har personliga mandat, de representerar alltså inte den 

organisation de är anställda av. Ordförande för vattendelegationerna är landshövdingarna i 

de län som är vattenmyndighet. 

Utöver att besluta om förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram, bestämmer 

även delegationen om samråd, beslutsunderlag, rapporter med mera. 

Det är vattenmyndigheternas kanslier, stödda av beredningssekretariaten, som föreslår vilka 

förvaltningsplaner, miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram som ska gälla, men 

vattendelegationerna beslutar. Alla beslut följer de lagar och vägledningar som finns för 

svensk vattenförvaltning, så att Sverige följer EU:s vattendirektiv.  

Vattenmyndigheternas kanslier 
Vattendelegationen får överlåta åt den länsstyrelse som är vattenmyndighet i distriktet att 

utarbeta förslag till miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram, förvaltningsplaner och 

miljöövervakningsprogram. Överlåtelse kan även ske av det löpande arbetet, som att följa upp 

åtgärdsprogram och ta fram program för miljöövervakning, ansvara för samordningen inom 

delområden i vattenförvaltningsarbetet och fatta beslut i frågor om förvaltningen av 

kvaliteten på vattenmiljön i övrigt. Därför finns ett kansli med tjänstemän i alla de fem 

länsstyrelser som är vattenmyndigheter. Varje kansli leds av en vattenvårdsdirektör. 
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Beredningssekretariaten 
En viktig pusselbit i den svenska vattenförvaltningen är länsstyrelsernas så kallade 

beredningssekretariat. De finns på varje länsstyrelse. Beredningssekretariaten tar fram 

kunskapsunderlag, men gör också, tillsammans med vattenmyndigheterna, de analyser och 

bedömningar som sedan ligger till grund för miljökvalitetsnormerna för vatten. 

Bedömningarna och normerna redovisas i databasen Vatteninformationssystem Sverige 

(VISS). I VISS finns också en hel del annan information. (Läs mer i kapitel 9 Delaktighet är en 

nyckel.) 

Vattenförvaltning i Sverige 
Vattenförvaltning är ett arbete som pågår hela tiden, men underlag och beslut revideras vart 

sjätte år, i enlighet med direktivets modell med förvaltningscykler. I varje sexårsperiod 

upprepas momenten:  

• analys av påverkan 

• bedömning av status 

• bedömning av risk för försämring av status 

• övervakning 

• bedömning av ekonomiska förutsättningar och konsekvenser  

I slutet av varje sexårsperiod beslutar vattendelegationen om förvaltningsplan, 

miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram för kommande period. Vattendelegationerna 

beslutar med andra ord om kvalitetskrav och de åtgärder som myndigheter och kommuner 

behöver göra för att nå dessa krav. Myndigheter och kommuner har sedan ansvar för att 

tillräckligt mycket och rätt fysiska åtgärder kommer tillstånd inom sina respektive 

ansvarområden.  

För att få till genomtänkta åtgärder och få förankring och förståelse hos andra aktörer behövs 

samverkan. Vi samverkar därför lokalt, regionalt, nationellt och internationellt med både 

privata och offentliga aktörer. Centrala myndigheter har ofta uppdrag och ansvar för en viss 

sektor eller ett visst miljömål. Som exempel har Naturvårdsverket ansvar för avloppsfrågor 

och Jordbruksverket hanterar jordbruket. Avlopp och jordbruk bidrar båda till övergödning i 

sjöar, vattendrag och kustvatten. Vattenmyndigheterna för dialog med båda dessa 

myndigheter samt en rad andra aktörer för att se till att arbetet mot övergödning hänger ihop 

och är tillräckligt, samt att de olika aktörerna har kännedom om varandras arbete. 
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Vattenförvaltning sker på många nivåer 

 

Figur 1 Aktörer och roller inom vattenförvaltningen 

Vi nyttjar alla samma vatten. Vattenförvaltning handlar därför om att ta fram bästa möjliga 

beslutsunderlag för att aktörer ska kunna genomföra rätt åtgärder på rätt plats. När det är 

möjligt föreslås även åtgärder som är kostnadseffektiva. Underlagen tas fram i ett 

avrinningsområdesperspektiv och med en helhetssyn på samhällets och ekosystemens 

långsiktiga nytta.  

Alla aktörer behöver bidra 
Genom samverkan med andra aktörer – lokalt, regionalt och nationellt – är tanken att 

vattenförvaltningsarbetet ska leda till åtgärder för bättre vatten, så att miljökvalitetsnormerna 

kan följas. Det är dock viktigt att påpeka att uppnåendet av miljökvalitetsnormerna kräver att 

alla aktörer genomför sina åligganden. Vattenmyndigheterna har inga finansiella medel att 

dela ut till åtgärdsmyndigheterna för att stimulera genomförandet. Det finns inte heller några 
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sanktioner för de åtgärdsmyndigheter som inte utför sitt uppdrag. Vattenförvaltningsarbetet 

är därför beroende av att alla bidrar. Om alla utför sina åtgärder så ska åtgärderna både hänga 

ihop och räcka till. Detta är vattenmyndigheternas uppdrag att se till.  

En viktig hörnsten i arbetet är att säkerställa lokal förankring och att beslut fattas så nära de 

som berörs som möjligt. Därför finns vattenråd och andra vattenorganisationer som samlar 

lokala intressenter kring vatten. 

Kommuner, länsstyrelser och centrala myndigheter rapporterar också varje år tillbaka till 

vattenmyndigheterna hur deras åtgärdsarbete går. Resultaten av återrapporteringen 

utvärderas för att se om de åtgärder som genomförs är tillräckliga eller om ytterligare 

åtgärder behöver tillkomma i nästa åtgärdsprogram. Återrapporteringen används också som 

underlag för Sveriges rapportering till EU. Vattenmyndigheterna stöttar Havs- och 

vattenmyndigheten i arbetet med att rapportera till EU genom att sammanställa underlagen. 

Vattenmyndigheternas tre verktyg 
Som framgått ovan har vattenmyndigheterna tre huvudsakliga verktyg i arbetet med 

förvaltningen av Sveriges vatten: förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer och 

åtgärdsprogram. Dessa tre hänger ihop och revideras inför varje ny sexårsperiod. Deras roll är 

att presentera den samlade kunskapen från alla delar av samhället och klargöra vem som har 

ansvar, så att våra gemensamma insatser gör att vi kan nå en bättre vattenmiljö. 

Förvaltningsplan 
Förvaltningsplanen ger en helhetsbild över tillståndet för respektive vattendistrikts vatten, 

men visar också på vad och vilka som påverkar vattnet och vilka vatten som riskerar att bli 

försämrade. På så vis presenteras här vad olika samhällssektorer har för intressen i och syn på 

vattnen och dess skötsel. Även om det finns olika intressen är vattnet gemensamt och därför 

behandlar förvaltningsplanen vattnet som den gemensamma tillgång det är. 

Miljökvalitetsnormer för vatten 
Miljökvalitetsnormerna utgör ett mål för miljökvaliteten i en specifik vattenförekomst. 

Miljökvalitetsnormer är juridiskt bindande och finns i flera olika former, där 

miljökvalitetsnormer för yt- och grundvatten är en. Statliga myndigheter och kommuner är 

ansvariga för att normerna följs. Miljökvalitetsnormer infördes i och med tillkomsten av 

miljöbalken år 1999 och syftar till att bestämma den lägsta godtagbara miljökvaliteten eller det 

önskade miljötillståndet på en specifik plats och inom en viss angiven tid. Enligt 

vattendirektivet får som huvudregel heller ingen försämring av vattenkvaliteten ske. 

Åtgärdsprogram 
Det tredje verktyget, åtgärdsprogrammet, beskriver de åtgärder som behöver göras så att 

vattnet ska må så bra som möjligt, alltså hur miljökvalitetsnormerna ska följas.  

Åtgärdsprogrammet riktar sig till myndigheter och kommuner som har till uppgift att se till 

att miljökvalitetsnormerna följs genom olika administrativa åtgärder, som till exempel tillsyn 

och prövning eller genom olika vägledningsinsatser. De administrativa åtgärderna i 

åtgärdsprogrammet är bindande för de myndigheter som pekas ut i åtgärdsprogrammet. 

Vattenmyndigheterna ser till att beskriva åtgärderna i åtgärdsprogrammet så att de är möjliga 

att genomföra och har en tydlig koppling till att följa miljökvalitetsnormerna. Vi fördelar 
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arbetet med att genomföra åtgärderna på Sveriges centrala myndigheter, länsstyrelser och 

kommuner. 

Dessa administrativa åtgärder leder sedan till fysiska åtgärder i naturen. Det kan handla om 

minskade utsläpp, sanering av förorenade områden eller anläggande av våtmarker.  

Eftersom till exempel utsläpp som sker på en plats kan få stora effekter på en helt annan plats 

i takt med att vattnet rinner iväg, så måste åtgärder därför många gånger göras på andra 

platser än där problemet syns och är som störst. 

Förslag på fysiska åtgärder beskrivs inte i åtgärdsprogrammet utan i databasen VISS. Dessa 

åtgärder föreslår vi prioriteras, men det kan ibland vara lämpligt att göra annat så länge 

miljökvalitetsnormerna följs. 

Åtgärdsprogrammet tar, liksom förvaltningsplanen, avstamp i vad olika aktörer i samhället 

behöver göra och visar var åtgärdsbehoven är som störst. 

Åtgärdsprogrammet väver samman åtgärdsbehov med miljökrav, så att alla aktörers åtgärder 

hänger ihop. Här pekas den aktör ut, som har ansvar att ta hänsyn till vatten eller genomföra 

en förändring. Åtgärdsprogrammet ser också till att övriga aktörer som berörs blir 

involverade.  

1.2 Hur arbetar vi för bättre vattenmiljö? 

Avvägningar i miljökvalitetsnormerna 
Till skillnad från många andra bestämmelser i samhället, så utgår miljökvalitetsnormerna från 

miljöns tillstånd. Normen ska avspegla den lägsta godtagbara miljökvaliteten eller det 

önskade miljötillståndet. Miljökvalitetsnormerna anpassas därför till varje unik plats med en 

unik målbild om ett gott miljötillstånd.  

Utgångspunkten är kunskapen om vad människan och naturen tål i ett visst område, till att 

börja med utan hänsyn till ekonomiska eller tekniska förhållanden. Det måste dock vara 

möjligt att uppnå normen både tekniskt och ekonomiskt. Därför ingår ett arbete med att väga 

in samhällsnytta och de praktiska möjligheterna att uppfylla normen. När vi har underlag ser 

vi till att de åtgärder som föreslås är de mest kostnadseffektiva. 

Kortsiktigt kan det tyckas att till exempel målet att öppna upp vandringsvägar för fisk står 

emot vattenkraftsbranschens behov av fallhöjd i vattendragen. Vattenmyndigheterna har 

regeringens uppdrag att göra en långsiktigt hållbar avvägning mellan dessa olika nyttor. Det 

kan därför handla om att identifiera verksamheter som ger så stor samhällsnytta att det är 

viktigare att behålla en verksamhet än att uppnå god miljökvalitet i vattnet. God miljökvalitet 

kan i sådana fall uppnås senare eller så behöver miljökraven på verksamheten sänkas.  

Ibland överstiger till exempel samhällsnyttan av en hamn miljönyttan av en naturlig vik med 

hälsosamma ekosystem. Därför tillåts en större påverkan i denna hamn än vad ekosystemet 

egentligen tål för att ha så kallad god status. Dessa avvägningar mellan samhällsnytta och 

miljönytta följer de kriterier som finns i det formella regelverket och de vägledningar som tas 

fram av våra vägledande myndigheter. Alla rimliga åtgärder för att minska påverkan så långt 

som möjligt ska dock alltid göras. Samtidigt får vattenkvaliteten inte försämras oavsett 

verksamhet. Detta så kallade ”försämringsförbud” gäller alla verksamheter och i alla typer av 

vatten. 
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Förbättringar – gjorda och de som behöver göras 
Den cykliska förvaltningsmodellen innebär att varje moment i vattenförvaltningsarbetet 

upprepas vart sjätte år. Metoden innebär att vi får med den senaste kunskapen och kan 

använda all information som finns tillgänglig. De förändringar som sker i samhället och i 

miljön noteras och beskrivs i förvaltningsplanen för varje sexårsperiod. 

Upprepningen av momenten skapar stabila spelregler för alla inblandade aktörer och därmed 

även rättssäkerhet. Samtidigt garanterar den cykliska förvaltningsmodellen att ständiga och 

stegvisa förbättringar sker mot en långsiktigt hållbar vattenförvaltning. 

Underlagen som använts för kartläggningen och statusklassificeringen har aldrig varit så bra 

som nu.  

Det finns dock en inneboende motsättning mellan stabila förutsättningar och ständiga 

förbättringar av metoder för att kartlägga och analysera i syfte att få ett bättre underlag. För 

att exempelvis kunna jämföra status för en vattenförekomst mellan olika perioder skulle 

riktlinjerna för hur statusklassningen går till behöva vara statiska över tid. Med ökad och 

förbättrad kunskap om kartläggnings- och analysmetoder får vi dock träffsäkrare 

statusklassningar, och detta är en del av poängen med det cykliska arbetssättet. Samtidigt blir 

det då svårt att göra jämförelser utan att gå in på enskilda parametrar. Detta är ett 

pedagogiskt problem som uppmärksammats på regeringsnivå. Den inneboende 

motsättningen mellan jämförbarhet och utveckling är dock svår att komma ifrån i ett arbete 

som ständigt utvecklas och förbättras.   

Vi har använt den data och de underlag som Sverige har för att göra så bra bedömningar som 

möjligt. Däremot är hur åtgärderna ska finansieras en ständigt återkommande fråga och en 

grundläggande förutsättning för att Sveriges vattenförvaltningsarbete ska ge effekt. Ett 

dilemma är även att effekterna av åtgärder i vatten ofta kommer långt senare, ibland många 

år efter att åtgärden utfördes. Det kan därför vara en utmaning, inte minst politiskt, att 

motivera stora investeringar nu, som ger tydlig utdelning först långt in i framtiden. I våra 

beräkningar tar vi därför hänsyn till kostnadseffektivitet, både i tid och i rum. I och med detta 

har vi i det arbete som ligger till grund för denna förvaltningsplan, på så sätt förbättrat våra 

analyser av vilka åtgärder som ger mest effekt till minst kostnad. 

Trots stegvisa framsteg i vattenförvaltningsarbetet och anpassningar som gjorts till ny 

information och ny kunskap är det fortfarande flera saker som kan och behöver förbättras 

ytterligare. En mer precis och förbättrad miljöövervakning av vatten i Sverige är en sådan sak. 

Ett steg på vägen är projektet Full koll på våra vatten, ett samarbete mellan Havs- och 

vattenmyndigheten, länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Sveriges geologiska undersökning 

och vattenmyndigheterna som bedrivs för att förbättra övervakningen i grund- och ytvatten. 

(Läs mer i kapitel 4 Miljöövervakning.) 

I förvaltningsplanen skiljer vi på åtgärdsplats och effektplats; en åtgärd som görs på en plats 

kan ge effekter på en helt annan plats nedströms. Det innebär också att vi kan behöva föreslå 

åtgärder på andra platser än där problemet syns. Att åtgärder placeras långt ifrån 

effektplatsen ställer stora krav på samverkan mellan olika aktörer. Vi bedömer att denna 

lokala samverkan utifrån vattnets flöden ytterligare behöver stärkas under perioden 2021–

2027. Till exempel kan det innebära att kommunerna samverkar mer i sin planering av mark- 

och vattenanvändningen och att vattenråden blir ännu viktigare i kommande åtgärdsarbete. 

Regionplaner kan vara ett bra redskap som underlättar samordningen mellan kommuner. I 

dagsläget har endast Region Stockholm och Region Skåne sådana uppdrag. 
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Underlag för att bedöma hur ett förändrat klimat påverkar vattnet har tyvärr fortfarande inte 

samma standard som våra andra bedömningar. Det behövs fler verktyg för att se effekter av 

klimatförändringar och behov av klimatanpassning på en finskalig geografisk nivå. 

Informationen och kunskapsnivån utvecklas dock ständigt och vi hoppas därför att våra 

bedömningar av klimatförändringens påverkan kommer att förbättras under åren 2021–2027. 

Samordningen med översvämningsdirektivets riskbedömningar är ett exempel på hur vårt 

arbete kommer att kunna förbättras. 
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2 Beskrivning Västerhavets vattendistrikt 
Västerhavets vattendistrikt är Sveriges västligaste och omfattar hela Värmlands, Hallands och 

Västra Götalands. Även delar av Skånes, Kronobergs, Örebro, Jönköpings, Dalarnas och 

Jämtlands län ingår i distriktet. Dessutom omfattas delar av Glomma och Trysilälven i Norge. 

Västerhavets vattendistrikt sträcker sig från Kullen i söder till Klarälvens källflöden i norr, 

från Skagerraks kust i väster till Tivedens skogar i öst. I distriktet finns allt från unika marina 

miljöer längs med kusten, till ensligt belägna skogssjöar i Dalsland och Värmland. Här finns 

många vattendrag och Sveriges största flod, Göta älv. I Värmlands älvdalar och längs med 

Hallands rullstensåsar finns stora grundvattentillgångar. 

Distriktet omfattar 832 sjöar, 1 909 vattendrag, 111 kustvatten och 596 grundvatten som är 

utpekade som vattenförekomster. Vattenmyndigheten arbetar för att alla vattenmiljöer ska nå 

en god vattenkvalitet och för att säkra vattentillgången för alla tänkbara behov. 

2.1 Geografi och befolkning 
26 procent av Sveriges befolkning bor i Västerhavets vattendistrikt (se Fel! Hittar inte 

referenskälla.) och befolkningen växer stadigt. Befolkningen i distriktet flyttas i viss mån 

under sommaren, då kustbandet får en starkt ökad befolkning, vilket har konsekvenser för 

vattenanvändningen. 

Göteborg är den största staden i distriktet och är Sveriges andra folkrikaste kommun. Bland 

övriga större städer i distriktet kan nämnas Borås, Halmstad, Karlstad Kungsbacka, Mölndal 

och Varberg. Befolkningstätheten i distriktet varierar stort mellan som lägst 2,8 invånare per 

km2 Torsby kommun i Värmland till 1 293 invånare per km2 i Göteborgs kommun. 

Nästan 60 procent av distriktet präglas av stora barrskogsområden som utgör grunden för en 

stor del av industriproduktionen av trävaror, papper och pappersmassa. Jordbruksmarken 

täcker ca 15 procent och bebyggelse täcker endast tre procent av distriktets yta. Drygt 14 

procent av distriktet utgörs av vatten, där våtmarker inte ingår med sina fyra procent av 

distriktets totala yta. 

Markanvändningen i Västerhavet och de övriga distrikten. 

 

Diagram 1 Markanvändning i de fem vattendistrikten. Under punkten övrig mark ingår: täkter och 

gruvområden, golfbanor och skidpistar samt berg i dagen och övrig mark. Källa: (SCB, 2019) 
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Vattendistriktets avgränsning och större avrinningsområden  

Karta 1 Huvudavrinningsområden i Västerhavets vattendistrikt. 
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Markanvändning i distriktet  

Karta 2 Markanvändning i Västerhavets vattendistrikts (uttag ur VISS 2020-09-18). 
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Befolkning i Västerhavets vattendistrikt.  

Befolkning Antal Procent 
Total befolkning 2 653 519 26 % 
- andel i tätort 2 228 956 84 % 
- andel utanför tätort 424 563 16 % 

Tabell 1 Befolkning i Västerhavets vattendistrikt 

 

2.2 Vattenförekomster i Västerhavets vattendistrikt 
För att kunna beskriva vattenmiljöernas tillstånd och definiera ändamålsenliga 

miljökvalitetsnormer behöver alla vatten delas in i enheter som är så likartade som möjligt när 

det gäller typ, status och påverkanstryck. Enheterna kallas vattenförekomster och definieras 

bland annat utifrån storlek. Kriterierna för hur indelningen görs beskrivs i [bilaga 5].  

Ytvattenförekomster som är betydligt hydromorfologiskt påverkade kan enligt 

vattenförvaltningsförordningen under vissa förutsättningar förklaras som kraftigt 

modifierade eller konstgjorda. Det kan till exempel vara dammar eller kanaler. För kraftigt 

modifierade vatten (KMV) och konstgjorda vatten (KV) tillämpas inte samma kvalitetskrav 

som för ”naturliga” vattenförekomster. Vattnet i dessa vattenförekomster ska uppnå så god 

kvalitet som är möjligt utan att det har för stor inverkan på den verksamhet som ligger till 

grund för att vattenförekomsten har fastställts som KMV eller KV. Verksamheter som kan 

anges som skäl för att förklara vattenförekomster som KMV är bland annat kraftproduktion, 

dricksvattenförsörjning och markavvattning. 

I Västerhavets vattendistrikt har 2 852 ytvattenförekomster och 596 grundvattenförekomster 

avgränsats (Tabell 2). Av dessa är 51 vattenförekomster fastställda som KMV och 10 

vattenförekomster fastställda som KV. 

Antal vattenförekomster i Västerhavets vattendistrikt 

Grundvatten 596 
Ytvatten 2852 
Naturliga vatten 

- Sjöar 
- vattendrag 
- kustvatten 

819 sjöar, 1861 vattendrag, 111 
kustvatten 

Kraftigt 
modifierade vatten 

- vattendrag 
13 sjöar, 38 vattendrag 

Konstgjorda vatten 
- vattendrag 

10 vattendrag 

Tabell 2 Antal vattenförekomster fördelade på olika kategorier i Västerhavets vattendistrikt. 

Vattenanvändning 
I Sverige använder varje person cirka 140 liter vatten per dygn. Det motsvarar ungefär ett fullt 

badkar per person. Vi använder vatten till mycket mer än att bara dricka. Det mesta går åt till 

industrin, men vatten används också inom jordbruket och till personlig hygien, se 

vattenanvändningen i Västerhavets vattendistrikt i Tabell 3.  
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Vattenanvändning 2015 

Kommun
alt vatten 

Enskilt 
vatten Industri Jordbruk 

Övrig 
använd- 
ning 

Total 
sötvatten 
använd- 
ning 

Total 
vattenan- 
vändning 

142 559 25 641 592 453 18 082 80 844 571 451 833 938 

Tabell 3 Vattenanvändning i Västerhavets vattendistrikt 2015 efter typ av användare, mätt i tusentals 

kubikmeter (SCB, 2017). 

I ”kommunalt vatten”, ingår hushåll, fastigheter och arbetsplatser inom andra näringsgrenar 

än tillverkningsindustrin. I Västerhavets vattendistrikt är 84 procent av hushållen anslutna till 

den kommunala vattenförsörjningen (SCB, 2017c) (SCB. I ”industri” ingår samtliga 

arbetsställen med minst tio anställda inom gruv-, mineral- och tillverkningsindustrin och 

energisektorn. I ”jordbruk” ingår samtliga jordbruksföretag och husdjur enligt 

lantbruksregistret. I ”övrig användning” ingår tjänstesektors och den offentliga förvaltningens 

vattenanvändning (SCB, 2017c). 

Hydrologiska förhållanden 
Jämfört med de andra distrikten i södra Sverige regnar det relativt mycket i Västerhavets 

distrikt. Normal årsnederbörd i varierar mellan 600 - 800 mm. Såväl nederbörden som 

avrinningen skiljer sig dock en hel del mellan olika delar av distriktet. Högst avrinning har vi 

i de inre delarna av Halland medan de mest nederbördsfattiga områdena återfinns i 

Skaraborgsbygden, se Karta 3. Med klimatförändringarna förutspås det i distriktet mer 

intensiva regnperioder som medför höga vattennivåer och flöden. Samtidigt förväntas 

årstidsvariationen när det gäller vattentillgången att öka – vi får våtare vintrar och torrare 

somrar. Omfattningen av dessa förändringar och hur de kommer att påverka vattenresurser, 

vattenkvalitet, biologisk mångfald och vegetation är svårt att förutspå. 
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Årsavrinning i Sverige 

Karta 3 Medelvärdet 1981–2020 för årsavrinningen i Sverige (2020-09-14). 
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Skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen 
I vattendirektivet och vattenförvaltningsförordningen pekas vissa typer av vattenanknutna 

områden ut som särskilt skyddsvärda i ett EU-perspektiv. Skyddsarbetet för dessa områden 

ska samordnas med vattenförvaltningsarbetet. Det rör sig bland annat om 

dricksvattenförekomster, vattenrelaterade Natura 2000-områden och större badplatser (EU-

bad).  

Begreppet skyddade områden enligt VFF är inte samma sak som områden som omfattas av 

områdesskydd enligt miljöbalk (1998:808) (MB) 7 kap. Områden skyddade enligt MB 7 kap. 

har ett formellt skydd, till exempel i form av ett vattenskyddsområde, naturreservat eller 

nationalpark. Detta gäller inte för skyddade områden enligt VFF. De kan omfattas av formella 

skydd enligt MB 7 kap., men gör inte alltid det. Omvänt kan ett område ha ett formellt skydd 

enligt MB, men inte definieras som skyddat område enligt VFF. Mer information om skydd 

enligt vattenförvaltningsförordningen finns i bilaga 7e. 

Ekosystem knutna till grundvatten 
Enligt vattendirektivet (2000/60/EG) och grundvattendirektivet (2006/118/EG) ska så kallade 

grundvattenberoende ekosystem ingå i vattenförvaltningsarbetet. Grundvattenberoende 

ekosystem finns vid markytan både på land och i vatten (SGU, 2019). På land kallas de för 

grundvattenberoende terrestra ekosystem och i vatten för anslutna akvatiska ekosystem. Ett 

grundvattenberoende terrestert ekosystem är beroende av en viss mängd utflödande vatten 

eller viss nivå av vatten i en grundvattenförekomst (SGU-FS 2013:1). Ett exempel på detta är 

en våtmark med utträngande grundvatten. Ett anslutet akvatiskt ekosystem kan exempelvis 

vara en sjö eller en å, som utbyter betydande mängder vatten med en grundvattenförekomst. 

Inom Västerhavets vattendistrikt finns 221 identifierade grundvattenberoende terrestra 

ekosystem (VISS)2020-03-12) och en (VISS 2020-03-25) ytvattenförekomst som är anslutet 

akvatiskt ekosystem. Mer om resultatet av arbetet med grundvattenberoende ekosystem går 

att läsa i Kapitel 3.  

Arbetet med grundvattenberoende ekosystem kommer att fortsätta i nästa 

vattenförvaltningscykel och metoderna för arbetet kommer att förbättras ytterligare. 

Kartläggningen av grundvattenberoende ekosystem är alltså inte komplett och antalet 

identifierade ekosystem kommer att öka under arbetets gång.   

Utmaningar i Västerhavets vattendistrikt 
Västerhavets vattendistrikt påverkas av i stort sett alla utmaningar som finns i Sverige. 

Övergödning från framför allt jordbruk påverkar både sjöar och hav. Den leder i 

förlängningen till grumligt vatten, syrebrist och bottendöd, vilket i sin tur försämrar 

förutsättningarna för många fiskarter och andra djur. Tio procent av sjöarna och tjugofem 

procent av vattendragen och kustvattnen i distriktet har problem med övergödning.  

I kustvattnen kan också övergödningens effekt förstärkas av att det numera bara finns kvar en 

spillra av de forna bestånden av rovfisk, främst kusttorsk. Detta beror i sin tur på att allt fiske 

inte sker på ett hållbart sätt. Exempelvis har undersökningar av fiskbestånden i Kattegatt visat 

att exempelvis bestånden av torsk minskat i huvudsak på grund av ett allt intensivare fiske. 

Den snabba tekniska utvecklingen inom yrkes- och fritidsfisket visade sig vara oförenlig med 

ett hållbart nyttjande av fiskresursen.  

Fysiska förändringar av vattenmiljöer genom exempelvis dämning, markavvattning och 

regleringar av vattendrag är också en viktig del.  Det finns ett stort antal dammar och andra 

vandringshinder i distriktet som gör att de naturliga vandringsmöjligheterna för 
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vattendragens fiskbestånd skurits av. Vattenkraftsanläggningar ska nu prövas och ges 

moderna miljövillkor i och med att den nationella planen för omprövning av vattenkraft är 

antagen. Det finns också stora jordbruksområden som dikats och där man rätat vattendragen. 

Över hälften av sjöarna och 70 procent av vattendragen är påverkade av fysiska förändringar. 

Miljögifter är ett annat bekymmer som är påtagligt i flera områden. Förekomsten av äldre 

miljögifter minskar men nya ämnen med okända effekter upptäcks kontinuerligt. Båtarnas 

bottenfärger påverkar i hamnområden längs kusten samtidigt som halterna av tungmetaller 

och vissa svårnedbrytbara ämnen är högre i Västerhavets fisk än i andra havsområden. 

Exempel är perfluorerade ämnen som finns i bland annat brandskum och 

impregneringsmedel. Men även en del äldre industri har påverkat vattenkvaliteten, 

exempelvis har delar av Västra Götaland länge haft textilindustri. I Boråstrakten har Viskan 

fått ta emot omfattande utsläpp av både tungmetaller och organiska ämnen som lagrats i 

bottensedimenten nedströms. Åtgärder för att sanera hamnar i storleksordningen 100-tals 

miljoner kronor. Även längs Göta älv och i bruksorter i Värmland och Dalsland finns det 

mycket miljögifter i sjöarnas sediment eller förorenad mark som riskerar att läcka miljögifter. 

Den svenska västkusten har ett enormt värde för rekreation men detta har också en baksida, 

inte minst när det gäller fritidsbåtar. Dessa ger upphov till flera typer av negativa effekter på 

miljön. Utbredningen av bryggor och småbåtshamnar ökar ständigt vilket påverkar den 

fysiska miljön och ställer krav på att grunda områden muddras med ökad grumling som följd. 

Småbåtshamnarna byggs också ofta på grunda områden där de viktiga ålgräsängarna finns 

och som är viktiga barnkammare för fisk. Mängden motorbåtar med allt större motorer som 

saknar avgasrening medför också att fritidsbåtar släpper ut stora mängder föroreningar. 

Utsläppen av giftiga ämnen från fritidsbåtars bottenfärger är också betydande. 

Försurningen är ett annat problem. Nedfall av svavelföreningar och andra försurande ämnen 

har minskat sedan 90-talet. I takt med det har behovet av kalkning minskat. Men den 

omfattande markförsurningen medför ändå att behovet av miljöövervakning och kalkning 

kommer att kvarstå under lång tid framöver. Berggrunden har överlag dålig buffertkapacitet 

så den naturliga motståndskraften mot försurning är låg. 

Historiskt har torka och vattenbrist inte varit så stora problem i Västerhavet, men med 

ändrade klimatförutsättningar blir dessa problem mer aktuella. Sommaren 2018 var extremt 

torr även i Västerhavets vattendistrikt. Vissa områden har dock länge haft återkommande 

problem med torka och vattenbrist. Exempel på detta är Bohuskusten, där kombinationen av 

hårt berg och stor sommarbefolkning leder till överhängande risk för saltvatteninträngning i 

vattentäkter. Samtidigt så ökar några av de värst utsatta områdena, såsom kusten, ständigt sin 

befolkning. 

Skaraslätten är ett annat exempel där lantbruket under torra somrar behöver bevattning men 

där det finns få vattendrag. Flera kommuner tar vatten ur Göta Älv eller Vänern, och där är 

situationen förstås en annan. 

Klimatförändringarna kommer sannolikt att påverka Västerhavets vattendistrikt på flera sätt. 

Förutom att torka och vattenbrist blir vanligare, så förväntas ökande nederbördsmängder. 

När varmare vintertemperaturer leder till att nederbörden dessutom kommer som regn 

istället för som snö så ökar risken för översvämningar, något som tydligt märktes vintern 

2019/2020. Vissa områden, exempelvis Göta Älvdalen och Säveån, har hög risk för skred, 

vilket kan leda till att ändrade nederbördsförhållanden kan utgöra en extra risk.  

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har pekat ut några av de mest 

tätbefolkade områdena som särskilt känsliga för översvämning, till exempel delar av 
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Göteborg, Kungsbacka, Halmstad och Borås. Samtliga dessa påverkas av ökande vattenflöden 

i vattendragen, såsom Säveån, Mölndalsån, Kungsbackaån, Viskan och Nissan. För de orter 

som ligger vid kusten tillkommer riskerna med stigande havsnivåer. Detta kan orsaka 

översvämningar av kustområden som då dränks av havsvatten, Även uppströms liggande 

områden kan översvämmas när vattnet från vattendragen möter de stigande havsnivåerna 

och hindras från att rinna ut i havet. 

Det finns flera orsaker till spridning av invasiva arter såsom ökad båttrafik, akvarieodling 

mm, men klimateffekterna kan påverka även här. Exempelvis kan en ökad medeltemperatur i 

vattnet göra livsbetingelserna gynnsammare för en invasiv art, samtidigt som det befintliga 

ekosystemet stressas. Som så ofta kan flera miljöproblem samverka och förstärka varandras 

effekter. I Västerhavet finns bland annat svartmunnad smörbult, en fisk som har mycket lätt 

för att anpassa sig. Den trivs lika bra i Östersjöns bräckta vatten som i salta Nordsjön eller i 

sötvatten i sjöar och flodmynningar och sprider sig därför mycket lätt. Eftersom den dessutom 

äter andra fiskars rom, ses den som en risk mot inhemska fiskar, även om effekterna inte ännu 

är kända. Spridningen av signalkräfta och den utslagning av flodkräftbestånd det leder till 

genom spridning av kräftpest måste också bromsas. Illegala utsättningar av signalkräfta är 

tyvärr den vanligaste orsaken till utbrott av kräftpest.  
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3 Tillstånd och påverkan i vattendistriktet 
Sveriges vatten, utom det öppna havet och de allra minsta sjöarna och vattendragen, är 

indelat i mindre enheter som kallas vattenförekomster. För varje vattenförekomst ska 

vattenmyndigheterna beskriva tillståndet i vattnet, bedöma om vattnet är påverkat av 

mänskliga aktiviteter och bestämma vilka miljökvalitetsnormer som ska gälla. Är tillståndet 

sämre än miljökvalitetsnormerna behöver vi också föreslå åtgärder för att komma till rätta 

med problemen. Tillståndet i vattenförekomsten beskriver vi som den status 

vattenförekomsten har.  

Arbetet med kartläggning och analys av alla vattenförekomster är omfattande och kräver 

mycket kunskap om till exempel vattnets ekosystem, kemi och hydrologi. Inte minst behövs 

kunskap om de regionala förutsättningarna. Därför samarbetar vattenmyndigheterna i 

Sveriges fem vattendistrikt med länsstyrelsernas så kallade beredningssekretariat.  

Syftet med att kartlägga, analysera och bedöma tillståndet i en vattenförekomst är att de 

problem som finns ska kunna åtgärdas. Därmed fokuserar vi vårt arbete på vattenförekomster 

som är påverkade av mänsklig verksamhet på något sätt och där vattenanvändningen inte är 

långsiktigt hållbar.  

Vi arbetar med fyra typer av vattenförekomster:  

• grundvatten i berggrund och jordlager  

• sjöar  

• vattendrag och 

• kustvatten  

Sjöar, vattendrag och kustvatten kallas tillsammans för ytvatten. 

Vattenförvaltning bygger på ett cykliskt arbetssätt där olika moment upprepas var sjätte år. I 

detta kapitel beskriver vi kartläggnings- och analysarbetet under perioden 2016–2021. 

Metoder och underlag utvecklas och förbättras för varje sexårscykel. Kapitlet innehåller därför 

också jämförelser med tidigare sexårsperioder.  

I avsnitten 3.4 till och med 3.10 presenterar vi olika miljöproblem. Varje avsnitt beskriver vad 

miljöproblemet innebär och vilken mänsklig påverkan som ger upphov till problemet. Här 

hittar du också resultaten från statusklassificering och riskbedömning i varje vattendistrikt.  

3.1 Påverkan, status och risk 
Länsstyrelsernas beredningssekretariat bedömer påverkan, status och risk för alla 

vattenförekomster en gång per sexårsperiod. För att bedömningarna ska bli likvärdiga i hela 

landet sker de enligt fastställda metoder och bedömningsgrunder. Se avsnitt 3.2 Riktlinjer som 

styr bedömningarna. 

Bedömningarna finns i VISS 
I Vatteninformationssystem Sverige (VISS) samlar vi resultatet av alla bedömningar av 

vattenförekomsterna. Påverkan, statusklassificering och riskbedömning presenteras 

tillsammans med miljökvalitetsnormer och föreslagna praktiska åtgärder i miljön.  



 

26 

Påverkan från mänsklig verksamhet 
Beredningssekretariaten analyserar vilken mänsklig påverkan som finns i alla 

vattenförekomster. Påverkan kan komma från en eller flera mänskliga verksamheter, till 

exempel reningsverk, förorenad mark eller dricksvattenuttag. Antingen bedöms påverkan 

vara betydande eller inte betydande – det finns ingen skala däremellan. Betydande påverkan 

är sådan påverkan som kan leda till att vattenförekomsten riskerar att inte nå kvalitetskraven 

enligt (vattenförvaltningsförordningen) (2004:660) (HVMFS 2019:24). Kvalitetskraven 

inkluderar i sammanhanget krav på att god status eller potential uppnås inom angiven 

tidsfrist och att statusen inte försämras. Ligger vattenförekomsten i ett så kallat skyddat 

område är kvalitetskravet kopplat till områdesskyddets krav. Och är vattenförekomsten 

kraftigt modifierad eller konstgjord är det god eller hög potential som gäller som 

kvalitetskrav. Om kvaliteten är sämre eller befaras vara sämre bedömer alltså 

beredningssekretariaten att påverkan är betydande, enligt gällande riktlinjer. 

Betydande påverkan kan också göra det svårt att nå andra kvalitetskrav, till exempel för 

skyddade områden.  

Statusklassificering 
Alla vattenförekomster tilldelas en övergripande status, men bara de som identifieras ha 

betydande påverkan genomgår en så kallad statusklassificering. Då påverkansanalysen inte 

visar någon betydande påverkan sätts den övergripande statusen i normalfallet till god. 

Klassificering av status ska i huvudsak baseras på övervakningsdata.  

Klassificeringen för ekologisk status följer en femgradig skala: 

• hög 

• god 

• måttlig  

• otillfredsställande 

• dålig 

 

Klassificeringen av kemisk och kvantitativ status följer en tvågradig skala: 

• god 

• uppnår ej god status/otillfredsställande 

Statusklassificeringens tillförlitlighet bedöms 
Statusklassificeringen är viktig för att avgöra om det behövs åtgärder eller inte. För att kunna 

urskilja vilka vatten som med stor säkerhet behöver åtgärdas och i vilka det behövs mer 

underlag (övervakning) för att säga att åtgärder behövs används tillförlitlighetsbedömning. I 

statusklassificeringen bedömer beredningssekretariaten säkerheten i data från 

miljöövervakningen och överensstämmelsen mellan påverkan och det faktiska 

miljötillståndet. Det ger ett mått på tillförlitligheten i varje statusklassificering, på en skala 

från noll till tre, där tre innebär högsta tillförlitlighet. 

När det inte finns någon betydande påverkan identifierad antar beredningssekretariaten att 

vattenförekomsten har god status och att tillförlitligheten i den bedömningen är god. Om 
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vattenförekomsten däremot är utsatt för betydande mänsklig påverkan ställs högre krav på 

mätdata för att statusklassificeringen ska vara tillförlitlig.  

Ekologisk status kan sänkas om det saknas mätdata 
Metoden för att klassificera ekologisk status skiljer sig på en avgörande punkt från metoderna 

för att bedöma kemisk yt- och grundvattenstatus och kvantitativ grundvattenstatus.  

Om beredningssekretariatet bedömer att vattenförekomsten är utsatt för betydande påverkan 

ska status sättas till sämre än god ekologisk status, även om det saknas mätdata. Det underlag 

som tas fram i påverkansanalysen räcker. Men tillförlitligheten i bedömningen blir låg och de 

föreslår inga fysiska åtgärder i miljön förrän påverkan är verifierad med 

miljöövervakningsdata. Tills dess är statusen sämre än god.  

Det krävs data för att sänka kemisk och kvantitativ status 
När det gäller statusklassificeringar av kemi och grundvattens kvantitet krävs det lite mer för 

att beredningssekretariatet ska tilldela en vattenförekomst sänkt status. För kvantitativ status 

behöver de använda sin expertkunskap om påverkan på vattnet och för kemisk status behöver 

det finnas data från miljöövervakning.  

Höga krav för tillförlitlig miljögiftsklassificering 
För att en statusklassificering till sämre än god status för prioriterade ämnen och särskilda 

förorenande ämnen ska ha hög tillförlitlighet krävs bland annat att:  

• de data som används kommer från en provtagningsstation som är representativ för 

vattenförekomsten. 

• det finns tillräckligt många prover från flera olika årstider. 

• det har gått att ta hänsyn till naturlig bakgrundshalt för de ämnen där det är relevant.  

• det har gått att normalisera halter mot till exempel halt av organiskt kol i sediment eller 

mot fetthalt i djur och växter (lipidhalt i biota), för de ämnen där det ska göras. 

Ett eller flera avsteg från dessa krav gör att tillförlitligheten sänks till 2 (medel), 1 (låg) eller 0 

(information saknas) (Vattenmyndigheterna, 2020μ). 

Riskbedömning 
Riskbedömningen ska spegla risken för att den påverkade vattenförekomstens kvalitetskrav 

inte kommer att nås till år 2027. Risken bedöms per miljöproblem och bygger på identifierad 

betydande påverkan, nuvarande statusklassificering och på hur beredningssekretariatet 

bedömer att problemen kommer att utveckla sig. Riskbedömningen visar om det behövs 

åtgärder direkt (risk) eller om statusen först behöver verifieras med hjälp av mer övervakning 

(osäker risk). Många vatten bedöms också vara utan risk – de kommer att kunna nå målet att 

uppfylla kvalitetskravet till år 2027. 

Många aspekter vägs in i riskbedömningen. I stora drag är bedömningen ”risk” om 

statusklassificeringen idag visar på sämre än god status med medel eller hög tillförlitlighet. 

Bedömningen ”osäker risk” gäller om statusklassificeringen visar sämre än god status med 

låg tillförlitlighet, eller om det finns en identifierad betydande påverkan av miljögifter som 

inte kunnat verifieras med miljöövervakning.  
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Om beredningssekretariatet förväntar sig att tillståndet i vattenförekomsten kommer att 

försämras kan bedömningen bli ”risk”, även om dataunderlaget för statusklassificering inte 

räcker för en klassificering med medel eller hög tillförlitlighet. Försämringen kan till exempel 

bero på att den mänskliga påverkan förväntas öka, eller att ett ämne som ackumuleras i 

sediment eller biota påverkar vattenmiljön allt mer.  

När åtgärder har genomförts kan vi vänta oss en förbättring. Då sätter beredningssekretariatet 

risken till ”osäker”, även om statusen idag är sämre än god med medel eller hög 

tillförlitlighet.  

Förändringar sedan 2016 
Vattenförekomsternas avgränsning, metoder för bedömningar (inklusive föreskrifter och 

vägledningar) och underlag i form av övervakningsdata förändras och förbättras i varje 

vattenförvaltningscykel. Bedömningarna av påverkan, status och risk under 2016–2021, skiljer 

sig därför från hur arbetet genomfördes under åren 2009–2015. Framförallt fokuserar vi nu 

tydligare på vattenförekomster med betydande påverkan. Riskbedömningen har dessutom 

utvecklats. I redovisningen av riskbedömningen i VISS sammanfattas både påverkan, behov 

av åtgärder och behov av övervakning per miljöproblem. 

Hur påverkan, status och risk förändras mellan sexårscyklerna visar i vilken riktning arbetet 

går och om nödvändiga åtgärder sätts in i tillräcklig omfattning. I följande avsnitt beskriver vi 

resultatet av statusklassificeringen och hur resultatet har förändrats jämfört med åren 2009–

2016. Det är dock svårt att jämföra klassificeringarna mellan perioderna eftersom både 

arbetssätt och bedömningsgrunder har förändrats och förbättrats. Jämförelserna blir därför 

osäkra. Till exempel har vissa referensvärden och målvärden förändrats, vilket innebär att god 

status under åren 2009–2016 inte nödvändigtvis överensstämmer med hur begreppet god 

status definieras idag.  

Ett annat exempel där vi förbättrat arbetssättet gäller kvalitetsfaktorer som är ett redskap för 

statusklassificeringen. Nu har vi bara klassificerat de kvalitetsfaktorer som bäst svarar på de 

miljöproblem som finns i en vattenförekomst, eftersom en klassificering av kvalitetsfaktorer 

med lägre relevans för ett visst miljöproblem riskerar att ge ett felaktigt resultat (Havs- och 

vattenmyndigheten, 2018d). Resultatet blir att många kvalitetsfaktorer lämnas oklassade.  

Vattenförekomsternas indelning har också förbättrats något (läs mer om det i bilagan om 

vattenförekomstindelning och typning), vilket begränsar antalet vattenförekomster som är 

jämförbara mellan tidsperioderna. Länsstyrelsernas beredningssekretariat gör en bedömning 

av orsaken till varje förändring av status. Resultatet finns i VISS och kommer att finnas i den 

slutliga versionen av förvaltningsplanen som ska beslutas 2021. 

3.2 Riktlinjer styr bedömningarna 
När länsstyrelsernas beredningssekretariat bedömer påverkan, status och risk för 

vattenförekomsterna utgår de från olika föreskrifter och vägledningar från HaV och SGU, 

beroende på om bedömningarna gäller ytvatten eller grundvatten. 

Riktlinjer för ytvatten 
Under perioden 2015–2021 bedömde beredningssekretariaten ytvatten enligt följande 

föreskrifter och vägledningar: 
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HaV:s föreskrifter om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten (HVMFS 

2013:19) (version beslutad i november 2018) 

HaV:s vägledning ”Miljögifter i ytvatten - klassificering av status: Vägledning för tillämpning 

av HVMFS 2013:19” (2016) 

HaV:s utkast till vägledning ”Statusklassificering och hantering av osäkerhet: Vägledning för 

tillämpning av 2 kap. HVMFS 2013:19” (2018) 

HaV:s föreskrifter om kartläggning och analys av ytvatten enligt förordningen (2004:660) om 

förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön (HVMFS 2017:20) användes för påverkansanalys och 

riskbedömning 

Riktlinjer för grundvatten 
Under perioden 2015–2021 bedömde beredningssekretariaten grundvatten enligt följande 

föreskrifter och vägledningar: 

SGU:s föreskrift (SGU-FS 2013:1 ) samt SGU-rapport ”Vattenförvaltning av grundvatten” (SGU, 

2014) användes för de moment som ingick i statusklassificering och riskbedömning. 

SGU:s föreskrift (SGU-FS 2013:2 ) (med tillhörande ändringsföreskrift (SGU-FS 2016:1 ) och (SGU-

FS 2019:1) samt länsstyrelsernas föreskrifter för PFAS∑11, koppar, krom och nickel. Dessa 

föreskrifter användes för att hitta riktvärden och ”utgångspunkter för att vända trender” för 

de ämnen där det finns nationella riktvärden.  

SGU:s vägledning om grundvattenberoende ekosystem (SGU, 2018)  

SGU:s vägledning och metod för kartläggning och påverkansbedömning av (SGU, 2017)  

SGU-rapport ”Bedömningsgrunder för grundvatten” (SGU, 2013).  

Riktlinjer för likvärdiga bedömningar 
För att bedömningarna av yt- och grundvattenförekomster ska bli likvärdiga i hela landet, har 

vattenmyndigheterna tagit fram kompletterade riktlinjer till HaV:s och SGU:s vägledningar. 

Dessa handlar till största del om hur analysen av påverkan ska utföras (Vattenmyndigheterna, 

2020ρ; 2020d; 2020g; 2020ο), men de innehåller också information om statusklassificering och 

riskbedömning.  

I riktlinjerna för riskbedömning av miljögifter i ytvatten (Vattenmyndigheterna, 2020μ), 

beskriver vattenmyndigheterna stegen i riskbedömningen. Dessa riktlinjer är framtagna för 

att så långt som möjligt följa HaV:s vägledning för riskbedömning av ekologisk status (Havs- 

och vattenmyndigheten, 2018d), men samtidigt fungera tillsammans med vägledningen för 

statusklassificering av miljögifter (Havs- och vattenmyndigheten, 2016a).  

Det finns också kompletterande riktlinjer för statusklassificering och riskbedömning med 

avseende på övergödning, fysiska förändringar och försurning i ytvatten 

(Vattenmyndigheterna, 2020π; 2019b) och statusklassificering och riskbedömning av 

grundvatten (Vattenmyndigheterna, 2020b). 

De kompletterande riktlinjerna finns tillgängliga i Vatteninformationssystem Sveriges (VISS) 

referensbibliotek och [här kommer referenser i beslutsversionen]. 
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3.3 Sammanfattning av påverkan, status och risk i 

vattendistriktet 

Sjöar vattendrag och kustvatten 

Mänskliga verksamheter påverkar ytvatten 
Mänskliga verksamheter påverkar ytvatten på olika sätt. I Västerhavets distrikt är det vanligt 

med anläggningar som hindrar fiskens naturliga möjligheter att förflytta sig upp- och 

nedströms, så kallade vandringshinder men även andra fysiska förändringar som invallningar 

och kanalisering av vattendrag. Diffusa utsläpp av näringsämnen från jordbruksmark bidrar 

också starkt till att den ekologiska statusen i distriktets sjöar och vattendrag inte nås. För 

kustvattnen står sjöfart, omgivande vatten och jordbruket för den viktigaste påverkan.  

Miljögifter påverkar också vattenförekomsterna i distriktet. Föroreningarna kan vara 

luftburna, så kallad atmosfärisk deposition, eller komma från förorenade områden eller vägar 

och andra anläggningar för transport och infrastruktur. Även reningsverk och deponier bidrar 

till att miljögifter hamnar i våra vatten. 

Nio av tio ytvattenförekomster riskerar att inte nå god ekologisk status 
Av distriktets 2 853 ytvattenförekomster riskerar 94 procent att inte uppnå kvalitetskravet god 

ekologisk status.  

Flera miljöproblem bidrar till detta, till exempel kan:  

• 13 procent kopplas till miljöproblemet övergödning 

• 65 procent av ytvattnet till morfologiska förändringar och kontinuitet) 

• 24 procent till flödesförändringar 

• 45 procent av sjöarna och vattendragen till försurning  

• 1,6 procent till för höga halter särskilda förorenade ämnen,  

 

I Tabell 4 redovisar vi hur många vattenförekomster som riskerar att inte nå god status på 

grund av den påverkan som leder till olika miljöproblem i vatten. 

De flesta når god kemisk status – bortsett från kvicksilver och PBDE 
När det gäller ämnena kvicksilver och PBDE (brominerad difenyleter) finns det inga 

vattenförekomster i distriktet som klarar kraven för god kemisk status. Bortsett från dessa 

båda ämnen är det ändå 1,2 procent av ytvattenförekomsterna som riskerar att inte nå god 

kemisk status. Utöver kvicksilver och PBDE är det främst uppmätta halter av TBT 

(tributyltenn), polyaromatiska kolväten (PAH:er), metaller (kadmium, bly och nickel) och 

PFOS den främsta orsaken till att ytvattenförekomster riskerar att inte nå kvalitetskraven för 

kemisk status. Många vattenförekomster har dock bedömts vara ”i osäker risk” för miljögifter 

vilket betyder att det finns påverkanskällor men inte tillräckligt med mätningar för att göra en 

säker bedömning. 
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Mer övervakning behövs 
Förutom de vattenförekomster som riskerar att inte nå god status (”i risk”) finns även ett stort 

antal vattenförekomster som skulle kunna vara i riskzonen (”i osäker risk”). I en del fall kan 

den osäkra risken bero på att status ligger nära gränsen för god status. I många fall beror det 

dock på otillräcklig övervakning där påverkan behöver verifieras med ytterligare 

övervakning innan åtgärder sätts in. Det finns sedan länge en relativt välutvecklad 

övervakning av övergödning och försurning, men det finns ett stort behov av mer 

övervakning av miljögifter och effekterna av fysiska förändringar. Det återspeglas i skillnaden 

i antalet vattenförekomster i osäker risk, se Tabell 4.  

Grundvatten 

Mänskliga verksamheter påverkar grundvattnet 
Många verksamheter påverkar även distriktets grundvatten. Det är vanligt med diffust 

läckage från förorenande områden och jordbruksmark men även föroreningar från vägar och 

andra transport- och infrastrukturanläggningar påverkar våra grundvatten. Grundvattnets 

kvantitet påverkas av vattenuttag via kommunal eller allmän vattentäkt men också 

vattenuttag för jordbruksändamål. 

Drygt två tredjedelar av grundvattenförekomsterna når god status 
Av distriktets 596 grundvattenförekomster riskerar 26 procent att inte uppnå god kemisk 

status. Detta beror på betydande påverkan från bekämpningsmedel, högflourerade ämnen 

(PFAS) och trikloreten. Två procent riskerar att inte uppnå kvalitetskravet god kvantitativ 

status på grund av förändrade grundvattennivåer, se Tabell 4.  
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Vattenförekomster per miljöproblem 

Miljöproblem Vattendrag Sjöar Kustvatten Grundvatten 
Övergödning VH: 309 + 151 VH: 56 + 75 VH: 10 + 87 - 

Flödesförändringar 
 
VH: 561 + 347 

 
VH: 107 + 180 

 
VH: 23 + 17 

- 

Morfologiska 
förändringar och 
kontinuitet 

 
VH: 1410 + 197 

 
VH: 431 + 149 

 
VH: 8 + 56 

- 

Miljögifter, särskilda 
förorenande ämnen1 

 
VH: 34 + 408 

 
VH: 5 + 41 

 
VH: 7 + 15 

- 

Miljögifter, prioriterade 
ämnen 

Samtliga i risk Samtliga i risk Samtliga i risk - 

Miljögifter, prioriterade 
ämnen (exklusive 
kvicksilver och PBDE) 1 

 
VH: 23 + 253 

 
VH: 15 + 61 

 
VH: 15 + 86 

- 

Miljögifter i 
grundvatten 

- - - 
VH: 11+160 

Försurning VH: 820 + 81 VH: 409 + 27 -  
Klorid/sulfat i 
grundvatten 

- - - VH: 
3/0+138/2 

Kväveföreningar och 
fosfat i grundvatten 

- - - 
VH: 2+90 

Förändrade 
grundvattennivåer 

- - - 
VH: 12+15 

Tabell 4 Antal vattenförekomster som riskerar att inte nå målen, redovisat per miljöproblem. För 

vattendrag, sjöar och kustvatten redovisas vattenförekomster i risk + vattenförekomster i osäker risk. 

För grundvatten redovisas vattenförekomster i risk med åtgärdsbehov + vattenförekomster i risk med 

enbart övervakningsbehov. 

Om en vattenförekomst är i risk för ett eller flera ämnen och i osäker risk för ett eller flera 

andra ämnen räknas vattenförekomsten bara in i siffran för risk. 

I följande avsnitt beskrivs resultaten av påverkansanalys, statusklassificering och 

riskbedömning per miljöproblem. Förändringen jämfört med föregående förvaltningscykel 

beskrivs övergripande.  

3.4 Övergödning 
Stora mängder organiskt material eller hög belastning av näringsämnen till sjöar, vattendrag 

och kustvatten kan orsaka övergödning. Höga halter av växtnäring i vattnet leder till att 

produktionen av biomassa ökar – växter och alger växer mer. Det kan leda till att vikar, sjöar 

och vattendrag växer igen och att det blir algblomning. Övergödningen kan också leda till 

syrebrist i bottenvattnet när stora mängder organiskt material ska brytas ned. Det medför i sin 

tur att hela organismgrupper som lever i eller nära bottensedimenten kan försvinna.  

Vatten som är påverkat av övergödning är ofta grumligt på grund av en stor mängd 

växtplankton i vattenmassan. Övergödningen leder ofta till att den biologiska mångfalden 

utarmas, vilket gör ekosystemet mindre motståndskraftigt mot annan påverkan. 
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Påverkanskällor: Orsaker till övergödning 
En påverkanskälla är det som orsakar ett miljöproblem. I tabellerna nedan redovisar vi antal 

vattenförekomster i distriktet med betydande påverkan från en eller flera påverkanskällor.  

I distriktet har 704 vattenförekomster betydande påverkan som orsakar övergödning. Det 

motsvarar 25 procent av distriktets ytvattenförekomster (Tabell 5).  

Vattenförekomster inom distriktet med betydande påverkan. 
 Kust Sjö Vattendrag Summa 

Antal vatten med betydande påverkan 97 137 470 704 

Totalt antal vatten 111 833 1909 2853 

Procent med betydande påverkan 87% 16% 25% 25% 

Tabell 5 Antal och procentuell andel av vattenförekomster inom distriktet med betydande påverkan. 

Bedömningen avser perioden 2016–2021. 

Metoden för att peka ut betydande påverkan beskrivs i vattenmyndigheternas 

underlagsrapporter (Vattenmyndigheterna, 2020h; 2020i). Metoden skiljer sig åt beroende på 

om det handlar om kustvatten eller sjöar och vattendrag. Utgångspunkten är dock hur den 

mänskligt orsakade belastningen av näringsämnen förhåller sig till den naturliga 

bakgrundsbelastningen, det vill säga den transport av näringsämnen som inte kommer ifrån 

mänsklig aktivitet. Näringsbelastning från mänsklig verksamhet är utsläpp av fosfor och/eller 

kväve från exempelvis reningsverk eller diffust läckage från jordbruksmark. Enligt metoden 

har kustvatten en betydande påverkan om den mänskligt orsakade belastningen motsvarar 

mer än 10 procent av bakgrundsbelastningen. Motsvarande gränser för sjöar och vattendrag 

är 80 respektive 100 procent. 

Vilka påverkanskällor som förekommer och i vilken omfattning de pekats ut som betydande 

redovisas i Diagram 2 och Diagram 3. För sjöar och vattendrag är jordbruk, små avlopp, urban 

markanvändning och reningsverk de källor som oftast pekats ut som betydande. 

Motsvarande för kustvatten är påverkan från jordbruk, reningsverk och urban 

markanvändning. Många kustvatten har dock en betydande påverkan från omgivande vatten, 

det vill säga att angränsande kustvattenförekomster står för en större del av tillförseln av 

näringsämnen. 
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Näringspåverkan i sjöar och vattendrag 

 

Diagram 2 Procentuell fördelning för källor som utgör en betydande påverkan avseende näringsämnen 

på distriktets sjöar och vattendrag. Bedömningen avser perioden 2016–2021. 

 

Näringspåverkan i kustvatten 

 

Diagram 3 Procentuell fördelning för källor som utgör en betydande påverkan avseende näringsämnen 

på distriktets kustvatten. Bedömningen avser perioden 2016–2021. 
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Statusklassificering 
Statusklassificering med avseende på övergödning i sjöar, vattendrag och kust följer gällande 

föreskrifter, bedömningsgrunder och vägledningar (HVMFS 2013:19; HVMFS 2017:20) .Övriga 

antaganden för sjöar och vattendrag, som gjorts under statusklassificeringen beskrivs i de 

kompletterande riktlinjer som vattenmyndigheterna tagit fram tillsammans med 

länsstyrelserna (Vattenmyndigheterna, 2019h). För kustvattenförekomsterna har 

statusklassificeringen också tagit hjälp av satellitdata (Philipson, o.a., 2018) och gjorts med 

hjälp av WATERS-verktyget (Lindegarth, o.a., 2016).  

Länsstyrelsernas beredningssekretariat statusklassificerar övergödning utifrån biologiska 

kvalitetsfaktorer och fysikaliskt-kemiska kvalitetsfaktorer. I huvudsak ska valet av 

kvalitetsfaktor begränsas till den mest relevanta biologiska respektive mest relevanta 

fysikaliskt-kemiska kvalitetsfaktorn (HVMFS 2013:19). Men valet av kvalitetsfaktor begränsas 

ibland av vilken mätdata som finns tillgänglig för en viss vattenförekomst. Kvalitetsfaktorerna 

som finns att tillgå och i vilken omfattning som de klassificerats för sjöar, vattendrag 

respektive kustvatten framgår av Tabell 6. Informationen utgår endast från klassificeringar 

som använts vid riskbedömningen. För både kustvatten och sjöar är det vanligast att 

växtplankton och/eller näringsämnen klassificerats. Motsvarande för vattendrag är kiselalger 

och/eller näringsämnen.  

Klassificerade kvalitetsfaktorer kopplat till näringspåverkan 

Kvalitetsfaktor Sjö (antal) Vattendrag (antal) Kust (antal) 
Bottenfauna 8 8 33 
Fisk 5 2 Bedöms ej 
Kiselalger 1 141 Bedöms ej 
Makrofyter 8 Bedöms ej 9 
Växtplankton 45 Bedöms ej 52 
Ljusförhållanden 12 Bedöms ej 0 
Näringsämnen 105 451 95 
Syrgasförhållanden 22 Bedöms ej 3 
Totalt 206 602 192 

Tabell 6 Antal klassificerade kvalitetsfaktorer för åren 2016–2021 kopplat till näringspåverkan. Vilka 

kvalitetsfaktorer som bedöms är beroende av vattenkategori. 

Förändringar sedan 2016 
Nedan presenterar vi hur statusen för de olika kvalitetsfaktorerna förändrats i sjöar, 

vattendrag och kustvatten jämfört med perioden 2009–2015. Som vi visat i Kapitel 3.1 är det 

problematiskt att jämföra bedömningar mellan olika sexårsperioder. Det är också nödvändigt 

att jämförelsen endast utgår från säkra klassificeringar från de båda perioderna. Förändringen 

som beskrivs nedan är därmed inte heltäckande och omfattar endast ett mindre antal av de 

klassificerade kvalitetsfaktorerna från perioderna 2009–2015 respektive 2016–2021.  

En jämförelse mellan enskilda kvalitetsfaktorer ger inte en fullständig bild av hur 

miljöproblemets omfattning förändrats sedan 2009–2015. Riskbedömningen från 2016–2021 

och den tidigare bedömningen av miljöproblemet från 2009–2016 ger en robustare jämförelse. 

Den beskrivs i avsnittet Riskbedömning med avseende på övergödning.  
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Status för sjöar 

Status för jämförbara klassificeringar är i stor utsträckning oförändrad (75 procent av 

klassificeringarna är oförändrade), se Tabell 7. Förbättringar kan ses i tolv procent av 

klassificeringarna medan en försämring kan ses i 13 procent av klassificeringarna. Av de 

försämringarna är det 12 klassificeringar där statusen gått från god status till sämre än god 

status. Bedömningsgrunder för kiselalger och fisk (EindexW3) i sjöar saknades under åren 

2009–2015, vilket gör att kvalitetsfaktorerna inte är med i jämförelsen.  

Förändringar av status för klassificerade kvalitetsfaktorer kopplat till övergödning i sjöar 

Förändring 
Växt-
plankton 

Botten-
fauna 

Makro-
fyter 

Närings-
ämnen 

Ljus-
förhållanden 

Syrgas-
förhållanden 

Totalt 

Förbättring 5 2 1 10 8 5 31 
Försämring 10 (5) 3 (2) 0 5 (2) 9 (2) 7 (1) 34 
Oförändrat 22 11 1 93 53 15 195 
Totalsumma 37 16 2 108 70 27 260 

Tabell 7 Förändringar av status för klassificerade kvalitetsfaktorer kopplat till övergödning i sjöar. 

Förändringen avser skillnader mellan åren 2009–2015 och 2016–2021. Värden inom parentes anger 

antal klassificeringar där statusen försämrats från god eller hög status till måttlig eller sämre status. 

Endast säkra klassificeringar ingår i jämförelsen. 

Status för vattendrag 

Status för jämförbara klassificeringar är i stor utsträckning oförändrad .77 procent av 

klassificeringarna är oförändrade, se Tabell 8. Det är ungefär lika många försämringar som 

förbättringar, cirka 11 procent. Av försämringarna är det 34 klassificeringar där statusen gått 

från god status till sämre än god status.  

Förändringar av status för klassificerade kvalitetsfaktorer kopplat till övergödning i vattendrag 

Förändring Kiselalger Bottenfauna Näringsämnen Totalsumma 
Förbättring 9 1 63 73 
Försämring 14 (7) 6 (5) 56 (22) 76 
Oförändrat 91 175 241 507 
Totalsumma 114 182 358 656 

Tabell 8 Förändringar av status för klassificerade kvalitetsfaktorer kopplat till övergödning i 

vattendrag. Förändringen avser skillnader mellan åren 2009–2015 och 2016–2021. Värden inom 

parentes anger antal klassificeringar där statusen försämrats från god eller hög status till måttlig eller 

sämre status. Endast säkra klassificeringar ingår i jämförelsen. 

Status för kustvatten 

Status för jämförbara klassificeringar är i stor utsträckning oförändrad.66 procent av 

klassificeringarna är oförändrade se Tabell 9. Förbättringar kan dock ses i 25 procent av 

klassificeringarna medan en försämring kan ses för nio procent av klassificeringarna. Av de 

försämringar som kan ses är det fyra klassificeringar där statusen försämrats från god status 

till sämre än god status.  
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Förändringar av status för klassificerade kvalitetsfaktorer kopplat till övergödning i kustvatten 

Förändring 
Växt-
plankton 

Botten-
fauna 

Makro-
fyter 

Närings-
ämnen 

Syrgas-
förhållanden 

Ljus-
förhållanden 

Totalt 

Förbättring 3 0 1 6 5 2 17 
Försämring 0 0 0 2 (2) 1 3 (2) 6 
Oförändrat 7 9 4 14 7 5 46 
Totalsumma 10 9 5 22 13 10 69 

Tabell 9 Förändringar av status för klassificerade kvalitetsfaktorer kopplat till övergödning i kustvatten. 

Förändringen avser skillnader mellan åren 2009–2015 och 2016–2021. Värden inom parentes anger 

antal klassificeringar där statusen försämrats från god eller hög status till måttlig eller sämre status. 

Endast säkra klassificeringar ingår i jämförelsen. 

Riskbedömning 
Riskbedömningen innebär att såväl bedömningar av betydande påverkan som klassificeringar 

av biologiska och fysikaliskt-kemiska kvalitetsfaktorer vägs samman. Jämfört med enskilda 

klassificeringar av kvalitetsfaktorer ger riskbedömningen därför ett bättre underlag för att 

bedöma miljöproblemets omfattning och eventuella förändringar mot tidigare sexårsperioder. 

Utfallet av riskbedömningen presenteras i karta 4 och per vattenkategori i avsnitten nedan. 

Sjöar 
Av distriktets sjöar bedöms sju procent vara i risk att inte uppnå miljökvalitetskraven till 2021 

på grund av övergödning, se Tabell 10. För nio procent är risken osäker och mer övervakning 

krävs för att fastställa eventuella förbättringsbehov. Ingen risk bedöms för 84 procent av 

sjöarna. 

Risk för övergödning sjöar 

 
Riskbedömning 
2016–2021 
(antal) 

Riskbedömning 
2016–2021 
(procent) 

Övergödd  
2009–2015 
(antal) 

Ej övergödd 
2009–2015 
(antal) 

Risk 56 7 50 6 

Osäker risk 75 9 46 29 

Ingen risk 702 84 18 684 

Totalt 833  114 719 

Tabell 10 Näringspåverkade sjöar som riskerar att inte nå målen under perioden 2016–2021. Tabellen 

visar antal sjöar i risk, osäker risk respektive ingen risk samt hur dessa förhåller sig till bedömningen av 

övergödning för perioden 2009–2015. 

Jämförs riskbedömningen mot bedömningen av övergödning under perioden 2009–2015 är 

omfattningen av miljöproblemet mindre men också till viss del osäkert. Av de 114 övergödda 

sjöarna från 2009–2015 som är jämförbara mellan sexårsperioderna, kvarstår problematiken 

för 44 procent av förekomsterna. För 40 procent behövs ytterligare övervakning för att 

klargöra risken. 16 procent av de tidigare övergödda sjöarna bedöms inte vara i risk, vilket 

utgör faktiska förbättringar eller att sjöarna bedömts utifrån osäkra klassificeringar 2009–2015. 

Utöver de sjöar som identifierats som övergödda 2009–2015 tillkommer sex sjöar som riskerar 

att inte nå miljökvalitetskraven och 29 förekomster där risken bedömts vara osäker. Detta 

innebär en potentiell försämring på cirka fyra procent. 
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Vattendrag 
Av distriktets vattendrag bedöms 16 procent vara i risk att inte uppnå miljökvalitetskraven till 

2021 på grund av övergödning, se Tabell 11. För åtta procent är risken osäker och mer 

övervakning krävs för att fastställa eventuella förbättringsbehov. Ingen risk bedöms för 76 

procent av vattendragen. 

Jämförs riskbedömningen mot bedömningen av övergödning under perioden 2009–2015 är 

omfattningen av miljöproblemet mindre men också till viss del osäkert. Av de 390 övergödda 

vattendragen från 2009–2015 som är jämförbara mellan sexårsperioderna, kvarstår 

problematiken för 71 procent av förekomsterna. För 19 procent behövs ytterligare 

övervakning för att klargöra risken. Tio procent av de tidigare övergödda vattendragen 

bedöms inte vara i risk, vilket utgör faktiska förbättringar eller att vattendragen bedömts 

utifrån osäkra klassificeringar 2009–2015. Utöver de vattendrag som identifierats som 

övergödda 2009–2015 tillkommer 32 vattendrag som riskerar att inte nå miljökvalitetskraven 

och 78 förekomster där risken bedömts som osäker. Detta innebär en potentiell försämring på 

2 - 6 procent. 

Risk för övergödning vattendrag 

 
Riskbedömning 
2016–2021 
(antal) 

Riskbedömning 
2016–2021 
(procent) 

Övergödd  
2009–2015 
(antal) 

Ej övergödd 
2009–2015 
(antal) 

Risk 309 16 277 32 

Osäker risk 151 8 73 78 

Ingen risk 1449 76 40 1409 

Totalt 1909  390 1519 

Tabell 11 Näringspåverkade vattendrag som riskerar att inte nå målen under perioden 2016–2021. 

Tabellen visar antal vattendrag i risk, osäker risk respektive ingen risk samt hur dessa förhåller sig till 

bedömningen av övergödning för perioden 2009–2015. 
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Vattenförekomster som riskerar att inte nå god status på grund av övergödning 

Karta 4 Vattenförekomster i vattendistriktet som riskerar att inte nå god status på grund av övergödning 
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Kust 
Av distriktets kustvatten bedöms nio procent vara i risk att inte uppnå miljökvalitetskraven 

till 2021 på grund av övergödning, se Tabell 12. För 78 procent är risken osäker och mer 

övervakning krävs för att fastställa eventuella förbättringsbehov. Ingen risk bedöms för 13 

procent av kustvattenförekomsterna. 

Jämförs riskbedömningen mot bedömningen av övergödning under perioden 2009–2015 är 

omfattningen av miljöproblemet betydligt mindre men också mer osäkert. Av de 103 

övergödda kustvattnen från 2009–2015 som är jämförbara mellan sexårsperioderna, kvarstår 

problematiken för sju procent av förekomsterna. För 82 procent behövs ytterligare 

övervakning för att klargöra risken. 12 procent av de tidigare övergödda kustvattnen bedöms 

inte vara i risk, vilket utgör faktiska förbättringar eller att förekomsterna bedömts utifrån 

osäkra klassificeringar 2009–2015. Utöver de kustvatten som identifierats som övergödda 

under perioden 2009–2015 tillkommer tre kustvatten som riskerar att inte nå 

miljökvalitetskraven och tre förekomster som där risken bedömts vara osäker.  

Risk för övergödning kustvatten 

 

Riskbedömning 
2016–2021  

(antal) 

Riskbedömning 
2016–2021 
(procent) 

Övergödd  
2009–2015(antal) 

Ej övergödd 
2009–2015 
(antal) 

Risk 10 9 7 3 

Osäker risk 87 78 84 3 

Ingen risk 14 13 12 2 

Totalt 111  103 8 

Tabell 12 Näringspåverkade kustvatten som riskerar att inte nå målen under perioden 2016–2021. 

Tabellen visar antal kustvatten i risk, osäker risk respektive ingen risk samt hur dessa förhåller sig till 

bedömningen av övergödning för perioden 2009–2015. 

3.5 Fysiska förändringar 
Miljöproblemet Förändrade habitat genom fysisk påverkan gäller alla typer av fysiska 

förändringar som är orsakade av människan och som påverkar hydromorfologin och därmed 

livsmiljöerna i ett vattenområde.  

Människan har genom sin historia förändrat vattenlandskapet för att vinna mark, förbättra 

produktionen inom jord- och skogsbruk, möjliggöra bebyggelse, skapa sjötrafikleder och 

annan infrastruktur, eller för att utvinna energi. Samtidigt som de här ingreppen har en 

positiv effekt för människa och samhälle kan de få allvarliga konsekvenser för de akvatiska 

ekosystemen.  

Fysisk påverkan är det mest omfattande miljöproblemet i många områden och är ofta det 

största hindret för att miljökvalitetsnormerna uppnås. Sjösänkningar och flottledsrensningar 

är exempel på denna påverkan, liksom vattenkraft genom dammar, vattenreglering och 

torrfåror.  
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Undersökningar har visat att populationsstorlekarna av arter knutna till vattendrag, sjöar, 

våtmarker och kust har minskat kraftigt på grund av de fysiska förändringarna (Havs- och 

vattenmyndigheten, 2018a).  

Situationen och förändringen sedan föregående förvaltningscykel i vattendistriktet vad gäller 

fysiska förändringar beskrivs nedan. Först ges en kort sammanfattning om miljöproblemen 

flödesförändringar, morfologiska förändringar och förändringar i konnektivitet – förbindelse 

mellan olika miljöer. 

Flödesförändringar 
Exempel på flödesförändringar är regleringar av sjöar och vattendrag för att bevattna, 

producera elkraft, ge kylvatten för industriändamål och producera dricksvatten. Reglering för 

drift av vattenkraft har orsakat de största hydrologiska förändringarna i Sverige. I oreglerade 

vattendrag avgör tillrinningen hur flödet varierar, men i hårt reglerade system styrs flödena 

snarare av kraftproduktionens behov. Vattensystemens karaktär förändras i och med att 

områden som tidigare varit forssträckor förvandlas till uppdämda sjöar eller torrfåror. Hur 

stora effekterna blir beror bland annat på hur flöde och vattenstånd regleras över tid. 

Effekternas omfattning beror också på regleringsgraden, tidpunkten för regleringen och 

känsligheten i det vattensystem som regleras. En viktig faktor är hur mycket flödes- och/eller 

vattenståndsförändringarna avviker från de naturliga och oreglerade förhållandena.  

Flödesförändringar kan även uppkomma på grund av till exempel underdimensionerade 

broar eller vägtrummor. Vattenflödet påverkas även av konstruktioner i vattnet som pirar, 

brofundament, ramper och bryggor. 

När det gäller kustvattnen kan vågpåverkan från sjöfarten eller utflöde och sötvatteninflöde i 

slutna vikar ha en negativ effekt och en betydande påverkan på de hydrografiska 

förhållandena.  

Morfologiska förändringar 
Morfologiska förändringar är påverkan på utseende och struktur i kust, sjöar och vattendrag. 

Utseende- och formförändringar kan bestå av muddringar, utfyllnader, rätningar, rensningar, 

kanaliseringar, invallningar eller sjösänkningar. Exempel på förändringar i struktur är 

anläggningar i vattenområdet som pirar, stenkistor och bryggor.  

I slutet av 1800-talet fanns ett starkt tryck på att utöka den odlingsbara marken på grund av 

en kraftigt växande befolkning. I hela landet genomfördes omfattande rätningar av 

vattendrag, utdikningar och sjösänkningar i syfte att vinna ny mark. Dessa stora förändringar 

i landskapet ger än i dag negativa konsekvenser för tillståndet i sjöar och vattendrag. 

Sjöregleringar är en pågående verksamhet som också påverkar morfologin, framförallt på de 

akvatiska livsmiljöerna i sjön. 

Sjösänkningar har bland annat lett till en kraftigt påskyndad igenväxning och ökade problem 

med övergödning. Rätade och rensade vattendrag får högre vattenhastigheter, vilket bland 

annat förändrar bottensubstrat och naturliga strukturer samtidigt som utflödet av 

näringsämnen ökar. Detta ger mer homogena och utarmade livsmiljöer. 

Markanvändning har även påverkat närmiljön vid sjöar och vattendrag. Det rör sig till 

exempel om bebyggelse, infrastruktur och jord- och skogsbruk. Ett naturligt utformat 

närområde reglerar oftast avrinningen på ett skonsamt sätt; högflöden bromsas och 

lågvattenföringen ökar sommartid. 
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För kustvattnen utgör hamnar, pirar och andra konstruktioner i strand- och vattenområdet 

den vanligaste formen av morfologisk påverkan. Även rensningar och muddringar är vanliga. 

Graden av påverkan på morfologiska förhållanden ligger till grund för statusklassificeringen.  

Hur stor påverkan är beror på djupförhållanden, strandlinjens längd, förekomst av naturliga 

strukturer och landformer, strändernas morfologi och förekomsten av konstgjorda strukturer. 

Förändringar i bottensubstrat och bottenstrukturer, som sedimentbankar eller påverkan från 

dumpningar, utgör också morfologisk påverkan.  

Förändringar i konnektivitet 
Förändringar i konnektivitet är till exempel dammar, trösklar och vägtrummor som placerats 

fel. Barriärerna och effekterna av dessa gör att vattendraget inte blir sammanhållet utan 

fragmenteras – delas upp i mindre områden. Det påverkar fiskars och bottenlevande djurs 

möjlighet att förflytta sig uppströms och nedström i vattensystemet. Transporten av 

näringsämnen, sediment och organiskt material minskar. När vattendragens kanter och 

närområde förändras, försämras även organismers möjlighet att förflytta sig i sidled till de 

speciella livsmiljöer som svämplan och korvsjöar utgör. I stort sett alla fiskarter vandrar, i 

större eller mindre utsträckning, under någon fas i livet. Vandringshindren påverkar 

fiskbestånden negativt och försämrar deras motståndskraft mot yttre stress (Havs- och 

vattenmyndigheten, 2013). Det blir svårt eller omöjligt för fisk att nå lekområden och bestånd 

kan bli isolerade och i förlängningen genetiskt utarmade. 

En del vandringshinder är gamla vattenanläggningar som i dag inte fyller något syfte men 

som innebär att miljökvalitetsnormen för ett specifikt vatten inte nås. Intressekonflikter kan 

uppstå när kulturhistoriskt värdefulla miljöer utgör vandringshinder.  

I kustvattenförekomsterna har förändringar i konnektiviteten också bedömts. 

Vandringshinder i kustmynnande vattendrag påverkar ekologin i kustvattnet, främst för fisk 

som vandrar från havet upp i sötvatten för att leka och sedan nedströms igen efter leken. När 

det gäller kustvatten kan pirar, vägbankar och andra konstruktioner i vattnet dessutom 

försämra möjligheten till utbredning av vattenlevande växter, djur, sediment och organiskt 

material. Det gäller såväl spridning utmed strandområdena som mellan kustvatten och 

sötvattenförekomster till det kustnära området.  

Påverkanskällor: Orsaker till fysiska förändringar 
En påverkanskälla är det som orsakar ett miljöproblem.  

Metoden för att peka ut betydande påverkan kopplat till fysiska förändringar skiljer sig åt 

beroende på vilka kvalitetsfaktorer det är som har blivit påverkade. Metoden skiljer sig även 

beroende på om det är kust eller sjöar och vattendrag. Den gemensamma metoden är att 

betydande påverkan räknas ut genom procentuell andel, till exempel vattenförekomstens 

påverkade längd delat med den totala längden på vattenförekomsten eller så delas den 

påverkade arean med den totala arean på vattenförekomsten.  

I nuvarande cykel finns det fler specifikationer per påverkanstyp jämfört med föregående 

förvaltningscykel. Exempel på specifikationer är annat: transport eller föråldrade: flottleder. 

Påverkanskällan annat är speciell då flera påverkanstyper ingår i denna påverkanskategori, 

enligt hur det ska rapporteras till EU. Specifikationerna annat och föråldrade underlättar vilken 

åtgärd som bör användas på respektive vattenförekomst för hydromorfologiska 

kvalitetsfaktorer. Tack vare ett förbättrat underlag har det varit lättare att peka ut flera 

påverkanstyper. Mer information om förändringar inom påverkan sedan 2016 finns i kapitel 

3.1 Påverkan, status och risk. 
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Påverkanstyper som har analyserats för att se hur de har påverkat ytvattenförekomsterna 

redovisas i Tabell 13 

Undersökta påverkanstyper på ytvattenförekomsterna kust, sjöar och vattendrag för 

hydromorfologiska kvalitetsfaktorer. 

 

Flödesförändringar 
Av de påverkanskällor som orsakar flödesförändringar är annat, till exempel urban 

markanvändning, det som berör flest vattenförekomster i Västerhavets vattendistrikt. För 

sjöar är vattenkraft den största påverkanskällan medan sjöfart och annat är största 

påverkanskällan för kusten, se Diagram 4.  

 
 

  

 
Förändring av 

morfologiskt 

tillstånd 

Förändring av 

hydrologisk 

regim 

Förändring av konnektivitet 

genom dammar,barriärer 

och slussar 

Jordbruket x x  

Översvämningsskydd x  X 

Vattenkraft  x X 

Fiske och vattenbruk  x X 

Dricksvatten   X 

Offentlig vattenförsörjning  x  

Bevattning   x 

Turism och rekreation   x 

Industrin   x 

Sjöfart x x x 

Annat x x x 

Annat: urban markanvändning x x x 

Annat: transport x x x 

Annat: skogsbruk x x x 

Annat: fiske och vattenbruk x  x 

Annat: industri x x  

Annat: energi ej vattenkraft x x  

Annat: turism och rekreation x x  

Annat: vattenkraft x   

Annat: översvämningsskydd  x  

Okända eller föråldrade x  x 

Föråldrade: flottleder x  x 

Föråldrade: kvarndammar   x 

Tabell 13 Tabell över alla undersökta påverkanstyper på ytvattenförekomsterna kust, sjöar och vattendrag 

för hydromorfologiska kvalitetsfaktorer. Påverkanskällorna är uppdelade i miljöproblemen 

flödesförändringar, morfologiska förändringar och förändringar i konnektivitet. I varje miljöproblem ingår 

bedömningar för kust, sjö och vattendrag.  
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Påverkanskällor som orsakar flödesförändringar i sjöar, vattendrag och kustvatten 

 

Diagram 4 Antal påverkanskällor som har påverkat flödesförändringar per vattenkategori, i 

Västerhavets vattendistrikt Uppgifterna är hämtade från VISS 2020-09-01. 

Morfologiska förändringar 
Av de påverkanskällor som orsakar morfologiska förändringar är annat, till exempel urban 

markanvändning, det som berör flest vattenförekomster i Västerhavets vattendistrikt. För 

sjöar är jordbruk den största påverkanskällan, se figur Diagram 5.  

Påverkanskällor som orsakar morfologiska förändringar i sjöar, vattendrag och kustvatten 

 

Diagram 5 Antal påverkanskällor som har påverkat morfologiska förändringar per vattenkategori, i 

Västerhavets vattendistrikt. Uppgifterna är hämtade från VISS 2020-09-01. 
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Förändringar i konnektiviteten 
Av de påverkanskällor som orsakar förändringar i konnektiviteten är vattenkraft det som 

berör flest vattenförekomster i Västerhavets vattendistrikt. För kust är sjöfart och turism och 

rekreation den största påverkanskällan, se Diagram 6.  

Påverkanskällor som orsakar förändringar i konnektiviteten i sjöar, vattendrag och kustvatten 

 

Diagram 6 Antal påverkanskällor som har påverkat förändringar i konnektiviteten, per vattenkategori, i 

Västerhavets vattendistrikt. Uppgifterna är hämtade från VISS 2020-09-01. 

 

Statusklassificering 
När det gäller statusklassificering med avseende på fysiska förändringar följer den Havs- och 

vattenmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om kartläggning och analys av ytvatten 

(HVMFS 2017:20) och Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om klassificering och 

miljökvalitetsnormer avseende ytvatten (HVMFS 2013:19). Utöver dessa föreskrifter har 

vägledning författad av HaV använts: ”Statusklassificering och hantering av osäkerhet: 

Vägledning för tillämpning av 2 kap. HVMFS 2013:19”. 

Statusklassificering av fysisk påverkan baseras på tre kvalitetsfaktorer: hydrologisk regim 

eller hydrografiska villkor, morfologiskt tillstånd och konnektivitet. Dessa tre kvalitetsfaktorer 

bestäms genom olika metoder. Statusklassificering för kvalitetsfaktorerna hydrologisk 

regim/hydrografiska villkor och konnektivitet bestäms av de statusklassificerade 

underliggande parametrar för respektive kvalitetsfaktor som har sämst status.  För 

kvalitetsfaktorn morfologi bestäms status genom medelvärdet för alla dess 

statusklassificerade underliggande parametrar. Statusklassificeringen gällande fysisk 

påverkan i kusten har gjorts för första gången. 
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Flödesförändringar 
I Västerhavets vattendistrikt har cirka 54 procent av vattendragen, 36 procent av sjöar och 57 

procent av kust, problem med flödesförändringar, se Tabell 14. 

Flödesförändringar för sjöar, kust och vattendrag som har sämre än god status 

 
Måttlig 
Antal (Andel i %) 

Otillfredsställande 
Antal (Andel i %) 

Dålig 
Antal (Andel i %) 

Totalt 
Antal (Andel) 

Sjöar 229 (27%) 67 (8%) 9 (1%) 305 (36%) 
Vattendrag 452 (24%) 369 (19%) 204 (11%) 1025 (54%) 
Kust 28 (25%) 30 (27%) 5 (5%) 63 (57%) 

Tabell 14 Status avseende flödesförändringar för de sjöar, kust och vattendrag som har sämre än god 

status i Västerhavets vattendistrikt. Siffrorna anger antal och procentandel inom parentes.  Uppgifterna 

är hämtade från VISS 2020-09-16, www.viss.lansstyrelsen.se. 

Flödesförändringar har försämrats sedan föregående klassificering 

Flödesförändringar 
Sjö 
Antal 

Vattendrag 
Antal 

Försämring 9 27 
Förbättring - - 
Oförändrat - 4 
Totalt 9 31 

Tabell 15 Tabellen visar hur status för flödesförändringar i VH vattendistrikt har förbättrats eller 

försämrats sedan perioden 2009–2015. 

I 27 vattendrag och 9 sjöar har statusen försämrats, se Tabell 15.Att en statusklassning har 

blivit försämrad eller förbättrad kan ha flera skäl. Bland annat har vägledningen för 

bedömningsgrunderna uppdaterats sedan cykel 2009–2015 och underlaget har blivit bättre. 

Under förvaltningscykel 2016–2021 har SMHI levererat statusklassificering baserad på 

påverkan från vattenkraft.  Ett krav för att kunna göra jämförelsen är att 

statusklassificeringarna för respektive förvaltningscykel ska ha säkra underlag. Om 

underlaget inte går att jämföra mellan två olika förvaltningscykler så presenteras ett streck i 

tabellen, se Tabell 15. Mer information om förändringar inom statusklassificieringen sedan 

2016 finns i kapitel 3.1 Påverkan, status och risk. 

Morfologiska förändringar 
I Västerhavets vattendistrikt har cirka 53 procent av vattendragen, 8 procent av sjöar och 24 

procent av kust, problem med morfologiska förändringar, se Tabell 16. 

Morfologiska förändringar för sjöar och vattendrag med sämre än god status 

 
Måttlig 
Antal (Andel i %) 

Otillfredsställande 
Antal (Andel i %) 

Dålig 
Antal (Andel i %) 

Totalt 
Antal (Andel) 

Sjöar 56 (7%) 8 (1%) (0%) 64 (8%) 
Vattendrag 605 (32%) 359 (19%) 53 (3%) 1016 (53%) 
Kust 21 (19%) 4 (4%) 2 (2%) 27 (24%) 

Tabell 16 Status för morfologiska förändringar för sjöar och vattendrag med sämre än god status i VH 

vattendistrikt. Siffrorna anger antal och procentandel inom parentes. Uppgifterna är hämtade från 

VISS 2020-09-16, www.viss.lansstyrelsen.se. 

  

http://www.viss.lansstyrelsen.se/
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Morfologiska förändringar är oförändrade eller har försämrats sedan föregående klassificering 

Morfologiska förändringar 
Sjö 
Antal 

Vattendrag 
Antal 

Försämring - 22 
Förbättring - - 
Oförändrat 49 30 
Totalt 49 52 

Tabell 17 Tabellen visar hur status för morfologiska förändringar i Västerhavets vattendistrikt har 

förbättrats eller försämrats sedan perioden 2009–2015. 

I 22 vattendrag har statusen försämrats, se Tabell 17. Att status har blivit försämrad eller 

förbättrad kan ha flera skäl. Bland annat har vägledningen för bedömningsgrunderna 

uppdaterats sedan perioden 2009–2015 och underlaget har blivit bättre. Nationell analys för 

sjöar och vattendrag har utförts för parametrarna närområde respektive svämplan. 

Underlaget är baserat på skala 1:10 000 och är nu därför på en mer detaljerad nivå jämfört 

med föregående sexårscykler. För att få fram information om påverkanstryck har underlag 

från Lantmäteriet använts. Skillnaden jämfört med perioden 2009–2015 är, förutom 

kopplingsschemat, höjddata som inte har använts tidigare. Ett krav för att kunna göra 

jämförelsen är att statusklassificeringarna för respektive sexårsperiod ska ha säkra underlag. 

Om underlaget inte går att jämföra mellan två olika perioder så presenteras ett streck i 

tabellen se Tabell 17. Mer information om förändringar inom statusklassificieringen sedan 

2016 finns i kapitel 3.1 Påverkan, status och risk. 

Förändringar i konnektiviteten 
I Västerhavets vattendistrikt har cirka 54 procent av vattendragen, 8 procent av sjöarna och 25 

procent av kustvattenförekomsterna problem med förändringar i konnektiviteten, se Tabell 

18. 

Förändringar i konnektivitet för kust, sjöar och vattendrag som har sämre än god ekologisk status  

 
Måttlig 
Antal (Andel i %) 

Otillfredsställande 
Antal (Andel i %) 

Dålig 
Antal (Andel i %) 

Totalt 
Antal (Andel) 

Sjöar 206 (25%) 120 (14%) 291 (35%) 617 (74%) 
Vattendrag 362 (19%) 251 (13%) 894 (47%) 1507 (79%) 
Kust 38 (34%) 19 (17%) 6 (5%) 63 (56%) 

Tabell 18 Status avseende konnektivitetsförändringar för kust, sjöar och vattendrag som har sämre än 

god ekologisk status i VH vattendistrikt. Siffrorna anger antal och procentandel inom parentes. 

Uppgifterna är hämtade från VISS 2020-09-16, www.viss.lansstyrelsen.se. 
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Förändringar i konnektivitet sedan föregående klassificering 

Konnektivitetsförändringar 
Sjö 
Antal 

Vattendrag 
Antal 

Försämring 9 9 
Förbättring - 2 
Oförändrat 11 9 
Totalt 20 20 

Tabell 19 Tabellen visar hur status för konnektivitetsförändringar i VH vattendistrikt har förbättrats 

eller försämrats sedan perioden 2009–2015. 

Status för konnektivitetsförändringar har försämrats för nio sjöar och nio vattendrag medan 

statusen har förbättrats i två vattendrag i Västerhavets vattendistrikt  

Att en status har ändrats kan ha flera skäl. Bland annat har vägledningen för 

bedömningsgrunderna uppdaterats sedan perioden 2009–2015 och underlaget har blivit 

bättre. Ett krav för att kunna göra jämförelsen är att statusklassificeringarna ska vara gjorda 

med säkra underlag. Om underlaget inte går att jämföra mellan två olika perioder presenteras 

ett streck i tabellen, se Tabell 19. Mer information om förändringar inom 

statusklassificieringen sedan 2016 finns i kapitel 3.1 Påverkan, status och risk.  

Riskbedömning 

Flödesförändringar 
Av distriktets 2853 ytvattenförekomster är det 691 som behöver åtgärder för att nå 

miljökvalitetsnormen. För 544 vattenförekomster är risken osäker. Övervakning krävs för att 

fastställa eventuella förbättringsbehov.  

 

Risk för fysisk påverkan: Flödesförändringar 

Distrikt VH 
Kust 
Antal 

Sjö 
Antal 

VD 
Antal 

Risk – Risk 23 107 561 
Risk – Osäker 17 180 347 
Risk - Ingen - - - 
Totalt 40 287 908 

Tabell 20 Flödesförändringars riskbedömning för Västerhavets vattendistrikt. Uppgifterna är hämtade 

från VISS 2020-09-16, www.viss.lansstyrelsen.se 

Morfologiska förändringar och kontinuitet 
Av distriktets 2853 ytvattenförekomster är det 1869 som behöver åtgärder för att nå 

miljökvalitetsnormen. För 402 vattenförekomster är risken osäker. Mer övervakning krävs för 

att fastställa eventuella förbättringsbehov. 
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Risk för fysisk påverkan: Morfologi och kontinuitet 

Distrikt VH 
Kust 
Antal 

Sjö 
Antal 

VD 
Antal 

Risk – Risk 8 451 1410 
Risk – Osäker 56 149 197 
Risk - Ingen - 1 3 
Totalt 64 601 1610 

Tabell 21 Morfologiska förändringar och kontinuitets riskbedömning för distriktet. Uppgifterna är 

hämtade från VISS 2020-09-16, www.viss.lansstyrelsen.se. 

Eftersom denna typ av riskbedömning inte har skett i tidigare förvaltningscykler går det inte 

att jämföra vilka förbättringar eller försämringar som har skett.  

  



 

50 

Vattenförekomster som riskerar problem med flödesförändringar 

Karta 5 Riskbedömningar för flödesförändringar i ytvatten i Västerhavets vattendistrikt.  

Uppgifterna är hämtade från VISS 2020-09-03 
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Vattenförekomster som riskerar problem med morfologi och kontinuitet 

Karta 6 Riskbedömningar för morfologiska förändringar och kontinuitet i ytvatten i Västerhavets vattendistrikt. 

Uppgifterna är hämtade från VISS 2020-09-03  
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3.6 Miljögifter 

Vad innebär miljögifter? 
”Miljögifter” har blivit ett begrepp i vattenförvaltningsarbetet och används som 

samlingsnamn för prioriterade ämnen och särskilda förorenande ämnen (SFÄ) i ytvatten och 

de organiska ämnen och metaller som har riktvärden i SGU:s föreskrifter om 

miljökvalitetsnormer (SGU-FS 2013:2). Miljögifter är ämnen som har en skadlig inverkan på 

miljön när de släpps ut. De är giftiga, långlivade, tas upp av levande organismer och har en 

förmåga att spridas i miljön. De innefattar både vissa organiska ämnen, som polyaromatiska 

kolväten (PAH) och vissa oorganiska ämnen, som metaller. Metaller förekommer naturligt 

och är inte skadliga i sig utan blir ett miljögiftsproblem först när de förekommer i så höga 

halter så att miljöskadliga effekter uppstår. Inom vattenförvaltningsarbetet hanteras 

miljögifter olika beroende på om det gäller ytvatten eller grundvatten. 

• Miljögifter i grundvatten omfattar samtliga ämnen som kan sänka grundvattnets 

kemiska status i statusklassificeringen (se SGU-FS 2013:2, bilaga 1 om 

miljökvalitetsnormer, förutom nitrat, nitrit, ammoniak, fosfat, klorid och sulfat som 

behandlas i andra avsnitt i kapitel 3. 

• Miljögifter i ytvatten hanteras dels som en del av klassificeringen av kemisk 

ytvattenstatus (prioriterade ännen) och dels som en kvalitetsfaktor kopplad till ekologisk 

status i form av särskilda förorenande ämnen (SFÄ). De omfattar samtliga ämnen i 

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS). Under 2016–2021 har vi utgått 

från HVMFS 2013:19. 

Påverkanskällor: Orsaker till miljögifter i yt- och grundvatten 
En påverkanskälla är det som orsakar ett miljöproblem.  

I avsnitten nedan beskrivs utfallet av den påverkansanalys som är gjord sedan 2016. 

Statistiken bygger på all bedömd betydande påverkan, oavsett om påverkan har kunnat 

verifieras i statusklassificeringen eller ej. 

Påverkan på grundvattenförekomster 
Förorenade områden bedöms vara den främsta anledningen till miljögifter i grundvatten 

(Diagram 7). Sett till samtliga påverkanstyper bedöms 171 vattenförekomster kunna vara 

påverkade. När risk för vägtrafikolyckor räknas med bedöms totalt 219 vattenförekomster 

vara berörda.  
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Betydande påverkan av miljögifter från olika påverkanskällor 

Diagram 7 Betydande påverkan av miljögifter från olika påverkanskällor i Västerhavets vattendistrikt. 

Siffran visar hur vanligt förekommande det är att grundvattenförekomster bedöms ha betydande 

påverkan från vardera påverkanstyp. Vattenförekomster som bedöms ha betydande påverkan från flera 

påverkanstyper är medräknade flera gånger, en gång per påverkanstyp. En påverkanstyp är också 

medräknad flera gånger per vattenförekomst om den ger upphov till påverkan från flera ämnen. 

Uppgifterna är hämtade från VISS 2020-09-01,  www.viss.lansstyrelsen.se. 

 

Påverkan på ytvattenförekomster 

Prioriterade ämnen 

Kvicksilver, kvicksilverföreningar och bromerade difenyletrar (PBDE) finns i hela Sverige och 

halterna av dessa ämnen överskrids generellt i fisk. Den främsta orsaken bedöms vara 

luftburna föroreningar, så kallad atmosfärisk deposition. 

Utöver kvicksilver och PBDE från atmosfärisk deposition bedöms 2 433 ytvattenförekomster i 

Sverige ha en betydande påverkan av prioriterade ämnen från en eller flera påverkanskällor.  

I Västerhavets vattendistrikt bedöms 462 ytvattenförekomster ha betydande påverkan av 

prioriterade ämnen exklusive kvicksilver och PBDE. 

Påverkananalysen visar att den största påverkanskällan för prioriterade ämnen i Sverige är 

atmosfärisk deposition, eftersom vi bedömer att vi har betydande påverkan från atmosfärisk 

deposition för kvicksilver och PBDE i hela Sverige (visas inte i figuren). Utöver atmosfärisk 

deposition är förorenade områden den största påverkanskällan nationellt (Diagram 8), följt av 

http://www.viss.lansstyrelsen.se/
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transport och infrastruktur tillsammans med urban markanvändning, som båda till stor del 

handlar om dagvattenpåverkan.  

Diffusa utsläpp från transport och infrastruktur omfattar också föroreningar från giftiga 

båtbottenfärger (framförallt TBT), som utgör en stor andel av den utpekade påverkan. Även 

avloppsreningsverk, deponier och industrier (IED-industri och icke IED-industri) bedöms 

vara viktiga påverkanskällor nationellt när det gäller prioriterade ämnen. 

Betydande påverkan av prioriterade ämnen från olika påverkanskällor i Sverige. 

 

Diagram 8 Betydande påverkan av prioriterade ämnen från olika påverkanskällor. Sammantagen bild 

för hela Sverige. Siffran visar hur många ytvattenförekomster som bedöms ha betydande påverkan från 

vardera påverkanstyp. Vattenförekomster som bedöms ha betydande påverkan från flera påverkanstyper 

är medräknade flera gånger, en gång per påverkanstyp. I övrigt ingår (siffran anges i parentesen): 

Punktkällor – Bräddning (2), Punktkällor – Lakvatten från gruvdrift (21), Förändring av morfologiskt 

tillstånd (39), Punktkällor – Andra signifikanta punktkällor (47), Förändring av morfologiskt tillstånd 

(51) och Okänd signifikant påverkan (68) (uttag ur från VISS 2020-09-01). 

Olika påverkanskällor bidrar med betydande påverkan av olika ämnen. Metaller, PAH:er, 

PFOS, TBT och flera andra organiska ämnen som flamskyddsmedel (PBDE och HBCD), 

ftalater, fenoler och lösningsmedel har bedömts ha betydande påverkan i påverkansanalysen 

Tabell 22. 

  



 

55 

 

Prioriterade ämnen med betydande påverkan 

Påverkanskälla 
Prioriterade ämnen som bedöms komma i 
betydande mängd från påverkanskällan 

Atmosfärisk deposition Kvicksilver, PBDE, dioxiner 

Förorenade områden 

PAH:er (benso-a-pyren, antracen, naftalen, fluoranten 
m.fl.), Metaller (Pb, Hg, Cd, Ni), PFOS, TBT, bensen,  
DEHP (mjukgörare/ftalat), fenoler (pentaklorfenol, 
nonylfenol, oktylfenol), klorerade lösningsmedel 
(tetrakloretylen, trikloretylen), hexaklorbensen,  
DDT, PBDE (flamskyddsmedel) med flera 

Transport och infrastruktur och  
Urban markanvändning (Dagvatten) 

PAH:er (benso-a-pyren, fluoranten, antracen med 
flera), TBT, metaller (Ni, Pb, Hg), bensen, PFOS 

Transport och infrastruktur 
(båtbottenfärger) 

TBT, irgarol (cybutryn) 

Deponier 

PFOS, metaller (Cd, Pb, Ni, Hg), TBT, PAH:er 
(benso-a-pyren, antracen, naftalen med flera), 
dioxiner, DEHP (mjukgörare/ftalat), fenoler 
(nonylfenol, oktylfenol, pentaklorfenol), 
flamskyddsmedel (PBDE, HBCD), med flera 

Industri (IED och inte IED) 
Metaller (Cd, Pb, Hg, Ni), PAH:er (benso-a-pyren, 
antracen med flera), PFOS, kloralkaner med flera 

Reningsverk och bräddning 
PFOS, metaller (Cd, Ni, Pb, Hg), DEHP 
(mjukgörare/ftalat), flamskyddsmedel (PBDE, HBCD), 
fenoler (nonylfenol, oktylfenol) med flera 

Förändring av morfologiskt tillstånd 
(för jordbruket och annat ändamål) 

Metaller (Ni, Cd) 

Lakvatten från gruvdrift Metaller (Cd, Ni, Pb) 
Andra påverkanskällor, bland annat 
växthus, brandövningsplatser i hamnar 
och på oljedepåer 

PFOS, aklonifen (växtskyddsmedel) 

Tabell 22 Prioriterade ämnen som ofta bedöms ha betydande påverkan från olika påverkanskällor. Det 

finns även andra ämnen som är kopplade till dessa påverkanskällor i ett fåtal fall. 

I Västerhavets vattendistrikt, liksom nationellt, är förorenade områden utpekat som den 

största påverkanskällan, dvs. den påverkanstyp som påverkar störst antal vattenförekomster, 

om man bortser från atmosfärisk deposition av kvicksilver och PBDE (Diagram 9). Därefter 

kommer diffusa källor transport och infrastruktur, som till stor del innebär påverkan från 

giftiga båtbottenfärger (framförallt TBT) men också tillsamman med diffusa källor urban 

markanvändning står för dagvattenpåverkan. Även avloppsreningsverk och industrier (IED-

industri och inte IED-industri) är påverkanskällor som pekas ut som betydande 

påverkanskällor för många vattenförekomster i distriktet. Deponier utgör också betydande 

påverkan på relativt många vattenförekomster. ”Andra signifikanta punktkällor” innefattar 

bland annat läckage av växtskyddsmedel från växthus och påverkan av PFOS från 

brandövningsplatser vid bland annat hamnar och oljedepåer. Även påverkanskällor som inte 

är omfattande i en regional skala kan förstås vara betydande lokalt för enskilda 

vattenförekomster.  Påverkansbedömningen per vattenförekomst visas i VISS. 
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Betydande påverkan av prioriterade ämnen från olika påverkanskällor i vattendistriktet 

 

Diagram 9 Betydande påverkan av prioriterade ämnen från olika påverkanskällor i Västerhavets 

vattendistrikt. Siffran visar hur många ytvattenförekomster som bedöms ha betydande påverkan från 

vardera påverkanstyp. Vattenförekomster som bedöms ha betydande påverkan från flera påverkanstyper 

är medräknade flera gånger, en gång per påverkanstyp. Data från VISS 2020-09-01. 

Särskilda förorenande ämnen 

I Sverige bedöms 1923 ytvattenförekomster ha en betydande påverkan av särskilt förorenande 

ämnen, SFÄ, från en eller flera påverkanskällor. I Västerhavets vattendistrikt 495 

ytvattenförekomster ha betydande påverkan för SFÄ. 

Utfallet av påverkananalysen visar att den största påverkanskällan för SFÄ i Sverige är 

förorenade områden, följt av jordbruk och avloppsreningsverk (Diagram 10). Därefter följer 

transport och infrastruktur och urban markanvändning, som båda till stor del handlar om 

dagvattenpåverkan. Även deponier och industri bedöms vara viktiga påverkanskällor. 
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Betydande påverkan av prioriterade ämnen från olika påverkanskällor i Sverige  

 

Diagram 10 Betydande påverkan av särskilda förorenande ämnen (SFÄ) från olika påverkanskällor. 

Sammantagen bild för hela Sverige. Siffran visar hur många ytvattenförekomster som bedöms ha 

betydande påverkan från vardera påverkanstyp. Vattenförekomster som bedöms ha betydande påverkan 

från flera påverkanstyper är medräknade flera gånger, en gång per påverkanstyp. I övrigt ingår (siffran 

anges i parentesen): Punktkällor – Bräddning (4), Punktkällor – Andra signifikanta punktkällor (23), 

Okänd signifikant påverkan (39), Förändring av morfologiskt tillstånd (54) och Diffusa källor – 

Enskilda avlopp (75). Data från VISS 2020-09-01. 

Olika påverkanskällor bidrar med betydande påverkan av olika ämnen. Metaller, 

växtskyddsmedel, läkemedelsrester, ammoniak, nitrat och flera organiska ämnen som PCB, 

bisfenol A och triklosan har bedömts ha betydande påverkan i påverkansanalysen (Tabell 23). 
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Särskilda förorenande ämnen 

Påverkanskälla 
Särskilda förorenande ämnen som bedöms 
komma i betydande mängd från påverkanskällan 

Punktkällor - Förorenade områden 
Metaller (zink, koppar, arsenik, krom, uran), PCB, 
triklosan, växtskyddsmedel (diflufenikan, MCCP, 
glyfosat, primikarb), PFAS 

Diffusa källor - Jordbruk 
Växtskyddsmedel (diflufenikan, MCPA, metribuzin, 
metsulfuronmetyl), nitrat, ammoniak 

Dagvatten (Diffusa källor - Transport 
och infrastruktur och Diffusa källor - 
Urban markanvändning) 

Metaller (koppar, zink) 

Punktkällor - Deponier 
Metaller (zink, krom, arsenik, koppar), bisfenol A, 
PCB, triklosan 

Industri, IED och inte IED 
Metaller (zink, koppar, krom, arsenik, uran), 
ammoniak, nitrat, PCB, bisfenol A,  

Förändring av morfologiskt tillstånd 
(inklusive ”för jordbruket” och 
”annat”) 

Metaller (zink, koppar, arsenik) 

Punktkällor - Lakvatten från gruvdrift 
Metaller (zink, uran, koppar, arsenik), nitrat, 
ammoniak 

Punktkällor – reningsverk och 
punktkällor - bräddning 

Läkemedelsrester (17 beta östradiol, diklofenak, 
etinylestradiol), ammoniak, nitrat, bisfenol A, metaller 
(zink, koppar, krom), triklosan, PCB 

Diffusa källor - Enskilda avlopp Nitrat, ammoniak 
Punktkällor - Andra signifikanta 
punktkällor (bland annat växthus) 

Växtskyddsmedel (imidakloprid), metaller (koppar, 
krom, zink) 

Okänd signifikant påverkan Ammoniak, metaller (zink, arsenik, koppar) 

Tabell 23 Särskilda förorenande ämnen som ofta bedöms ha betydande påverkan från olika 

påverkanskällor. Det finns även andra ämnen som är kopplade till dessa påverkanskällor i ett fåtal fall. 

I Västerhavets vattendistrikt skiljer sig bilden från den nationella. Här bedöms jordbruk vara 

den största påverkanskällan när det gäller SFÄ, följt av dagvatten (transport och infrastruktur 

och urban markanvändning) och förorenade områden (Diagram 11). Även avlopp och 

industri (IED och inte IED) bedöms vara viktiga påverkanskällor i distriktet. Övriga 

påverkanskällor kan förstås vara viktiga på lokal skala, för enskilda vattenförekomster. 

Påverkan på anslutna akvatiska ekosystem 
Enligt föreskrifterna om kartläggning och analys (SGU-FS 2013:1, 2013) är anslutna akvatiska 

ekosystem ”ekosystem i ytvatten som genom hydraulisk kontakt med en 

grundvattenförekomst utbyter betydande mängder vatten med denna”. En bäck eller en å kan 

utgöra ett anslutet akvatiskt ekosystem om vattenutbytet med en grundvattenförekomst är 

nog stort. Huruvida de anslutna akvatiska ekosystemens kemi påverkas negativt av 

vattenkvalitén i grundvattnet har utretts. 

I Västerhavets vattendistrikt finns ett identifierat grundvatten som har sänkt kemisk status 

och riskerat att ge upphov till kemisk påverkan på anslutna akvatiska ekosystem (VISS 2020-

04-21). 
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Betydande påverkan av prioriterade ämnen från olika påverkanskällor i vattendistriktet  

 

Diagram 11 Betydande påverkan av SFÄ från olika påverkanskällor i Västerhavets vattendistrikt. 

Siffran visar hur många ytvattenförekomster som bedöms ha betydande påverkan från vardera 

påverkanstyp. Vattenförekomster som bedöms ha betydande påverkan från flera påverkanstyper är 

medräknade flera gånger, en gång per påverkanstyp. I övrigt ingår (siffran anges i parentesen): 

Punktkällor – Bräddning (1), Okänd signifikant påverkan (4), Punktkällor – Andra signifikanta 

punktkällor (7) och Diffusa källor – Enskilda avlopp (14). Data från VISS 2020-09-01. 

Statusklassificering 

Kemisk status i grundvatten 
Nio av distriktets grundvattenförekomster har otillfredsställande kemisk status med avseende 

på miljögifter. Den otillfredsställande statusen beror på ett eller flera ämnen (Diagram 12).  

Naturligt förhöjda halter av bly konstateras i en grundvattenförekomst i Skåne län. Riktvärdet 

justeras så att hänsyn tas till de naturligt förhöjda halterna och grundvattenförekomsten 

bedöms då ha god status.  

Förändringar jämfört med föregående statusklassificering 

Jämförelsen avser skillnaden mot hur det såg ut i underlaget till beslut om förvaltningsplan 

2016. Halterna av PFAS (summa 11) bedömdes första gången inför besluten om 

miljökvalitetsnormer för vissa miljögiftiga ämnen 2018.  

Antalet grundvattenförekomster med otillfredsställande status med avseende på miljögifter 

har ökat/minskat. [Till den slutliga versionen av förvaltningsplanen kommer vi att utveckla 

texten om vad förändringen beror på.] 
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Otillfredsställande status med anledning av miljögifter  

 

Diagram 12 Miljögifter som orsakar otillfredsställande kemisk status i Västerhavets vattendistrikt. 

Stapeln representerar antalet vattenförekomster med otillfredsställande status med avseende på ämnet. 

Data från VISS 2020-09-01. 

Miljögifter i ytvatten 
För miljögifter i ytvatten klassificeras status med avseende på två ämnesgrupper. Prioriterade 

ämnen, som ingår i kemisk status, och särskilda förorenande ämnen (SFÄ) som ingår i 

ekologisk status. Metoden som använts beskrivs översiktligt i kapitel 3.1 och 3.2. 

Statusbedömningarna utgår från (Havs- och vattenmyndigheten, 2016b) och 

vattenmyndigheternas kompletterande riktlinjer för statusklassificering och riskbedömning 

av miljögifter i ytvatten (Vattenmyndigheterna, 2020μ).  

Statusklassificeringen för miljögifter i ytvatten baseras på mätdata. I den nuvarande 

vattenförvaltningscykeln har uppmätta halter av prioriterade ämnen eller SFÄ i vatten, 

sediment eller biota (fisk, kräftdjur eller blötdjur) jämförts med bedömningsgrunderna i Havs-

och vattenmyndighetens föreskrift (HVMFS 2013:19). När de uppmätta halterna är högre än 

bedömningsgrunden klassificeras statusen till ”Uppnår ej god” för prioriterade ämnen, 

respektive ”måttlig” för SFÄ. Statusklassificering baserat på expertbedömning förekommer 

främst då det finns mätdata i närliggande vattenförekomster med liknande påverkan, då 

klassificeringar bygger på analyser av andra matriser än de som det finns 

bedömningsgrunder för (till exempel sediment istället för vatten, fisklever istället för 

fiskmuskel) eller då biotillgänglig halt av metaller inte kunnat beräknas (till exempel för att en 

eller flera vattenkemiska parametrar ligger utanför modellintervallet).  

För kvicksilver och PBDE görs en klassificering på nationell nivå till ”uppnår ej god”. Detta 

bygger på att övervakningsdata i nationella övervakningsprogram ständigt visar på halter 

över bedömningsgrunden enligt föreskriften (HVMFS 2013:19; Åkerblom & Johansson, 2008; 

Nyberg, Faxneld, Danielsson, & Bignert, 2018). I ett enstaka fall finns mätdata som visar på 

god status för kvicksilver. I detta fall har kvicksilver klassificerats till god status. 
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Utfall av statsklassificeringen i Västerhavets vattendistrikt 

I diagrammen nedan visas klassificeringar till sämre än god status (uppnår ej god respektive 

måttlig status) för prioriterade ämnen som ingår i kemisk status och för SFÄ som ingår i 

ekologisk status. Endast de ämnen som fått minst en klassificering till sämre än god status 

visas.  

I Västerhavets vattendistrikt är det, förutom de överallt överskridande ämnena kvicksilver 

och PBDE, främst TBT (tributyltenn), polyaromatiska kolväten (PAH:er; till exempel antracen, 

fluoranten och benso(a)pyrene), metaller (kadmium, bly och nickel) samt PFOS, som orsakar 

att gränsvärden för prioriterade ämnen överskrids (Diagram 13, Diagram 14 och Diagram 15). 

För SFÄ är det främst halter av ammoniak och nitrat samt metaller (koppar, zink och krom) 

som överstiger riktvärdena (Diagram 16, Diagram 17 och Diagram 18). Även 

växtskyddsmedel (diflufenikan och imidakloprid), PCB:er och läkemedelsrester (diklofenak 

som är ett smärtstillande läkemedel och två östradioler som är hormonpreparat) bidrar till 

sänkt status i vissa vattenförekomster.  

Vattendrag med klassificeringen ”uppnår ej god kemisk status”  

 

Diagram 13 Klassificeringar till ”uppnår ej god status” inom kemisk status för vattendrag i 

Västerhavets vattendistrikt. Staplarnas höjd anger antal vattenförekomster och staplarnas färger anger 

statusklassificeringarnas tillförlitlighet. Klassificeringar av kvicksilver och PBDE visas inte. Data från 

VISS 2020-09-01. 
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Sjöar med klassificeringen ”uppnår ej god kemisk status”  

 

Diagram 14 Klassificeringar till ”uppnår ej god status” inom kemisk status för sjöar i Västerhavets 

vattendistrikt. Staplarnas höjd anger antal vattenförekomster och staplarnas färger anger 

statusklassificeringarnas tillförlitlighet. Klassificeringar av kvicksilver och PBDE visas inte. Data från 

VISS 2020-09-01. 

Kustvatten med klassificeringen ”uppnår ej god kemisk status”  

 

Diagram 15 Klassificeringar till ”uppnår ej god status” inom kemisk status för kustvatten i 

Västerhavets vattendistrikt. Staplarnas höjd anger antal vattenförekomster och staplarnas färger anger 

statusklassificeringarnas tillförlitlighet. Klassificeringar av kvicksilver och PBDE visas inte. Data från 

VISS 2020-09-01. 
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Vattendrag med klassificeringen måttlig ekologisk status för särskilda förorenande ämnen, SFÄ   

 

Diagram 16 Klassificeringar till måttlig status för särskilda förorenande ämnen, SFÄ, inom ekologisk 

status för vattendrag i Västerhavets vattendistrikt. Staplarnas höjd anger antal vattenförekomster och 

staplarnas färger anger statusklassificeringarnas tillförlitlighet. Data från VISS 2020-09-01. 

Sjöar med klassificeringen måttlig ekologisk status för särskilda förorenande ämnen, SFÄ 

 

Diagram 17 Klassificeringar till måttlig status för särskilda förorenande ämnen, SFÄ, inom ekologisk 

status för sjöar i Västerhavets vattendistrikt. Staplarnas höjd anger antal vattenförekomster och 

staplarnas färger anger statusklassificeringarnas tillförlitlighet. Data från VISS 2020-09-01. 
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Klassificeringar till måttlig status för särskilda förorenande ämnen, SFÄ, inom ekologisk status för 

kustvatten i Västerhavets vattendistrikt.  

 

Diagram 18 Klassificeringar till måttlig status för särskilda förorenande ämnen, SFÄ, inom ekologisk 

status för kustvatten i Västerhavets vattendistrikt. Staplarnas höjd anger antal vattenförekomster och 

staplarnas färger anger statusklassificeringarnas tillförlitlighet. Data från VISS 2020-09-01. 

Förändringar i status jämfört med föregående statusklassificering 
Antalet ytvattenförekomster som inte uppnår god kemisk status är högre i nuvarande 

förvaltningscykel än under föregående förvaltningscykel. Dessutom är det, under denna 

cykel, fler ämnen som bidragit till en sänkning av kemisk status. Samma förändring syntes 

mellan den första och den andra förvaltningscykeln. Orsakerna till detta är flera. Dels har det 

tillkommit övervakning i flera vattenförekomster och av flera ämnen sedan föregående 

förvaltningscykel, vilket innebär att dataunderlaget för klassificeringar har blivit bättre. Det 

har också tillkommit bedömningsgrunder för flera ämnen och för kompletterande matriser för 

några ämnen.  

Ammoniak, nitrat och imidakloprid har tillkommit som SFÄ sedan förvaltningscykel 2009–

2015. Dessutom har det tillkommit bedömningsgrunder för halter i sediment när det gäller 

koppar och zink, vilket bidrar till sänkt status i flera vattenförekomster. 

För de särskilda förorenande ämnen koppar och zink och de prioriterade ämnena nickel och 

bly har bedömningsgrunderna för koncentrationer vattenfas förändrats sedan 

förvaltningscykel 2009–2015. För dessa ämnen baseras klassificeringen numera på beräknad 

biotillgänglig halt istället för löst halt. Detta bidrar till att statusklassificeringen i flera fall har 

förbättrats sedan förra förvaltningscykeln. Förändrade bedömningsgrunder för koppar och 

zink kan därför i olika fall leda till att statusen försämrats eller förbättrats utan att 

vattenkvalitén egentligen har förändrats. 
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De prioriterade ämnena PFOS, dioxiner och aklonifen tillkom som nya ämnen och 

klassificerades första gången under 2018–2021. Förändringen för dessa ämnen visas därför i 

en separat tabell. 

Förändringar i status för prioriterade ämnen 

Ämne 

Försäm
ring 

sjöar 1 

Försäm
ring 

vattendrag
1 

Försäm
ring kust 1 

Förbättring 
sjöar 2 

Förbättring 
vattendrag

2 

Förbättring kust 2 

N
y klassificering 

sjöar 3 

N
y klassificering  

vattendrag
3 

N
y klassificering 

kust 3 

Antracen    1   3 (0) 4 (1) 10 (1) 
Benso-a-
pyren 

      1 (0) 16 (2)  

Benso-b-
fluoranten 

       6 (1)  

Benso-ghi-
perylen 

       4 (0)  

Benso-k-
fluoranten 

       3 (1)  

PBDE       
10 
(10) 

250 
(250) 

4 (0) 

Fluoranten     1   7 (1) 1 (0) 
Kadmium 8 1   1  8 (0) 3 (2)  
Hexaklor-
bensen 

   1      

Kvicksilver      1 
10 
(10) 

250 
(250) 

4 (4) 

Naftalen        1 (0)  
Nickel     1     
Bly 4   1 3  7 (0) 1 (1)  
TBT   1 1   2 (0) 5 (0) 48 (3) 

Tabell 24 Förändringar i status för prioriterade ämnen mellan förvaltningscykel 2009–2015 (2009–

2016) och förvaltningscykel 2016–2021 (2016–2021). Data från VISS 2020-03-30. 

1 Antal vattenförekomster med försämring, dvs. god i cykel 2009–2015, uppnår ej god i cykel 2016–

2021 
2 Antal vattenförekomster med förbättring, dvs. uppnår ej god i cykel 2009–2015, god i cykel 2016–

2021 
3 Antal vattenförekomster där statusen inte var klassificerad i cykel 2009–2015, men där statusen nu 

är klassificerad till ”uppnår ej god”. (Antal som beror på att det är en ny vattenförekomst anges 

inom parentes) 
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Förändringar i status för prioriterade ämnen 

Ämne 

Försäm
ring 

sjöar 1 

Försäm
ring 

vattendrag
1 

Försäm
ring kust 1 

Förbättring sjöar 2 

Förbättring 
vattendrag

2 

Förbättring kust 2 

N
y klassificering 

sjöar 3 

N
y klassificering 

vattendrag
3 

N
y klassificering 

kust 3 

Aklonifen     1     
Dioxiner    2   4 (0) 3 (0)  
PFOS  1   1   25 (7) 2 (2) 

Tabell 25 Förändringar i status för prioriterade ämnen mellan förlängning av förvaltningscykel 2009–

2015 (2011–2018) och förvaltningscykel 2016–2021 (2016–2021). Data från VISS 2020-03-30. 

1 Antal vattenförekomster med försämring, dvs. god i cykel 2009–2015, uppnår ej god i cykel 2016–

2021 
2 Antal vattenförekomster med förbättring, dvs. uppnår ej god i cykel 2009–2015, god i cykel 2016–

2021 
3 Antal vattenförekomster där statusen inte var klassificerad i cykel 2009–2015, men där statusen nu 

är klassificerad till ”uppnår ej god”. (Antal som beror på att det är en ny vattenförekomst anges 

inom parentes) 

 

Förändringar i status för särskilda förorenande ämnen (SFÄ) 

Ämne 

Försäm
ring sjöar 1 

Försäm
ring vatten-

drag
1 

Försäm
ring kust 1 

Förbättring sjöar 2 

Förbättring vatten-
drag

2 

Förbättring kust 2 

N
y klassificering 

sjöar 3 

N
y klassificering 

vatten-drag
3 

N
y klassificering 

kust 3 

Krom       1 (X) 1 (X)  
Diklofenak        1 (X) 2 (X) 
Imidakloprid        4 (X)  
Koppar 2 1  1   1 (X) 4 (X) 5 (X) 
PCB       3 (X) 3 (X) 1 (X) 
Zink    1 17  1 (X) 3 (X)  
Nitrat        9 (X)  

Ammoniak       1 (X) 
18 
(X) 

10 
(X) 

Tabell 26 Förändringar i status för särskilda förorenande ämnen (SFÄ) mellan förvaltningscykel 2009–

2015 (2009–2016) och förvaltningscykel 2016–2021 (2016–2021). Data från VISS 2020-03-30. 

1 Antal vattenförekomster med försämring, dvs. god i cykel 2009–2015, uppnår ej god i cykel 2016–

2021 
2 Antal vattenförekomster med förbättring, dvs. uppnår ej god i cykel 2009–2015, god i cykel 2016–

2021 
3 Antal vattenförekomster där statusen inte var klassificerad i cykel 2009–2015, men där statusen nu 

är klassificerad till ”uppnår ej god”. (Antal som beror på att det är en ny vattenförekomst anges 

inom parentes) 
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Riskbedömning 

Grundvatten 
I västerhavets vattendistrikt är det 171 vattenförekomster som riskerar att ha 

otillfredsställande status med avseende på miljögifter  (Karta 7  och Diagram 19). Dessa 

behöver övervakning för att verifiera påverkan. Elva av dem behöver också åtgärder. 

Ytterligare åtgärder behövs i 88 vattenförekomster där det finns risk för påverkan från olyckor 

på väg.  
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Riskbedömning för miljögifter i grundvatten  

Karta 7 Riskbedömning för miljögifter i grundvatten i Västerhavets vattendistrikt (VISS 2020-09-03).  
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Risk för miljögifter  

 

Diagram 19 Riskbedömning med avseende på miljögifter i grundvatten i Västerhavets vattendistrikt. 

Höjden på staplarna anger antal vattenförekomster som bedöms ha en risk för vardera ämnet.  

Data från VISS 2020-09-01.  

Att så många grundvattenförekomster riskerar att inte nå god status 2027 visar att det finns ett 

stort behov av ytterligare övervakning av ämnen där det finns en utpekad betydande 

påverkan, men där övervakningsdata saknas idag. 

För att en grundvattenförekomst ska nå god kemisk status får det inte finnas mänsklig 

påverkan på grundvattenförekomsten som leder till någon betydande sänkning av den 

ekologiska eller kemiska kvalitén i ett anslutet akvatiskt ekosystem. Påverkan får inte heller 

leda till någon betydande skada på terrestra ekosystem som är direkt beroende av 

grundvattenförekomsten (vattendirektivet). 

 I Västerhavets vattendistrikt riskerar en grundvattenförekomst att inte följa 

miljökvalitetsnormen god kemisk status på grund av påverkan på anslutna akvatiska 

ekosystem. Grundvattenförekomsten har förhöjda halter av PFAS11. Fem 

grundvattenförekomster har även förhöjda halter av klor som påverkar ett 

grundvattenberoende terrestert ekosystem och riskerar därför att inte uppnå god kemisk 

status. 

Ytvatten 
Bedömningen bygger på identifierad betydande påverkan, nuvarande statusklassificering och 

en bedömning av förväntad utveckling. Detta beskrivs översiktligt i kapitel 3.1 och 3.2. En mer 

omfattande beskrivning av den metod som använts för riskbedömningen finns i 

Vattenmyndigheternas kompletterande riktlinjer för statusklassificering och riskbedömning 

av miljögifter i ytvatten (Vattenmyndigheterna, 2020μ). 
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Riskbedömning för skada på förbundna ytvatten. 

Karta 8 Riskbedömning för skada på förbundna ytvatten i Västerhavets vattendistrikt.  
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Riskbedömning för miljögifter utan överallt överskridande ämnen i ytvatten 

Karta 9 Riskbedömning för miljögifter utan överallt överskridande ämnen i ytvatten   
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Utmärkande för riskbedömningen med avseende på prioriterade ämnen är att det är fler 

ämnen som har en riskbedömning, till risk eller osäker risk, jämfört med antalet ämnen som 

har en klassificering till sämre än god status (Diagram 20 - Diagram 22 nedan och 

motsvarande Diagram 13 - Diagram 15 i statuskapitlet).  Dessutom visar majoriteten av 

bedömningarna för samtliga ämnen osäker risk.  

De ämnen som oftast kan bedömas till risk är metaller, PAH:er och TBT. Detta är ämnen som 

relativt ofta ingår i övervakningsprogram, recipientkontrollprogram och andra 

undersökningar. Även för PFOS och dioxiner finns underlag för att bedöma risk i ett antal 

vattenförekomster. 

Ämnen som det idag sällan finns övervakningsdata för, trots en utpekad betydande påverkan, 

där bedömningen därmed blir osäker risk, är främst olika typer av organiska substanser, som 

till exempel bensen, fenoler, klorerade lösningsmedel, DDT och DEHP (mjukgörare/ftalat). 

Riskbedömning med avseende på prioriterade ämnen inom kemisk status för vattendrag i 

Västerhavets vattendistrikt.  

 

Diagram 20 Riskbedömning med avseende på prioriterade ämnen inom kemisk status för vattendrag i 

Västerhavets vattendistrikt. Höjden på staplarna anger antal vattenförekomster som bedöms ha en risk 

eller osäker risk för vardera ämne. Data från VISS 2020-09-01. 
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Riskbedömning med avseende på prioriterade ämnen inom kemisk status för sjöar i Västerhavets 

vattendistrikt.  

 

Diagram 21 Riskbedömning med avseende på prioriterade ämnen inom kemisk status för sjöar i 

Västerhavets vattendistrikt. Höjden på staplarna anger antal vattenförekomster som bedöms ha en risk 

eller osäker risk för vardera ämne. Data från VISS 2020-09-01. 

Riskbedömning med avseende på prioriterade ämnen inom kemisk status för kustvatten i 

Västerhavets vattendistrikt.  

 

Diagram 22 Riskbedömning med avseende på prioriterade ämnen inom kemisk status för kustvatten i 

Västerhavets vattendistrikt. Höjden på staplarna anger antal vattenförekomster som bedöms ha en risk 

eller osäker risk för vardera ämne. Data från VISS 2020-09-01. 
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Även för SFÄ är det fler ämnen som har en riskbedömning, till risk eller osäker risk, jämfört 

med antalet ämnen som har en klassificering till sämre än god status (Diagram 23 - Diagram 

25 nedan och motsvarande Diagram 16 -Diagram 18 i statuskapitlet) och även för SFÄ visar 

majoriteten av bedömningarna för samtliga ämnen osäker risk.  

De ämnen som oftast kan bedömas till risk är metaller, nitrat, ammoniak, det vill säga ämnen 

som relativt ofta ingår i övervakningsprogram, recipientkontrollprogram och andra 

undersökningar. Även för PCB:er och några växtskyddsmedel finns tillräckligt underlag för 

att kunna bedöma risk i ett antal vattenförekomster. 

Ytterligare ämnen som bedöms ha en betydande påverkan i flera vattenförekomster, men där 

det idag saknas tillräckligt underlag för statusklassificering och där det därmed behövs 

ytterligare övervakning är bland annat läkemedelsrester och flera substanser som används 

som växtskyddsmedel, men också bisfenol A.  

 

Riskbedömning med avseende på särskilda förorenande ämnen inom ekologisk status för 

vattendrag i Västerhavets vattendistrikt.  

 

Diagram 23 Riskbedömning med avseende på särskilda förorenande ämnen inom ekologisk status för 

vattendrag i Västerhavets vattendistrikt. Höjden på staplarna anger antal vattenförekomster som 

bedöms ha en risk eller osäker risk för vardera ämne. Data från VISS 2020-09-01.  
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Riskbedömning med avseende på särskilda förorenande ämnen inom ekologisk status för sjöar i 

Västerhavets vattendistrikt.  

 

Diagram 24 Riskbedömning med avseende på särskilda förorenande ämnen inom ekologisk status för 

sjöar i Västerhavets vattendistrikt. Höjden på staplarna anger antal vattenförekomster som bedöms ha 

en risk eller osäker risk för vardera ämne. Data från VISS 2020-09-01.  

Riskbedömning med avseende på särskilda förorenande ämnen inom ekologisk status för 

kustvatten i Västerhavets vattendistrikt.  

 

Diagram 25 Riskbedömning med avseende på särskilda förorenande ämnen inom ekologisk status för 

kustvatten i Västerhavets vattendistrikt. Höjden på staplarna anger antal vattenförekomster som 

bedöms ha en risk eller osäker risk för vardera ämne. Data från VISS 2020-09-01.  
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De många bedömningarna till osäker risk visar att det finns ett stort behov av ytterligare 

övervakning av ämnen där det finns en utpekad betydande påverkan, men där 

övervakningsdata saknas idag. Det behövs övervakning i flera vattenförekomster, men också 

av fler ämnen, jämfört med den övervakning som ligger till grund för statusklassificering och 

riskbedömning idag.  

Riskbedömning för varje enskild vattenförekomst finns i databasen VISS 

(https://viss.lansstyrelsen.se/). 

3.7 Försurning 
I Sverige har försurade vattendrag och sjöar kalkats sedan 1980-talet. Detta görs för att 

återställa och upprätthålla rätt pH-värde. Försurning påverkar många vattenlevande 

organismer negativt. Idag är graden av försurning mycket lägre än den var för 30 år sedan, 

men kalkning behövs fortfarande på många håll, bland annat för att fisk och flodpärlmussla 

ska kunna fortplanta sig. De flesta vatten som är påverkade av försurning kalkas. 

I vattenförekomster som inte är kalkade har påverkansanalys utförts med 

försurningsmodellen MAGIC  (IVL Svenska miljöinstitutet, 2020). En pH-minskning med mer 

än 0,4 enheter jämfört med det naturliga förindustriella tillståndet indikerar betydande 

påverkan. I kalkade vattenförekomster blir modellberäkningar mycket osäkra. Samtliga 

kalkade vattenförekomster har därför bedömts som påverkade av försurning 

 

Påverkanskällor: Orsaker till försurning  
En påverkanskälla är det som orsakar ett miljöproblem. Nedan beskriver vi försurning som 

sker till följd av mänsklig påverkan. 

Försurning till följd av luftburna föroreningar (atmosfärisk deposition) 
Samtliga vattenförekomster som bedömts som påverkade av försurning i analysen har 

antagits varit påverkade av luftburna föroreningar, det vill säga atmosfärisk deposition av 

försurande ämnen. De ämnen som främst bidrar till att försura mark och vatten är svavel- och 

kväveoxider. Depositionen kan antingen ske genom nederbörd (våtdeposition) eller i form av 

luftburna partiklar som fångas upp av träd och vegetation (torrdeposition). 

Deposition av svaveloxider kommer främst från förbränning av kol och olja, där utländska 

utsläpp samt sjöfart är de största källorna. Historiskt sett är deposition av svaveloxider den 

enskilt största orsaken till försurning av vatten, men denna deposition har minskat med över 

80 procent sedan 1990. Depositionen av kväveoxider har däremot inte minskat lika mycket. 

Kväveoxider bildas vid all form av förbränning, och depositionen kommer till större andel 

från inhemska källor, till exempel biltrafik.  

Även om försurning till följd av deposition har minskat betydligt under de senaste 

decennierna, kan återhämtningen i vissa fall vara mycket långsam. Därför kvarstår effekterna 

från historiska deposition fortfarande i många av våra vatten.   

I Västerhavets vattendistrikt bedöms 1343 vattenförekomster vara påverkade av försurning 

från atmosfärisk deposition. 

https://viss.lansstyrelsen.se/
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Försurning till följd av skogsbruk  
Ett aktivt skogsbruk kan verka försurande på mark och vatten då träden innehåller ämnen 

som ökar markens och vattnets motståndskraft mot försurande deposition. Det handlar främst 

om kalcium, magnesium och kalium. När skogen avverkas och skördas riskerar marken att på 

sikt bli utarmad på dessa ämnen. I och med en ökande efterfrågan på biobränslen har uttaget 

av biomassa i form av grenar och toppar (grot) ökat. Det kan öka försurningen i områden där 

vittringen är låg. Påverkan från skogsbruk blir också större i södra Sverige där tillväxttakten 

är högre, vilket ger ett större uttag av biomassa över tid. 

I Västerhavets vattendistrikt bedöms 356 vattenförekomster vara påverkade av försurning 

från skogsbruk. 

Statusklassificering 
Länsstyrelsernas beredningssekretariat har utfört statusklassificeringen på olika sätt för 

okalkade och kalkade vattenförekomster. För okalkade vattenförekomster har de gjort 

statusklassningen enligt gällande bedömningsgrunder (Vattenmyndigheterna, 2019b).  

För kalkade vattenförekomster har de gjort statusklassningen utifrån hur målen för 

kalkningen blivit uppfyllda: Om kalkningsmålen blivit uppfyllda under den gångna 

sexårscykeln har statusen satts till god, i annat fall till måttlig. 

Sjöar och vattendrag 
I Västerhavets vattendistrikt har parametern Försurning klassats till sämre än god för 69 sjöar 

och 257 vattendrag. Därtill har fyra sjöar klassats till sämre än god status med avseende på 

bottenfaunaindex MILA och 21 vattendrag klassats till sämre än god status med avseende på 

kiselalgsindex ACID.  

Förändringar sedan förra sexårscykeln 
Till skillnad från statusklassningen i den förra sexårscykeln (2009–2015), betraktas en 

framgångsrikt kalkad vattenförekomst nu som åtgärdad. Den klassas till god status förutsatt 

att kalkningsmålen uppfylls. Det är därför svårt att jämföra statusklassning i de olika 

sexårscyklerna när det gäller försurning.  

I Västerhavets vattendistrikt har status försämrats från god till måttlig status för parametern 

Försurning för ett vattendrag. 

Riskbedömning 
I riskbedömningen har samtliga kalkade vatten bedömts vara i risk, oavsett utfallet i 

statusklassningen. Detta eftersom god status förutsätter att åtgärden att kalka upprätthålls 

kontinuerligt. Okalkade vatten har riskbedömts enligt gällande föreskrifter.  

I Västerhavets vattendistrikt har 409 sjöar och 820 vattendrag bedömts vara i risk att inte 

uppnå god ekologisk status med avseende på försurning. Ytterligare 27 sjöar och 81 

vattendrag har bedömts vara i osäker risk. I jämförelse bedömdes 455 sjöar och 845 vattendrag 

ha miljöproblemet försurning i förvaltningscykel 2009–2015. 
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3.8 Klorid och sulfat i grundvatten 

Påverkanskällor: Orsaker till klorid och sulfat i grundvatten 
En påverkanskälla är det som orsakar ett miljöproblem. 

Klorid 
Förhöjda halter av klorid i grundvattnet kan vara orsakade av människan. Det är oftast 

vägsaltning, dåligt utformad rening av enskilda avlopp eller lakvatten från avfallsdeponier 

som orsakar de förhöjda halterna (SGU, 2013). Överuttag av vatten kan i vissa områden, 

främst kustområden, orsaka förhöjda halter av klorid i borrade brunnar under 

sommarsäsongen. Förhöjda halter av klorid i grundvatten ger problem med saltsmak på 

dricksvatten och korrosion i vattenledningar. Även ekosystem som är beroende av 

grundvatten kan påverkas. 

Vägsaltning bedöms vara den största påverkanskällan till klorid i grundvatten och den ger 

upphov till betydande påverkan i -138 vattenförekomster i distriktet. Sett till samtliga 

påverkanstyper bedöms 146 vattenförekomster kunna vara påverkade (VISS-uttag 2020-09-

01). 

Sulfat 
Förhöjda halter av sulfat kopplas bland annat samman med gruvverksamhet och med 

överuttag av vatten vilket leder till saltvatteninträngning. I många fall är källan till förhöjda 

halter av sulfat okänd.  

Statusklassificering  

Klorid 
Två vattenförekomster har otillfredsställande status (VISS-uttag 2020-09-01). Anledningen till 

de förhöjda halterna tros vara vägsaltning.  

Sulfat 
Det finns inga grundvattenförekomster med otillfredsställande status med avseende på sulfat 

(VISS-uttag 2020-09-01). 

Förändringar jämfört med perioden 2009–2015 

Klorid 

Antalet grundvattenförekomster med otillfredsställande status med avseende på klorid har 

ökat från ingen till två. I det ena fallet beror förändringen på en försämrad vattenkvalitet. Det 

ska dock tas i beaktande att tillförlitligheten hos bedömningen under perioden 2010–2015 var 

låg kring detta. I det andra fallet beror det på en ändrad vattenförekomstindelning (VISS-

uttag 2020-09-01). 

Sulfat 

- 



 

79 

Riskbedömning  
I Västerhavets vattendistrikt riskerar 141 vattenförekomster att ha otillfredsställande status 

(Karta 10). Dessa behöver operativ övervakning för att verifiera påverkan. Tre av dem 

behöver åtgärder direkt.  

Risk för förhöjda halter av klorid på grund av vattenuttag redovisas i kapitel 3.10 Förändrade 

grundvattennivåer.  

Sulfat 
Två grundvattenförekomster riskerar att ha otillfredsställande status (Karta 10) Dessa behöver 

operativ övervakning för att verifiera påverkan (VISS-uttag 2020-09-01) 
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Riskbedömning för klorid och sulfat i grundvatten. 

Karta 10 Riskbedömning för klorid och sulfat i grundvatten i Västerhavets vattendistrikt. 
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3.9 Kväveföreningar och fosfat i grundvatten 

Påverkanskällor: Orsaker till kväveföreningar och fosfat i 

grundvatten 
En påverkanskälla är det som orsakar ett miljöproblem. 

Diffust läckage från jordbruksmark bedöms vara den största källan till kväveföreningar 

(nitrat, nitrit och ammonium) i grundvatten och ger upphov till betydande påverkan i 86 

vattenförekomster i distriktet. Sett till alla påverkanstyper bedöms 92 vattenförekomster 

kunna vara påverkade (VISS-uttag 2020-09-01). 

Statusklassificering  
I distriktet finns inga grundvattenförekomster med otillfredsställande status med avseende på 

nitrat, nitrit, ammonium eller fosfat (VISS-uttag 2020-09-01). 

Förändringar sedan 2016 
Antalet grundvattenförekomster med otillfredsställande status med avseende på 

kväveföreningar eller fosfat har minskat från en till ingen. Till den slutliga versionen av 

förvaltningsplanen kommer vi att utveckla texten om vad förändringen beror på. 

Riskbedömning  
I Västerhavets vattendistrikt riskerar-92 vattenförekomster att ha otillfredsställande status 

Karta 11). Dessa behöver operativ övervakning för att verifiera påverkan. Två av dem behöver 

åtgärder direkt. (VISS-uttag 2020-09-01) 
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Riskbedömning för näringsämnen i grundvatten. 

Karta 11 Riskbedömning för näringsämnen i grundvatten i Västerhavets vattendistrikt (VISS 2020-09-03)  
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3.10 Förändrade grundvattennivåer 

Påverkanskällor: Orsaker till förändrade grundvattennivåer 
En påverkanskälla är det som orsakar ett miljöproblem. 

Generellt sett är tillgången på grundvatten god i hela distriktet, men lokalt kan det uppstå 

vattenbrist vid varma och torra perioder. Flera av åren sedan 2016 har varit ovanligt torra 

vilket återspeglas både i statusklassificeringen och i riskbedömningen. Vattenuttag sker bland 

annat för vattenanvändning i jordbruk, allmän eller enskild dricksvattentäkt och inom 

industrin. Vid för stora vattenuttag i områden nära kusten eller i områden med relikt 

saltvatten kan grundvattenförekomsten få höga halter av klorid och sulfat. Då vattenflödena 

ändras kan även förorenat vatten riskera att tränga in och orsaka problem med 

vattenkvaliteten. Täktverksamhet, gruvverksamhet, återställning av dagbrott, utdikning av 

våtmarker och skogsavverkning kan orsaka förändringar i grundvattennivåerna.  

Hårdgjord yta hindrar den naturliga påfyllningen av grundvattenmagasinen, framför allt i 

städer med stor andel hårdgjorda ytor. På sikt kan det medföra en betydande sänkning av 

grundvattennivån. Klimatförändringar leder till problem med förändrade grundvattennivåer, 

både torka och översvämningar. Problemen med låga grundvattennivåer berör mest sydöstra 

Sverige, men även i övriga landet kan förändrade grundvattennivåer innebära problem för 

dricksvattenförsörjningen. Nivåförändringar kan också leda till ändrade strömningsriktningar 

inom en grundvattenförekomst. Det kan i sin tur innebära att föroreningar börjar 

transporteras mot en dricksvattenbrunn där flödesriktningen tidigare var riktad bort från 

brunnen.  

Det finns betydande påverkan på 27 av distriktets grundvattenförekomster. Påverkan 

kommer framförallt från vattenuttag till allmän dricksvattenförsörjning, men även från 

vattenuttag till jordbruk.  

(VISS-uttag 2020-09-01) 

Påverkan på terrestra ekosystem 
Grundvattenberoende terrestra ekosystem är ekosystem på land som är beroende av 

utflödande grundvatten eller en viss grundvattennivå för att fungera (SGU, 2019). Olika typer 

av våtmarker eller källor är exempel på grundvattenberoende terrestra ekosystem. Huruvida 

dessa grundvattenberoende terrestra ekosystem påverkas negativt av rådande 

grundvattennivåer har utretts.  

I Västerhavets vattendistrikt finns sex identifierade grundvattenberoende terrestra ekosystem 

som är negativt påverkade till följd av kvantitativ påverkan på en grundvattenförekomst 

(VISS-uttag 2020-06-01). 

Statusklassificering  
En vattenförekomst har otillfredsställande kvantitativ status. Vattenförekomsten med 

otillfredsställande status påverkar inget grundvattenberoende ekosystem) (VISS-uttag 2020-

09-01).  
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Förändringar sedan 2016 
Inga förändringar har skett sedan förra bedömningen under åren 2010–2015. En 

grundvattenförekomst på Bjärehalvön klassificeras fortfarande till att inte uppnå god 

kvantitativ status (VISS-uttag 2020-09-01). 

Riskbedömning  
I Västerhavets vattendistrikt riskerar 27 vattenförekomster att ha otillfredsställande status 

(Karta 12). Dessa behöver operativ övervakning för att verifiera påverkan. Tolv av dem 

behöver åtgärder direkt (VISS-uttag 2020-09-01). 

För att en grundvattenförekomst ska nå god kvantitativ status får det inte finnas mänsklig 

påverkan på grundvattenförekomsten som leder till betydande skada på ett 

grundvattenberoende terrestert ekosystem. 

I Västerhavets vattendistrikt riskerar fem grundvattenförekomster att inte följa 

miljökvalitetsnormen god kvantitativ status på grund av påverkan på grundvattenberoende 

terrestra ekosystem. Påverkan utgörs främst av dikning, dricksvattenuttag och vattenuttag 

inom jordbruket. 

Vattenförekomsterna behöver operativ övervakning för att verifiera påverkan. En av dem 

behöver åtgärder direkt.  
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Riskbedömning för förändrade grundvattennivåer 

Karta 12 Riskbedömning för förändrade grundvattennivåer i Västerhavets vattendistrikt. 
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Riskbedömning för skada på grundvattenberoende ekosystem 

Karta 13 Riskbedömning för skada på förbundna landmiljöer i Västerhavets vattendistrikt. 
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3.11 Övergripande grundvattenstatus 
För att bedöma grundvattenförekomsternas tillstånd gör länsstyrelsernas 

beredningssekretariat en klassificering av kemisk och kvantitativ status. De klassificerar 

utifrån resultat från mätningar av kemiska parametrar och information om kvantitativ 

påverkan, som de utvärderar med bedömningsgrunder från SGU (SGU, 2018). Mer 

information om hur statusklassificeringen genomförs och vilket underlag som används finns i 

avsnitt 3.1 Statusklassificering och i kompletterande riktlinjer om statusklassificering och 

riskbedömning av grundvatten (Vattenmyndigheterna, 2020b). 

Kvantitativ status 
Av vattendistriktets 596 grundvattenförekomster har en bedömts ha otillfredsställande 

kvantitativ status (Karta 14). I avsnitt 3.10 Förändrade grundvattennivåer kan du läsa mer om 

anledningarna till att den kvantitativa statusen är påverkad (VISS-uttag 2020-09-01). 

 

Statusbedömningarnas tillförlitlighet 
Tillförlitligheten hos bedömningarna av god kvantitativ status är generellt god eftersom det 

sällan finns betydande påverkan på kvantiteten. Även bedömningarna av otillfredsställande 

kvantitativ status är generellt god, eftersom det krävs kunskap om att påverkan på 

kvantiteten har effekt på grundvattentillgången för att statusen ska anses vara 

otillfredsställande (Diagram 26).  

Tillförlitligheten hos kvantitativ status  

 

Diagram 26 Tillförlitlighet hos bedömningarna av kvantitativ status i Västerhavets vattendistrikt Data 

från VISS 2020-09-01. 

Förändringar i kvantitativ status sedan 2016 
Förändringar i kvantitativ status mellan perioderna 2010–2015 och 2016–2021 finns att läsa om 

i avsnitt 3.10 Förändrade grundvattennivåer. 
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Kvantitativ grundvattenstatus 

Karta 14 Kvantitativ grundvattenstatus i Västerhavets vattendistrikt (VISS 2020-09-03).  
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Kemisk status 
Av vattendistriktets 596 grundvattenförekomster har 11 bedömts ha otillfredsställande kemisk 

status (Karta 15). Det är främst förhöjda halter av bekämpningsmedel och PFAS11 som 

orsakar otillfredsställande status. I avsnitt 3.6 Miljögifter, 3.8 Klorid och sulfat i grundvatten 

och 3.9 Kväveföreningar och fosfat i grundvatten finns mer information om anledningarna till 

att den kemiska statusen är påverkad.  

Statusbedömningarnas tillförlitlighet 
Eftersom de flesta grundvattenförekomster inte är påverkade i någon betydande grad av 

mänsklig verksamhet anses de ha god status med god tillförlitlighet. Tillförlitligheten i 

statusbedömningen sjunker om vattenförekomsten bedöms vara utsatt för betydande 

påverkan och det saknas tillräckliga mätdata som bekräftar att förekomsten är påverkad.  

Tillförlitlighet hos kemisk status 

 

Diagram 27 Tillförlitlighet hos bedömningarna av kemisk status i Västerhavets vattendistrikt. Data 

från VISS 2020-09-01.  

Förändringar i kemisk status sedan 2016  
Av vattendistriktets 20 grundvattenförekomster som hade otillfredsställande kemisk status 

under perioden har 13 förbättrat sin status, 4 bedöms fortfarande ha otillfredsställande kemisk 

status. Det har tillkommit 2 grundvattenförekomster som har otillfredsställande status. I 

avsnitten 3.6 Miljögifter, 3.8 Klorid och sulfat i grundvatten och 3.9 Kväveföreningar och 

fosfat i grundvatten finns mer information om vad förändringarna i kemisk status beror på.  

Lokala riktvärden 
Vattenmyndigheterna har i samverkan med berörda beredningssekretariat och SGU tagit fram 

lokala riktvärden på grund av naturligt höga bakgrundshalter i några vattenförekomster. I 

Västerhavets vattendistrikt berörs ingen vattenförekomst av något sådant lokalt riktvärde.  

Vattenmyndigheterna har i samverkan med berörda beredningssekretariat och SGU även tagit 

fram lokala riktvärden för grundvattenförekomster som påverkar ett akvatiskt ekosystem 

negativt. I Västerhavets vattendistrikt gäller det PFAS i ett grundvatten som påverkar en del 

av Rössjöholmsån. 
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Kemisk grundvattenstatus 

Karta 15 Kemisk grundvattenstatus i Västerhavets vattendistrikt (VISS 2020-09-03). 
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3.12 Övergripande ytvattenstatus 

Ekologisk status 
Den ekologiska statusen är en sammanvägning av klassificeringen per miljöproblem och ger 

en övergripande bild av miljötillståndet i vattenförekomsten. Västerhavets vattendistrikt har 

2791 naturliga ytvattenförekomster, det vill säga vattenförekomster som inte är kraftigt 

modifierade (KMV) eller konstgjorda (KV). Av dessa har 80 procent bedömts ha sämre än god 

ekologisk status. Läs mer om anledningarna till att statusen är påverkad i avsnitt 3.4 

Övergödning, 3.6 Miljögifter (delarna om särskilda förorenande ämnen) 3.5 Fysiska 

förändringar och 3.7 Försurning. 

 

Statusbedömningarnas tillförlitlighet 
Vid sammanvägning gäller att om den ekologiska statusen är god eller hög så överförs 

tillförlitligheten från den parameter som med högst tillförlitlighet visar motsvarande status. 

Om status istället är sämre än god så överförs tillförlitligheten från den parameterbedömning 

som med högst tillförlitlighet visar att statusen är just sämre än god (Havs- och 

vattenmyndigheten, 2018d).  

Medelhög tillförlitlighet är den vanligast förekommande klassningen i den övergripande 

ekologiska statusen och visas i Karta 16 och Diagram 28. 

Tillförlitlighet 

 

Diagram 28 Tillförlitlighetsklassning för klassificeringar av ekologisk status i sjöar, vattendrag och 

kustvatten i Västerhavets vattendistrikt. Staplarna visar antalet vattenförekomster. Data från VISS 

2020-09-01. 
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Förändringar i ekologisk status sedan 2016 
Bedömningen av status följer en annan metod än i perioden 2009–2015. Under perioden 2016–

2021 statusklassificerades endast vattenförekomster med betydande påverkan och då endast 

utifrån de parametrar som bäst kan verifiera denna påverkan. I de vattenförekomster där det 

inte finns betydande påverkan bedöms den övergripande statusen till god, och inga 

bedömningar på parameternivå behövs.  

Andelen vattenförekomster med god eller hög ekologisk status (2009–2015 (Tabell 27)har ökat 

med två procentenheter och andelen med måttlig eller sämre ekologisk status har minskat i 

motsvarande grad (Tabell 27).  

 

Ekologisk status för ytvattenförekomster  

  

Sjöar 
2010
–
2015 

Vattendra
g 2010–
2015 

Kust 
2010
–
2015 

Sjöar 
2016
–
2021 

Vattendra
g 2016–
2021 

Kust 
2016
–
2021 

Hög 6 2 0 19 5 0 

God 227 225 5 255 262 29 

Måttlig 477 1262 95 480 1451 80 

Otillfredsställande 54 122 10 60 109 2 

Dålig 12 40 0 5 34 0 
Totalt antal 
vattenförekomster i 
distriktet 

776 1651 110 
819 1861 

111 

Tabell 27 Ekologisk status för ytvattenförekomster i Västerhavets vattendistrikt under perioderna 2009–

2015 och 2016 - 2021. Vattenförekomster som har förklarats som kraftigt modifierade eller konstgjorda 

ingår inte i denna tabell (se avsnitt om Kraftigt modifierade och konstgjorda vattenförekomster). 

Uppgifterna är hämtade från VISS 2020-09-01, www.viss.lansstyrelsen.se. 

 

Förändringar i indelningen av vattenförekomster kan dock påverka bilden. Om man enbart 

jämför ytvattenförekomster som haft samma indelning både under perioden 2010–2015 och 

under 2016 - 2021 så har 400 en förbättrad status och 330 en försämrad status (Tabell 28).  

Vattenförekomster som har en förbättrad eller försämrad ekologisk status  
 Sjöar Vattendrag Kustvatten Totalt 
Förbättrade 159 207 34 400 

Försämrade 131 196 3 330 

Tabell 28 Antal vattenförekomster i Västerhavets vattendistrikt som har en förbättrad eller försämrad 

ekologisk status jämfört med föregående cykel. Uppgifterna är hämtade från VISS 2020-09-01, 

www.viss.lansstyrelsen.se. 
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Övergripande ekologisk status 

Karta 16 Ekologisk status för ytvattenförekomster i Västerhavets vattendistrikt. 
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Ekologisk potential 
För vatten som förklarats som kraftigt modifierade (KMV) eller som konstgjorda vatten (KV), 

används andra benämningar på kvalitetsklasserna jämfört med de som används för naturliga 

vatten. Istället för ekologisk status är det den ekologiska potentialen som bedöms (Tabell 29).  

KMV-underlag kompletteras till senare delen av samrådet med start 1 mars. 

Ekologisk potential i konstgjorda vatten 

  Sjöar Vattendrag 
Hög  -  - 

God  - 3 

Måttlig - 7 

Otillfredsställande - - 

Dålig -  - 

Tabell 29 Ekologisk potential hos de sjöar och vattendrag som är KV i Västerhavets vattendistrikt. 

Uppgifterna är hämtade från VISS 2020-09-01, www.viss.lansstyrelsen.se. 

 

 

Karta x. Ekologisk potential för kraftigt modifierade vatten. Karta kommer efter 1 mars.  

Förändringar i ekologisk potential sedan förra förvaltningscykeln 
Kompletteras till senare delen av samrådet med start 1 mars. 

Kemisk status 
Gränsvärden för kvicksilver och polybromerade difenyletrar (PBDE) överskrids i alla 

vattendistriktets ytvattenförekomster. Därmed klassificeras samtliga ytvatten i distriktet till 

uppnår ej god status när kvicksilver och PBDE inkluderas i bedömningen.  
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Kemisk ytvattenstatus  

Karta 17 Kemisk status för ytvattenförekomster i Västerhavets vattendistrikt. För att problem med andra prioriterade 

ämnen inte ska överskuggas av de överallt överskridande ämnena kvicksilver och PBDE, presenteras kemisk status 

exklusive dessa ämnen (infälld karta: kemisk ytvattenstatus inklusive kvicksilver och PBDE). Från VISS 2020-09-03  
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I Västerhavets vattendistrikt har 157 ytvattenförekomster bedömts ha sämre än god kemisk 

status exklusive kvicksilver och PBDE, se Karta 17 och Tabell 30 (under nästa rubrik). 

Statusbedömningarnas tillförlitlighet 

Vid sammanvägning gäller att om den kemiska statusen klassificeras till uppnår ej god, ärvs 

tillförlitligheten från den parameter som med högst tillförlitlighet visar att statusen är sämre 

än god. Eftersom den kemiska statusen är sämre än god i alla vattenförekomster, med 

avseende på kvicksilver och PBDE, som har en klassificering med tillförlitlighet 2 (medel), har 

den kemiska statusen oftast 2 i tillförlitlighet. Tillförlitligheten i klassificeringar för enskilda 

ämnen beskrivs i avsnitt 3.6 Miljögifter. 

Förändringar i kemisk status sedan 2016 
Om kvicksilver och PBDE utesluts ur bedömningarna, är andelen ytvattenförekomster som 

inte uppnår god kemisk status högre under perioden 2016–2021 än under perioden 2010–2015 

6 procent 2021 jämfört med 3 procent 2016. Dessutom är det under åren 2016–2021 fler ämnen 

som bidragit till en sänkning av kemisk status. Orsakerna till detta är flera. Dels har fler 

mätningar gjorts sedan 2016, vilket innebär att dataunderlaget för klassificeringar har blivit 

bättre. Dessutom har gränsvärden och matriser för befintliga prioriterade ämnen reviderats. 

Under perioden 2016–2021 har också 12 nya prioriterade ämnen tillkommit.  

Andelen vattenförekomster som inte uppnår god status om man bortser från ämnena 

kvicksilver och PBDE (som överskrider gränsvärdena överallt) har ökat med 3 procent. 

Vattenförekomster med sämre än god status  

  

Sjöar 
2009
–
2015 

Vatten-
drag 
2009–
2015 

Kust 
2009
–
2015 

Sjöar 
2016
–
2021 

Vatten-
drag 
2016–
2021 

Kust 
2016
–
2021 

Antal vfk som ej uppnår 
god kemisk status 
exklusive Hg och PBDE 

25 21 26 28 56 73 

Totalt antal 
vattenförekomster i 
distriktet 

788 1694 110 833 1909 111 

Tabell 30 Antal vattenförekomster i Västerhavets vattendistrikt med sämre än god status, exklusive 

kvicksilver och PBDE, i denna och föregående cykel. 

Bidragande orsaker till att den övergripande kemiska statusen har förändrats kan vara både 

ändrade kunskapsunderlag och metoder, såväl som verkliga ändringar i miljön. Detta 

beskrivs mer detaljerat i avsnitt 3.6 Miljögifter.  
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4 Miljöövervakning 

4.1 Inledning 
Olika aktörer tar prover på vatten, fisk och musslor, inventerar vattenmiljöer och analyserar 

regelbundet många olika biologiska och kemiska parametrar i Sveriges vatten. Exempel på 

sådana parametrar är artsammansättning och mängd av bottenfauna, fisk och växter, och 

även näringsämnen som fosfor och kväve och tungmetaller som kvicksilver och bly. 

Mätningarna ger kunskap om hur vattnens tillstånd och status är i dag. Vattenmyndigheter 

och andra berörda kan också se var åtgärder behöver sättas in för att förbättra vattnen. Alla 

olika undersökningar samlas inom begreppen övervakning eller miljöövervakning. 

Genom övervakning får vi också information om hur vattnets tillstånd förändras över tid. 

Ofta behöver vi mäta över långa tidsperioder för att kunna se om en förändring orsakas av 

mänsklig påverkan eller beror på naturlig variation. Övervakning sker också för att bekräfta 

misstänkta miljöproblem och för att följa upp effekterna av de åtgärder som är genomförda 

för att komma tillrätta med dessa problem.  

Övervakningsprogrammet beskriver hur övervakningen hänger ihop med övrig 

vattenförvaltning. I denna del redovisar vi även vad som behöver utvecklas under åren 2021–

2027 för att övervakningen ska ge ett bra underlag till nästa statusklassificering.  

Bilagorna 8a-e Övervakningsprogram i vattendistrikten beskriver den övervakning som 

genomförts under 2016–2021. Det är dessa undersökningar som är grunden för genomförda 

statusklassificeringar och uppföljning av åtgärder. Där redovisar vi också metoder och 

arbetssätt för urval av stationer till övervakningsprogrammet. 

Övervakning av vattnet 
Övervakningen av ytvatten omfattar undersökningar av biologi, vattenkemi och miljögifter. I 

grundvatten undersöker vi kemiska och fysikaliska parametrar samt grundvattennivåer.  

Vattenmyndigheterna genomför ingen egen övervakning. Vi är beroende av den övervakning 

som myndigheter, kommuner och andra organisationer genomför för att få underlag till 

statusklassificeringar och andra bedömningar (Figur 2). Den övervakning som dessa aktörer 

utför har olika syften. Förutom att den används för att bedöma långsiktiga förändringar i 

miljötillståndet används den också för att följa upp hur en viss verksamhet påverkar miljön.  

Även utformningen av övervakningen ser olika ut beroende på vilket syfte den har. Till 

exempel fokuserar kalkeffektuppföljningen på parametrar som är kopplade till försurning. 

  



 

98 

Miljöundersökningar i vatten som kan användas i vattenförvaltningsarbetet 

 

Figur 2 Vattenmyndigheten är beroende av andra aktörers miljöövervakning för att få underlag till 

statusklassificeringar och andra bedömningar. Aktörernas övervakning har olika syften och utformning 

och därför är det bara en viss del av övervakningen som kan användas i vattenförvaltningsarbetet.  

Vattendirektivet pekar ut hur övervakningen ska ske för att uppfylla de krav som gäller för 

vattenförvaltning. Det handlar bland annat om vilka metoder som ska användas och hur ofta 

provtagning ska ske. Syftet är framför allt att övervakningen ska ha god kvalitet. Det ska 

också vara möjligt att jämföra resultaten av klassificeringar och bedömningar som gjorts i 

olika länder.  

I Sverige reglerar två föreskrifter hur övervakningen i vattenförvaltningsarbetet ska 

genomföras. Det är Sveriges geologiska undersöknings (SGU) föreskrifter om övervakning av 

grundvatten (SGU-FS 2014:1) och Havs- och vattenmyndighetens (HaV) föreskrifter om 

övervakning av ytvatten (HVMFS 2015:26).  

Det är inte all svensk övervakning som uppfyller kraven för att få användas som underlag för 

klassificeringar. Men övervakning som inte uppfyller vattendirektivets krav kan ändå 

användas som underlag vid expertbedömningar.  

I databasen Vatteninformationssystem Sverige (VISS) finns information om övervakning av 

vatten. Det går att se var olika övervakningsstationer finns, vad som mäts och hur ofta det 

mäts. Däremot lagras ingen mätdata i VISS. Resultaten hämtas hos respektive nationell 

datavärd som lagrar mätdata, till exempel Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 

(SMHI), Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och SGU. För varje statusklassificering finns en 

koppling till den övervakningsstation som gett underlag till statusbedömningen. 

Samarbete behövs för övervakning Enligt (vattenförvaltningsförordningen)(2004:660), ska 

vattenmyndigheterna ta fram program för övervakning av landets vattenförekomster. Det ska 

finnas ett övervakningsprogram per vattendistrikt. Stommen i övervakningsprogrammen är 
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nationell- och regional miljöövervakning samt samordnad recipientkontroll. Programmen ska 

genomföras i samarbete med myndigheter, kommuner och andra organisationer. De tar 

prover och analyserar resultaten för att få en heltäckande översikt över vattenstatusen inom 

varje vattendistrikt. 

Även om vattenmyndigheterna har i uppgift att ta fram program för övervakning så har 

vattenmyndigheterna inget mandat att föreskriva någon att genomföra miljöövervakning. 

Detta innebär att den övervakning som finns är resultatet av andra krav på övervakning, samt 

vissa frivilliga initiativ. Sammanlagt finns det fortfarande ett stort behov av ökad 

miljöövervakning med fokus på det som behövs för en god vattenförvaltning. 

Övervakningsprogrammen ska också redovisa hur aktörerna övervakar vattenförekomster i 

skyddade områden. Havs- och vattenmyndigheterna rapporterar programmen till Europeiska 

kommissionen. 

4.2 Övervakningsprogrammens innehåll 

Övervakningsprogram för grundvatten 

Tillgång på vatten undersöks  
Kvantitativ status innebär i praktiken att länsstyrelsernas beredningssekretariat bedömer om 

det är balans mellan nybildning och uttag av grundvatten i en grundvattenförekomst. Om 

man genom till exempel uttag av dricksvatten tar ut mer grundvatten än vad som nybildas, 

sjunker grundvattennivån och den kvantitativa statusen blir otillfredsställande. 

I följande grundvattenförekomster ska övervakningsprogram för kvantitativ status finnas för 

vattendistriktet: 

• Där det finns risk att summan av grundvattenuttagen är större än den långsiktiga årliga 

grundvattenbildningen.  

• Där förändrade grundvattennivåer kan medföra risk för att god ekologisk status inte nås 

i ytvatten eller i grundvattenberoende terrestra ekosystem som är förbundna med 

grundvattnet. 

• Där mänsklig påverkan medför risk för saltvatteninträngning eller annan försämring av 

grundvattnets kvalitet.  

I grundvattenförekomster där den kvantitativa statusen inte riskerar att försämras ska det 

finnas övervakningsprogram, men med lägre krav på antal provtagningar och stationer. 

Den kvantitativa övervakningen syftar till att:  

• underlätta bedömning av kvantitativ status för alla grundvattenförekomster eller 

grupper av förekomster 

• ge en tillräckligt säker bedömning av den tillgängliga grundvattenresursen 

• ge en tillräckligt säker bedömning av effekter som är orsakade av mänsklig påverkan på 

grundvattennivåer. Bedömningen gäller även mark- och vattenmiljöer som är beroende 

av grundvattnet 

• ge en bedömning av risk för saltvatteninträngning eller annan försämring av 

grundvattenkvalitet som orsakats av människan 
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Tungmetaller och gifter kollas  
Kemisk grundvattenstatus bedöms enligt bedömningsgrunder i SGU:s föreskrifter om 

miljökvalitetsnormer och statusklassificering för grundvatten (SGU-FS 2013:2). Det innebär i 

praktiken att beredningssekretariaten bedömer enligt riktvärden i bilaga 1 till föreskrifterna, 

om inte vattenmyndigheten har beslutat om att andra riktvärden ska gälla. Exempelvis finns 

det riktvärden för halter av olika tungmetaller, bekämpningsmedel och saltvatten. 

Kontrollerande övervakning av grundvatten 

För varje sexårig vattenförvaltningscykel ska vattenmyndigheterna ta fram ett program för så 

kallad kontrollerande övervakning av grundvatten. Den är en grundövervakning som ska ge 

en heltäckande översikt av grundvattenförekomsternas kemiska status. Syftet med den 

kontrollerande övervakningen är att ge underlag för att: 

• bedöma långsiktiga trender, både till följd av förändringar i naturliga förhållanden och 

förändringar orsakade av mänsklig verksamhet  

• göra riskbedömningar och statusklassning 

• kunna ta fram ett operativt övervakningsprogram  

Om den kontrollerande övervakningen visar att en vattenförekomst är riskzonen för att inte 

uppnå god grundvattenstatus ska vattenförekomsten inkluderas i det operativa 

övervakningsprogrammet. 

Operativ övervakning av grundvatten 

Vattenmyndigheterna ska ta fram ett operativt övervakningsprogram för sådana 

grundvattenförekomster som riskerar att inte nå god kemisk status. Den operativa 

övervakningen är mer specifik och utgår ifrån den mänskliga påverkan som finns på en viss 

vattenförekomst. 

Syftet med den operativa övervakningen är att bedöma:  

• kemisk status för alla grundvattenförekomster eller grupper av förekomster som har 

sänkt status enligt kontrollerande övervakning  

• om koncentrationen av förorenande ämnen som finns på grund av mänsklig verksamhet 

visar en långsiktigt uppåtgående trend 

• effekten av genomförda åtgärder 

Övervakningsprogram för ytvatten 

Övervakning av kemisk och ekologisk status 
Operativ och kontrollerande övervakning övervakar kemisk och ekologisk status i sjöar, 

vattendrag och kustvatten. 

Kontrollerande övervakning är grunden  

Den kontrollerande övervakningen ska ge en generell bild av status i avrinningsområden och 

vattendistrikt, som en sorts grundövervakning. Ett tillräckligt stort antal vattenförekomster, 

av alla sorter och som har olika typer av mänsklig påverkan, behöver ingå i den 

kontrollerande övervakningen.  

Syftet med den kontrollerande övervakningen är att:  
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• komplettera och bekräfta den bedömning av miljöpåverkan som vattenmyndigheterna 

ska göra enligt (vattendirektivet) 

• vattenmyndigheterna ska kunna utforma effektiva och ändamålsenliga 

övervakningsprogram  

• bedöma de långsiktiga förändringarna i naturliga förhållanden 

• bedöma de långsiktiga förändringar som omfattande mänsklig påverkan orsakar 

Kontrollerande övervakning ska minst ske under ett år per sexårig vattenförvaltningscykel. 

Övervakningen i varje station ska omfatta följande:  

• alla biologiska parametrar som behövs för vattenförvaltningsarbetet 

• alla hydromorfologiska parametrar som behövs för vattenförvaltningsarbetet 

• alla allmänna fysikalisk-kemiska parametrar som behövs för vattenförvaltningsarbetet 

• prioriterade ämnen som släpps ut  

• särskilda förorenande ämnen som släpps ut i betydande mängder 

Operativ övervakning tittar på djupet  

Operativ övervakning av ytvatten ska utföras i de vattenförekomster där statusen är sämre än 

god. Den ska också utföras i alla vattenförekomster där statusen riskerar att försämras och i de 

vattenförekomster där det förekommer utsläpp av prioriterade ämnen. 

Den operativa övervakningen i ytvatten syftar till att:  

• ge underlag för statusklassificering för de vattenförekomster som riskerar att inte uppnå 

miljökvalitetsnormerna 

• bedöma effekterna av genomförda åtgärder 

För att kunna bedöma omfattningen av den mänskliga påverkan som ytvattenförekomster 

utsätts för, ska myndigheter, kommuner och andra aktörer övervaka:  

• parametrar för de biologiska kvalitetsfaktorer som är mest känsliga för den påverkan 

som vattenförekomsterna utsätts för  

• alla prioriterade förorenande ämnen som släpps ut  

• andra särskilda förorenande ämnen som släpps ut i betydande mängd 

• parametrar för de hydromorfologiska kvalitetsfaktorer som är mest känsliga för den 

påverkan som har konstaterats. 

Övervakning i skyddade områden 
I vattenförekomster inom områden som är skyddade enligt vissa andra direktiv ska det finnas 

övervakning av de skyddade värdena. Detta gäller vattenförekomster som ligger i områden 

som är berörda av:  

• (nitratdirektivet) 

• (avloppsvattendirektivet) 

• (badvattendirektivet) 

• (fiskvattendirektivet) 
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• (skaldjursdirektivet) 

• (art- och habitatdirektivet) 

• (fågeldirektivet) 

• (dricksvattendirektivet) 

Nedan redovisar vi vilka värden som övervakas i de olika typerna av skyddade områden.  

Vilka geografiska områden det är som skyddas av de olika direktiven finns beskrivet i bilaga 7 

Skyddade områden (en bilaga per vattendistrikt).  

Dricksvatten kräver extra koll  
Vattenförekomster som används för dricksvattenproduktion, kallas dricksvattenförekomster, 

enligt vattendirektivets artikel 7. Dessa kräver extra övervakning som till viss del ska 

anpassas efter dricksvattendirektivet.  

Övervakningen enligt vattendirektivet ska kompletteras med de parametrar som behövs 

utifrån kraven på vattnet som råvara till dricksvatten. I dricksvattendirektivet finns en lista 

över flera kemiska parametrar som dricksvattenproducenten måste kontrollera i det färdiga 

dricksvattnet. Men dricksvattendirektivet ställer inga direkta kvalitetskrav på råvattnet i de 

ytvatten eller grundvattenmagasin som används. Sådana krav finns istället i vattendirektivet. 

När det gäller dricksvattenförekomster i grundvatten ska aktörerna övervaka de 

vattenförekomster där uttagen av dricksvatten överskrider 10 kubikmeter per dygn eller 

distribueras till fler än 50 personer.  

Ytvattenförekomster där vattenproducenterna tar ut mer än 100 kubikmeter vatten 

(sammanlagt) per dag i genomsnitt ska övervakas extra. Där ska aktörerna övervaka ämnen 

som bland annat regleras enligt dricksvattendirektivet. Det handlar om ämnen som kan 

påverka vattenförekomstens status och omfattar alla prioriterade ämnen som släpps ut i 

vattenförekomsten och alla andra ämnen som släpps ut i betydande mängd. I 

dricksvattenförekomster som försörjer fler än 10 000 personer finns speciella krav på hur ofta 

provtagningen ska ske.  

Dricksvattenförekomster pekas ut enligt vattenförvaltningsförordningen (VFF SFS 2004:660, 

till och med SFS 2018:2103). Sverige har inkluderat dricksvattendirektivet i svensk lagstiftning 

genom Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten, omtryck (LIVSFS 

2017:2). 

Högre krav för Natura 2000  
Områden som är skyddade enligt art-och habitatdirektivet och fågeldirektivet kallas Natura 

2000-områden. För vattenförekomster som ligger inom Natura 2000-områden gäller särskilda 

krav på övervakning. Det gäller också områden som hydrologiskt påverkar Natura 2000-

området genom vattenflödet. Det beror på de arter och livsmiljöer som finns i vattnet. En 

utgångspunkt är att dessa arter och livsmiljöer ska ha god bevarandestatus. Om den inte är 

god ska aktörerna övervaka lämpliga parametrar som är viktiga för respektive art eller 

livsmiljö. Övervakningen ska även kontrollera effekter av genomförda åtgärder. Många 

gånger är kraven för god ekologisk status samma som kraven för god bevarandestatus men 

inte alltid.  

Nitratdirektivet rör jordbruket 
Nitratdirektivet har kommit till för att åtgärda stora problem i Europa med förorening av 

nitrater från jordbruket. Direktivet handlar om att med god jordbrukarsed förhindra att nitrat 
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förorenar våra vatten, inte minst grundvattnet. Mycket kretsar kring gödsling och 

gödselhantering. På senare tid har även fosfat tagits med eftersom detta näringsämne också 

sprids i miljön på detta sätt. Jordbrukets påverkan när det gäller nitrat- och fosfathalter följs 

upp med övervakning. Det gäller också effekterna i miljön av de åtgärder som nitratdirektivet 

för med sig för jordbruket. Jordbruksverket genomför ingen egen övervakning för ändamålet 

utan utnyttjar resultat från den traditionella svenska miljöövervakningen. Jordbruksverket 

rapporterar regelbundet resultaten till Europeiska kommissionen enligt direktivets egna 

rutiner.  

Övervakningsprogram för vattenförvaltningen behöver övervaka nitrat och fosfat i de 

kustvatten, sjöar, vattendag och grundvatten som berörs av nitratdirektivet. 

Avloppsvattendirektivet ska begränsa utsläpp 
Kraven enligt avloppsdirektivet är riktade direkt mot avloppsreningsverkens kapacitet och 

utformning inom utpekade känsliga geografiska områden. Direktivet ställer inga 

kvalitetskrav eller krav på miljöundersökningar som till exempel miljöövervakning. Det 

handlar istället om att begränsa utsläpp av näringsämnena kväve och fosfor. 

Badvattendirektivet  
Övervakning enligt badvattendirektivet omfattar vissa tarmbakterier och vid behov synliga 

föroreningar som till exempel algblomning eller skräp. Det är kommunerna som utför 

övervakningen. Havs- och vattenmyndigheten lagrar resultaten i registret Badplatsen. 

Folkhälsomyndigheten granskar övervakningsresultaten och Havs- och vattenmyndigheten 

rapporterar in till Europeiska kommissionen. Badvattenövervakningen ska ingå i 

övervakningsprogrammen enligt vattendirektivet. 

Fiskvattendirektivet 
Direktivet har upphört att gälla och har ersatts av vattendirektivet, men områdena finns kvar. 

De ska ha minst samma skyddsnivå under vattendirektivet som de hade under 

fiskvattendirektivet. Generellt anser Europeiska kommissionen att kvalitetskraven enligt 

vattendirektivet även omfattar kraven enligt fiskvattendirektivet. Eftersom förordningen 

kvarstår i den svenska lagstiftningen ska övervakningen av fiskvattenområdena fortsätta som 

tidigare. 

Skaldjursdirektivet  
Detta är ett systerdirektiv till fiskvattendirektivet som också upphört att gälla och har ersatts 

av vattendirektivet och de utpekade områdena finns kvar. De ska ha minst samma 

skyddsnivå under vattendirektivet som de hade under Skaldjursdirektivet. Därför finns 

kravet på undersökning av tarmbakterier i musselkött och mantelhåla som fanns i 

skaldjursdirektivet kvar, eftersom det saknar motsvarighet i vattendirektivet. 

Vattenförekomster som är sådana områden ska övervakas och klassificeras även utifrån 

tarmbakterier.  

Livsmedelsverket analyserar blåmusslor inom områden där musslor odlas enligt EU-

förordning (854/2004) (särskilda bestämmelser för genomförandet av offentlig kontroll av 

produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel). Dessa 

produktionsområden överlappar mer eller mindre med musselvattnen och dessa båda 

övervakningsbehov kan därför samordnas. 

Direktivet berör endast Västerhavets vattendistrikt i Sverige. 
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Strategi för att se orsaker till miljöproblem  
Undersökande övervakning behövs i vissa situationer. Den ska utreda orsaker till 

miljöproblem och vara en hjälp för att sätta in rätt åtgärder så att vattenförekomsten kan nå 

miljökvalitetsnormerna. Den ska också ligga till grund för att komma till rätta med effekterna 

av oavsiktliga föroreningar. 

Situationerna då undersökande övervakning behövs definieras i bilaga 5 i vattendirektivet. 

Undersökande övervakning ska genomföras: 

• när orsaken till att en vattenförekomst inte når en miljökvalitetsnorm är okänd 

• efter en olycka eller spill för att undersöka hur omfattande föroreningen är och vilka 

konsekvenser den kan ge 

Utredningar och strategi 
Innan aktörerna sätter in undersökande övervakning behöver de ofta genomföra utredningar, 

till exempel i form av fördjupade påverkansanalyser. Sådana utredningar är en del i strategin 

för undersökande övervakning, se Figur 3. Den undersökande övervakningen är 

skräddarsydd för varje enskilt tillfälle och anpassas till de förhållanden som ska undersökas. 

Valet av kvalitetsfaktorer kan därför variera beroende på syftet med övervakningen.  

Om det är tydligt vilken typ av mänsklig påverkan som vattnet är utsatt för ska 

undersökningen fokusera på de kvalitetsfaktorer som är mest känsliga för denna påverkan. 

Vid undersökande övervakning kan det också vara aktuellt att gå utanför vattendirektivets 

kvalitetsfaktorer. Till exempel används så kallade effektmetoder där vattnets påverkan på 

organismer studeras. Effektmetoder kan bidra till att skapa en helhetsbild av föroreningsnivå, 

giftighet, biotillgänglighet och effekter i ekosystemet. 

Strategi för undersökande övervakning 

 

Figur 3 Strategin för undersökande övervakning när orsaken till att en vattenförekomst inte når en 

miljökvalitetsnorm är okänd. Flödesschemat visar de olika val och utredningar som till exempel en 

länsstyrelse behöver gå igenom innan den kan starta undersökande övervakning. (SFÄ=särskilda 

förorenande ämnen).  
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Ansvar och finansiering 
Vattenmyndigheterna ska se till att undersökande övervakning genomförs och har även 

ansvar för att redovisa hur den genomförs i förvaltningsplaner och till europeiska 

kommissionen i den internationella rapporteringen. Det behöver då finnas både finansiering 

och ett tydligt utpekat ansvar att utföra undersökningarna. Det saknas i nuläget.  

En möjlig fördelning av finansieringsansvaret skulle kunna vara att staten finansierar så länge 

det är oklart vad som är orsaken till att miljökvalitetsnormen inte kan (eller riskerar att inte 

kunna) uppnås. När det finns en tydligt ansvarig, som vid en olycka, skulle den som orsakat 

olyckan få bära en stor del av ansvaret enligt principen att förorenaren betalar. 

Behovet av undersökande övervakning 
Den nya statusklassningen för Västerhavets distrikt visar att 43 vattenförekomster har ”okänd 

signifikant påverkan”. För 29 av dessa är det miljögifter som är problemet och i 14 andra 

vattenförekomster problem med syrefattiga förhållanden. Dessa vattenförekomster kan bli 

aktuella för undersökande övervakning, se Tabell 31.  

 

Vattenförekomster med ”okänd signifikant påverkan” 

 Totalt antal VF Miljögifter Syrefattiga förhållanden 
Kust    
Sjö 33 19 14 
Vattendrag 10 10  
Summa 43 29 14 

Tabell 31 Antalet vattenförekomster (VF) i Västerhavets distrikt med ”okänd signifikant påverkan” . 

(uttag ur (VISS) 2020-03-30). 

Övervakning i internationella avrinningsområden  
Internationella avrinningsområden återfinns längs de svensk-norska och svensk-finska 

gränserna. Arealen för dessa är i de flesta fall marginella jämfört med ytan för de svenska 

vattendistrikten. Undantaget är Bottenvikens vattendistrikt, där det internationella 

avrinningsområdet Torneälven längs gränsen mot Finland utgör 17 procent av hela 

Bottenvikens vattendistrikt. Övervakningen av gränsvatten redovisas i bilaga 9 c, samarbete 

över gränserna.  

4.3 Förändringar i övervakningsprogrammet  
Vattenmyndigheten har tidigare tagit fram övervakningsprogram vid fem olika tillfällen. 

Dessa har rapporterats till Europeiska kommissionen av nationella myndigheter; 

Naturvårdsverket fram till och med 2010 och därefter Havs- och vattenmyndigheten (HaV). 

Eftersom vattenmyndigheterna inte bedriver övervakning i egen regi skapade vi istället 

övervakningsprogrammen med hjälp av parametrar från övervakningsstationer som andra 

aktörer ansvarar för. 

Övervakningsprogram 2007 
När övervakningsprogram 2007 togs fram arbetade vattenmyndigheterna enligt följande 

riktlinje: Urvalet skulle baseras på övervakningsstationer där mätningar av vattenkemi samt 

minst två biologiska kvalitetsfaktorer ingick.  
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Det medförde att de flesta av de stationer som Naturvårdsverket rapporterade till Europeiska 

kommissionen var sådana som ingår i olika delar av den nationella övervakningen, men som 

endast är en liten del av den totala övervakningen som genomförs i Sverige. När det gäller 

grundvatten rapporterades endast en del av den nationella kontrollerande övervakningen och 

den nationella kvantitativa övervakningen. 

Övervakningsprogram 2009 
Samma övervakningsprogram som togs 2007 rapporterade Naturvårdsverket i till Europeiska 

kommissionen i samband med att förvaltningsplanen togs fram. Programmet hade stora 

brister och Sverige åtog sig att göra en extra rapportering av övervakningsprogram till 2012. 

Övervakningsprogram 2012 
Under 2012 gjorde Sverige en revidering och en extra rapportering av övervakningen till 

Europeiska kommissionen. Då var utgångspunkten att ta med all pågående övervakning som 

genomförs regelbundet i Sveriges vattenförekomster.  

Detta innebar att betydligt fler övervakningsstationer rapporterades. Ungefär 20 procent av 

Sveriges vattenförekomster ingick i övervakningsprogrammet.  

Det fanns fortfarande stora brister i övervakningen och förutom rapporteringen av 

övervakningsprogram 2012 tog vattenmyndigheterna fram en strategi för hur övervakningen 

behöver utvecklas för att leva upp till vattendirektivet. 

Övervakningsprogram 2016 
När vattenmyndigheterna tog fram den förra förvaltningsplanen 2015 redovisade vi 

övervakningen i ett tillbakablickande program. Till skillnad från tidigare 

övervakningsprogram beskrev detta den övervakning som använts och som låg till grund för 

den statusklassning som genomfördes 2013–2014. Därmed utgjorde programmet också 

grunden till de miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram som vattendelegationerna beslutade 

år 2015. Programmet beskrev befintlig övervakning och representerade på ett mycket bättre 

sätt än tidigare det underlag som legat till grund för förvaltningsplanen 2016–2021. 

Övervakningsprogram 2018 
Under 2013 ändrades vattendirektivet och (prioämnesdirektivet)(2008/105/EG) genom ett 

tilläggsdirektiv ()(2013/39/EU), med avseende på prioriterade ämnen. Ändringarna innebar 

bland annat att tolv nya ämnen (nr 34–45) lades till på listan över prioriterade ämnen. Därmed 

behövde övervakningsprogrammen för vattendistrikten kompletteras och HaV rapporterade 

dessa till EU-kommissionen. 

Bilagan Övervakningsprogram  
I bilagan Övervakningsprogram redovisar vi det tillbakablickande övervakningsprogram som 

länsstyrelsernas beredningssekretariat har använt för att statusklassa vattenförekomster 2019–

2020. Programmet är därmed också grunden till de miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram 

som vattendelegationerna beslutar år 2021. Stommen i övervakningsprogrammet är nationell- 

och regional miljöövervakning samt samordnad recipientkontroll. Övervakningen har till stor 

del ursprungligen tagits fram för andra syften. I efterhand har den anpassats för att bättre 

möta de krav som ställs i vattenförvaltningsförordningen och myndigheternas föreskrifter. 
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4.4 Utvecklingsbehov  
Det finns fortfarande ett behov att utveckla Sveriges övervakning av yt- och grundvatten för 

att leva upp till vattendirektivets krav. För ytvatten är till exempel inte övervakningen av 

biologiska och hydromorfologiska kvalitetsfaktorer tillräcklig. Övervakning av prioriterade 

ämnen behöver också förbättras. Allmänt gäller också att övervakningsprogrammen på ett 

tydligare sätt behöver anpassas utifrån olika typer av mänsklig påverkan och risk för att inte 

miljökvalitetsnormen nås. 

Miljöövervakningen för att följa upp jord- och skogsbrukets och vattenkraftens påverkan 

behöver utvecklas. De deltar generellt inte i den samordnade recipientkontrollen idag men 

effekterna fångas i viss utsträckning av den befintliga miljöövervakningen och 

recipientkontrollen. Framtidens riskbaserade övervakningsprogram kommer att ta med 

effekterna, men för att det ska realiseras behöver finansieringen av denna övervakning lösas. 

Även övervakningen av grundvattenförekomster behöver utvecklas. Den befintliga 

övervakningen är för liten och behöver utökas med fler vattenförekomster och även 

kompletteras med fler parametrar för att ge det underlag som vattenförvaltningen behöver. 

Med hänsyn till kommande klimatförändringar som leder till att grundvattennivåerna 

varierar mer, måste det finnas en medveten strategi för övervakning av kvantitativ risk och 

status. Övervakning av skyddade yt- och grundvattenförekomster som används för 

dricksvattenuttag behöver också utvecklas för att uppfylla de särskilda kriterier som finns för 

dricksvatten. 

Vattenmyndigheterna ser tre viktiga förbättringsbehov i dagens miljöövervakning: 

• flöden för miljöövervakningsdata från analyserande laboratorium via kvalitetssäkrade 

data i datavärdarnas register till underlagen för alla vattenförvaltningens bedömningar, 

behöver förbättras  

• det saknas finansiering till stora delar av övervakningsbehovet 

• ansvarsförhållandena för att genomföra övervakningen är oklara 

Vägen framåt: Full koll på våra vatten 
Vattenmyndigheterna har tillsammans med länsstyrelserna, HaV, Naturvårdsverket och SGU 

tagit ett krafttag kring utvecklingen av Sveriges övervakning av yt- och grundvatten. 

Gemensamt har vi tagit fram handlingsplanen ”Full koll på våra vatten” (2019).  

Handlingsplanens syfte är att tydligt visa hur myndigheterna bedömer att dagens 

övervakning kan anpassas till vattenförvaltningsförordningens krav.  

Handlingsplanen har sin grund i vattenmyndigheternas förslag till strategi för framtidens 

miljöövervakning framtagen 2012. Planen ska också visa hur vi ska åtgärda bristerna i svensk 

miljöövervakning som Europeiska kommissionens har pekat på.  Målsättningen är att:  

• beskriva bristerna i dagens övervakning av grund- och ytvatten 

• beskriva moment som behöver genomföras för att åtgärda bristerna och ansvar för dessa 

• ta fram en tidplan för att genomföra de moment som behövs  

• övervakningen ska kunna användas som underlag till statusklassificering under åren 

2022–2027. 
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Under arbetet tar deltagande myndigheter fram underlagsmaterial i form av bland annat 

utredningar och pilotprojekt. HaV och SGU arbetar dessutom med vägledningar för 

övervakning medan vattenmyndigheterna utformar övervakningsprogram tillsammans med 

länsstyrelserna och Naturvårdsverket. Det sista steget innebär att behoven av ändringar införs 

i de befintliga övervakningsprogrammen.  

I arbetet ingår att föreslå kostnadsfördelning, men inte hur finansieringen ska lösas. 

Under åren 2020–2022 har HaV möjlighet att dela ut extra medel till övervakning av vatten. 

Pengarna är ett viktigt tillskott och används för att uppfylla behov enligt vattendirektivet. 

Vissa vatten får vara modell  
I ”Full koll på våra vatten” tar myndigheterna alltså fram en heltäckande beskrivning av 

Sveriges behov av övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen. En heltäckande 

övervakning innebär att alla vatten ska omfattas av övervakningsprogram. Gruppering av 

likartade vatten är en viktig del av arbetet. Genom grupperingen kan vi minska 

övervakningsbehovet då vissa vatten får representera en hel grupp.  

När grupperingen är genomförd är det dags att utforma teoretiska övervakningsprogram som 

visar behoven av övervakning. I detta steg handlar det om att peka ut övervakningsstationer 

för kontrollerande och operativ övervakning, välja lämpliga kvalitetsfaktorer att övervaka 

samt bestämma övervakningsfrekvens. 

Därefter gör vi en bristanalys. Syftet med analysen är att visa på vilka delar av dagens 

övervakning som uppfyller vattenförvaltningens behov och vilka delar som behöver 

revideras. Analysen mynnar också ut i förslag på hur övervakningen kan organiseras och 

genomföras på ett kostnadseffektivt sätt. Även förslag på finansiering ingår i detta moment. 

Resultatet ger underlag för anpassning av nationell och regional miljöövervakning utifrån 

vattenförvaltningsarbetets behov. Den kan också vara ett stöd till utformning av 

verksamhetsutövarnas recipientkontroll.  

Arbetet med att utforma övervakningen pågår. Inför vattendelegationernas beslut om att anta 

förvaltningsplanen 2021 kommer myndigheterna att ha tagit fram mer underlag. Det innebär 

att detta avsnitt om utvecklingsbehov kan komma att se annorlunda ut då. Redan nu är det 

dock tydligt att det finns ett stort glapp mellan befintlig övervakning och 

vattenförvaltningsförordningens krav. 

Datahantering och kvalitetssäkring 
För att datahantering och kvalitetssäkring ska bli effektiv och säker är flera satsningar igång. 

Målsättningen är att de nationella datavärdarna SLU, SMHI och SGU ska kunna ta emot all 

data som används för vattenförvaltningsarbetet och göra den tillgänglig för länsstyrelsernas 

beredningssekretariat.  

Några exempel på satsningar för bättre datahantering: 

• Naturvårdsverket tar tillsammans med de nationella datavärdarna fram ett nationellt 

register för övervakningsstationer. 

• Datavärdarna tar fram en valideringstjänst för granskning av kvaliteten på 

dataleveranserna. 

• Datavärdarna har fått ökade resurser för att förstärka datavärdskapen generellt.  
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5 Vatten i ett förändrat klimat 
Det globala klimatet håller på att förändras. Det finns en tydlig vetenskaplig enighet kring att 

de pågående klimatförändringarna är tätt sammankopplade och en direkt konsekvens av 

mänsklig påverkan och aktivitet. Fram till 2020 har den globala medeltemperaturen ökat med 

0,9 °C jämfört med basåret 1950 ( (Masson-Delmotte, o.a., i tryck). I Sverige är uppvärmningen 

1,6 °C som ett riksgenomsnitt men redan hela 2 °C i de norra delarna av landet. Med stor 

sannolikhet kommer medeltemperaturen att fortsätta öka under hela det nuvarande seklet 

(Bernes, 2016). 

Mer extrema väderförhållanden, ökad nederbörd, längre perioder med torka och stigande 

havsnivåer är följder av ett förändrat klimat som påverkar vattentillgång och vattenkvalitet i 

Sverige. Det finns många effekter av ett förändrat klimat som har koppling till förvaltningen 

av vårt vatten exempelvis:   

• genomtänkt vattenplanering på samhällsnivå 

• översyn av vattendomar för regleringar, uttag och markavvattning  

• grönare dagvattenhantering som fördröjer och minskar mängden dagvatten innan 

det når vattendrag.  

Klimatförändringar i Sverige  

Parameter Förändring 

Lufttemperatur 
Ökning i hela landet, främst i norra Sverige, 
främst vintertid. 

Medelnederbörd 
Ökning i hela landet, främst i Norrlands inland 
och fjälltrakter, främst vinter och vår. 

Kraftig korttidsnederbörd 
Ökning i hela landet, främst för de korta 
varaktigheterna. 

Vattentillgång 

Ökning av årsmedel i hela landet förutom östra 
Götaland. Ökningen är störst på vintern. 
Minskning på sommaren, främst i östra 
Götaland 

100-årsflöde och 200-årsflöde 
Ökning i stora delar av landet. Minskning i 
Norrlands inland och norra kustland samt i 
nordvästra Svealand. 

Årstidsförlopp 
Tidigare vårflödestoppar och högre vinter- och 
höstflöden, främst i norra Sverige. 

Lågflöden 
Mer vanligt i Götaland och Svealand, främst 
östra Götaland. 

Havsvattennivåer 
Stigande havsnivå, nettoökningen störst i södra 
Sverige. Små effekter i norra Sverige på grund 
av landhöjning. 

Vattentemperatur Ökning över hela året 
Istäckning Minskad istäckning 

Tabell 32 Pågående och förväntade effekter av klimatförändringar i Sverige.  

Källa: Havs- och vattenmyndigheten, 2020. 

En annan fråga är dricksvattenförsörjningen som behöver säkras mot effekter som exempelvis 

periodvis torka och förändrad råvattenkvalitet. Dricksvattenförsörjningen kommer att behöva 
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beaktas redan i ett tidigt skede i den kommunala planprocessen (Havs- och 

vattenmyndigheten, 2020f). Vid planering av bostadsbyggande och infrastruktur behöver 

stigande havsnivåer beaktas (Boverket, 2020c). Några av riskområdena som Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap (MSB) har identifierat utifrån förordning (2009:956) om 

översvämningsrisker är utpekade på grund av de stigande havsnivåerna (Andersson, 2018), 

läs mer om detta i bilaga 9. Klimatet i Sverige har blivit och förväntas fortsatt bli gradvis 

varmare och mer nederbördsrikt, se Tabell 32. 

 

5.2 Klimatförändringar i Västerhavets vattendistrikt 
 Att använda sig av scenarier i arbete och frågor som rör klimatförändringar görs främst för 

att förstå vilka effekter som kan komma att ske beroende på utveckling och på så sätt till 

exempel kunna vidta relevanta anpassningsåtgärder. SMHI har för Sverige tagit fram länsvisa 

klimatanalyser utifrån två olika RCP (Representative Concentration Pathways) scenarier: 

RCP4,5 (begränsade utsläpp växthusgaser) och RCP 8,5 (höga utsläpp växthusgaser). De 

länsvisa klimatanalyserna baseras på de två olika scenarierna och jämförs med 

referensperioderna år 1961–1990 och 1991–2013 (SMHI, 2020g).  

Klimatförändringarna förväntas föra med sig en ökad medeltemperatur och mer extremväder. 

I Västerhavets vattendistrikt förväntas medeltemperaturen öka, med både varmare somrar 

och vintrar som följd. Det medför att de förändringar i nederbördsmönster som förväntas ske 

bland annat innebär en ökad nederbörd i form av regn under vinterhalvåret, vilket kan 

generera högre vattenflöden. I och med att temperaturen förväntas öka innebär det att 

avdunstningen eventuellt också ökar, vilket istället kan generera lägre vattenflöden och då 

främst under sommarhalvåret (SMHI, 2019). Vänern är ett exempel i distriktet vars 

vattennivåer kan komma att påverkas, både i form av högre och lägre nivåer, vilket i sin tur 

påverkar vattenflödet i Göta älv. Konsekvenser av förändrade flöden i Vänern och Göta älv 

kan till exempel bli ökad översvämningsrisk, ökad risk för skred, utmaningar för både 

jordbruk och sjöfart (SMHI, 2018a). Förändrade nederbördsmönster i kombination med högre 

temperatur och ökad avdunstning som följd kan medföra ytterligare vattenbrist och torka, 

även på platser det inte förekommit tidigare (SWECO, 2020b)Torrperioder kan därför komma 

att bli ett allvarligt hot mot vattenresurser, vattenkvalitet och biologisk mångfald. Det är alltså 

inte bara vattenkvantiteten som påverkas utan även vattenkvaliteten, som en följd av att 

vattenomsättningen i sjöar och vattendrag försämras. 

Vattenbrist definieras som en situation där efterfrågan på vatten är större än tillgången. 

Situationen kan ha olika orsaker varav torka är en. Den viktigaste åtgärden för att hantera 

vattenbrist är att förebygga att den uppstår. För att undvika vattenbrist och för att förebygga 

torka har en delförvaltningsplan med åtgärdsprogram för vattenbrist tagits fram för vart och 

ett av landets fem vattendistrikt. Delförvaltningsplanen med åtgärdsprogram syftar till att ge 

ett långsiktigt förebyggande arbete, se ”Delförvaltningsplan med åtgärdsprogram för 

vattenbrist för Västerhavets Vattendistrikt”. 

Utifrån de olika klimatscenariorna har SMHI tagit fram en karttjänst (SMHI, 2019) och 

analyserat hur Sveriges kuster kan påverkas av framtida havsnivåer. I deras analys har det 

tagits hänsyn till rådande landhöjning, som ökar desto längre norrut i landet man befinner 

sig. I och med Västerhavets distrikts geografiska placering längs Sveriges västkust kommer en 

ökad havsnivå påverka distriktet i form av till exempel översvämningar. Viktigt att ha i 

åtanke är också de mer tillfälliga havsnivåhöjningar som sker i och med ökat extremväder, till 

exempel i form av kraftiga stormar som då pressar havet mot land (SMHI, 2019).  De 
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eventuellt periodvis lägre vattenflödena i Göta älv i kombination med en höjd havsnivå, både 

permanent men också vid extremväder, kan leda till ökad och mer förekommande 

saltvatteninträngning i älven, vilket i sin tur kan påverka dricksvattenförsörjningen (SMHI, 

2018a).  

5.3 Regnet ökar i mängd och intensitet 
Nederbörden i hela Sverige förväntas generellt att öka och antalet tillfällen med intensiv 

nederbörd ökar betydligt. Den största nederbördsökningen förväntas i norra och västra 

Sverige. Dessutom kommer alltmer av vinternederbörden falla som regn, även i norr (Bernes, 

2016). Ökad nederbördsmängd och nederbördsintensitet ökar riskerna för översvämningar. 

Extrema regntillfällen med översvämningar som resultat, kan orsaka allvarliga skador på 

olika typer av teknisk infrastruktur. Det medför stora konsekvenser för verksamheter och 

invånare. Kostnader för reparationer, uteblivna transportmöjligheter och påverkan på 

egendom kan bli stora. Förändrade nederbördsmönster kan också få negativ påverkan på vår 

inhemska livsmedelsproduktion (Jordbruksverket, 2013).  

Kraftig nederbörd och översvämningar påverkar sedimentationen och leder till ökad 

grumlighet och transport av närsalter och miljögifter. Det kan orsaka en ökad tillförsel av 

föroreningar till våra vatten och ytvattentäkter. Risken för spridning av virus, bakterier och 

parasiter ökar (Bernes, 2016). Vid översvämningar då grundvattenmagasinen är fyllda, finns 

det risk att ett ökat utbyte med ytvattnet förorenar grundvattnet. I förorenade mark- och 

vattenområden kan förändrade flöden och grundvattennivåer innebära att rörligheten hos 

föroreningarna ökar. Högre och mer växlande grundvattennivåer innebär att giftiga ämnen i 

större utsträckning kan följa med vattnets flöde. Ökade mängder lösta och partikelbundna 

föroreningar tränger ner i marken och dagvattenledningar transporterar ytvatten eller 

grundvatten ut i vattendrag, sjöar och hav (SGU, 2010). 

Räcker kapaciteten i avlopps- och dagvattensystem? 
Översvämningar av avloppssystemen kan vara en betydande källa till föroreningar i 

stadsnära vatten samt vattentäkter. En följd av ökad regnintensitet och avrinningsvolym i 

kombination med en höjning av vattenståndet leder till ett ökat behov av omhändertagande 

av dagvatten (Livsmedelsverket, 2017). Ett behov av ett utökat dagvattensystem finns även på 

grund av att vinternederbörd faller som regn på frusen mark vilket ökar avrinningen. 

Sveriges tätorter och dess dagvattensystem är inte utformade för att avleda de ökade 

nederbördsmängder som klimatförändringar leder till. I tätorter finns en stor andel så kallade 

kombinerade avloppsystem, vilket betyder att dagvatten och spillvatten leds i samma nät. I 

denna typ av system kan regn leda till höga flöden som i sin tur leder till en överbelastning av 

ledningsnätet. Som en följd släpps orenat avloppsvatten ut via ledningsnät eller vid 

reningsverket, så kallade bräddningar (Naturvårdsverket, 2018). Bräddningar bidrar till ökad 

tillförsel av näringsämnen och miljöskadliga ämnen till våra vatten. Det bidrar även till ökad 

mikrobiologisk belastning som kan innebära hälsorisker om det sprids till råvatten för 

dricksvattenproduktion (Bernes, 2016). 

Markavvattningens betydelse i ett förändrat klimat 
Markavvattning är ett samlingsbegrepp för verksamheter som genomförs för att avvattna 

mark i syfte att varaktigt öka markens lämplighet för ett visst ändamål. Uppskattningsvis 

finns det i Sverige ca 90 000 mil diken som är grävda eller anlagda på något sätt, varav 9 000 

mil ligger i jordbrukslandskapet (Gyllström, o.a., 2016). Jordbruk och skogsbruk är beroende 

av en väl fungerande markavvattning. För ett långsiktigt hållbart och konkurrenskraftig jord- 
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och skogsbruk är det avgörande att markavvattningssystemen finns kvar och förvaltas väl. 

Markavvattning påverkar i sin tur sjöar och vattendrag. Idag uppnår få vattenförekomster i 

intensivt odlad jordbruksbygd god ekologisk status och en av de främsta anledningarna till 

detta är de insatser som är gjorda för att dränera marken (Jordbruksverket, 2020c), se Karta 18. 

Förutom försvunna livsmiljöer, minskad biodiversitet, ökade förluster av näringsämnen, 

bekämpningsmedel och metaller till våra vatten har markavvattningen för areella näringar 

även lett till att landskapet förlorat vattenhushållande funktioner och förmåga till 

grundvattenbildning. Tillgång till grundvatten begränsas av hur mycket grundvatten som kan 

magasineras snarare än hur mycket grundvatten som kan bildas (Naturvårdsverket, 2017). 

Samhällets behov av dricksvattenförsörjning är i hög utsträckning beroende av möjligheterna 

till grundvattenmagasinering. Under sommarhalvåren 2016–2018 hade vi i Sverige problem 

kopplat till vattenbrist. Grundvattennivåer och dricksvattentillgången påverkades starkt i 

många delar av landet. Det visar hur viktigt det är att samhället anpassar sig för att kunna 

hantera effekter av klimatförändringarna (Stensen, Krunegård, Rasmusson, Matti, & Hjerdt, 

2019). 

Landets markavvattningsystem utgör viktiga förutsättningar för att kunna säkra fortsatt 

odling och skogsbruk när nederbördsmönstren förändras. Samtidigt kan 

markavvattningssystemen förstärka negativa effekter som erosion, förluster av näringsämnen 

och översvämningar nedströms. Åtgärder behövs för att förbättra vattenmiljön samtidigt som 

jordbrukets produktionsförmåga behöver kunna öka för att nå målen i livsmedelsstrategin 

(Prop. 2016/17:104). En stor andel av de åtgärder som genomförs och behöver genomföras i 

jordbruket för en förbättrad ekologisk status förbättrar samtidigt landskapets förmåga att 

hantera de förändrade nederbördsmönstren (Länsstyrelsen Västra Götalands län, 2018). 

Genom att miljöåtgärder som exempelvis våtmarker, fosforfällor och kantzoner genomförs på 

rätt plats kan oönskade effekter av landskapets markavvattning mildras. Samtidigt ökar detta 

vattensystemens och samhällets motståndskraft mot förändrade nederbördsmönster parallellt 

med att jordbruksproduktionen kan fortsätta att utvecklas. Åtgärderna bidrar till ökade 

vattenhushållande funktioner och ökad grundvattenbildning samtidigt som de mildrar 

effekter av högflöden (Jordbruksverket, 2020c; Länsstyrelsen Västra Götalands län, 2018). 
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Avrinningsområden där vattenförekomster är påverkade av markavvattning i jordbruket 

Karta 18 Kartan visar avrinningsområden där vattenförekomster är påverkade av markavvattning i jordbruket. Kartan 

visar inte samtliga vattenförekomster med denna påverkan men ger en indikation på omfattningen av påverkade 

vattenförekomster (uttag ur VISS 2020-09-03).  
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5.4 Torrperioder och högre temperaturer 
Torrperioderna under sommaren kan bli vanligare i framtiden, framförallt i landets södra 

delar. De kan bli ett allvarligt hot mot vattenresurserna, vattenkvalitet och biologisk 

mångfald. Ökad avdunstning och låga vattennivåer i sjöar, vattendrag och grundvatten 

orsakar inte bara begränsningar för vattenförsörjningen och bevattning, utan även en sämre 

vattenomsättning och kvalitet på badvatten. Detta aktualiserar exempelvis ansvarsfrågorna 

kring samordning av vattenuttag för dricksvatten och bevattning. Vattenuttag kan behöva 

regleras så att vattenbristen inte blir akut på grund av torka i mindre sjöar och vattendrag.  

Ett varmare klimat ger längre växtsäsong och innebär nya odlingsmöjligheter för lantbruket, 

vilket samtidigt kan innebära ökad användning av gödsel och bekämpningsmedel, som 

riskerar att påverka grundvattnets kvalitet (Bernes, 2016). En längre växtsäsong skulle också 

kunna innebära att näringsämnen tas upp av grödorna i större utsträckning. Ett varmare 

klimat innebär även ökade risker för skogsnäringen eftersom flera insekter som orsakar 

skador på skog gynnas av ett varmare klimat (Skogsstyrelsen, 2015). 

Högre vattentemperaturer påverkar också näringskedjorna i våra vatten. Ökade 

vattentemperaturer gynnar tillväxten av bakterier och giftiga alger. Fiskar och andra 

vattenlevande djurs livsförhållanden kan försämras påtagligt. Klimatzoner kan komma att 

röra sig norrut, de nordligaste delarna av landet kan komma att få ett temperaturklimat som 

finns i Mellansverige. Mellansverige kan få ett klimat likt det danska eller nordtyska klimatet. 

Sydsverige kan i sin tur få temperaturer likt de som idag förekommer i de centrala delarna av 

Frankrike (Bernes, 2016).  

Ett varmare klimat kan även leda till en ökning av invasiva arter på land och i vatten. Genom 

att titta på nuvarande situation i centraleuropeiska länder kan vi i stora drag få ett mått på 

hotbilden vid olika utvecklingar av temperaturhöjningen. Arter som exempelvis är invasiva i 

Tyskland eller Frankrike kan bli problem i Sverige inom något eller några få decennier. 

Harmlösa främmande arter som redan förekommer i ett litet antal i Sverige kan expandera 

kraftigt och i värsta fall förvandlas till invasiva arter på kort tid. Invasiva främmande arter 

som redan förekommer i södra Sverige kan utöka sina utbredningsområden norrut i landet 

(Naturvårdsverket, 2008a). Det är mycket viktigt att åtgärder mot de mest oönskade invasiva 

arterna sätts in i ett tidigt skede för att minska de negativa effekterna. Det är viktigt att 

exempelvis det pågående arbetet utifrån EU-förordningen (1143/2014)(1143/2014) om invasiva 

främmande arter fortsätter, då det är vitalt att arbetet samordnas nationellt såväl som 

internationellt (förordning (2018:1939) om invasiva främmande arter).  

5.5 Höjd vattennivå ger stora konsekvenser 
Med klimateffekterna förutspås även en högre havsnivå. Det kan komma att röra sig om 

havsnivåhöjningar för Sveriges del på cirka 0,6 – 1,1 meter under innevarande århundrande 

(Masson-Delmotte, o.a., i tryck). Konsekvenserna kommer i första hand att bli stora i landets 

södra delar, på grund av en avtagande landhöjning. Detta kan även bidra till en ökad 

kusterosion i Skåne och Halland, vilket i kombination med stormar kan öka 

översvämningsriskerna i sydsvenska kustsamhällen. För norra Sveriges kustområde är 

situationen en annan, då kustlinjen stiger på grund av landhöjning vilket utjämnar effekten av 

havsnivåhöjningen. I Sveriges södra kustområden kan havsnivåhöjningen komma att påverka 

grundvattnet genom ökad risk för saltvatteninträngning i grundvattenmagasinen. 

Nivåvariationerna kan också ge ändrade flödesförhållanden inom grundvattenförekomster, 

vilket kan orsaka nya transportvägar för föroreningar (Bernes, 2016). 
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Fler arter kan hotas 
Stigande havsnivåer kommer i framtiden göra så att strandlinjer förskjuts allt längre in mot 

land. Detta innebär att det erosionsförlopp som idag anses vara ganska måttligt kan komma 

att bli mer omfattande i framtiden. Längs Sveriges nordligaste kuster beräknas landhöjningen 

kompensera för havsnivåhöjningarna under den närmsta framtiden (Malmberg Pärsson, 

Nyberg, Ising, & Rodhe, 2016). Klimatförändringar är en av de mest avgörande faktorerna för 

hur de marina ekosystemen kommer att utvecklas framöver. En minskad salthalt och en ökad 

vattentemperatur i västerhavet och Östersjön påverkar den rumsliga utbredningen av arter, 

livsmiljö och anrikningen av miljögifter i födoväven. Det kan i sin tur leda till en förlust av 

biologisk mångfald som även kan påverka ekosystemens förmåga att leverera nyttor för 

samhället (Nyström Sandman, o.a., 2020; Umeå universitet, 2019). För att kunna motverka 

erosionsrisker behövs vanligtvis åtgärder som omfattar ett större område än en enskild 

fastighet. Sådana åtgärder måste oftast prövas enligt miljöbalken. Processen för kommunal 

fysisk planering styr placeringen av nybyggnationer. En väl underbyggd planeringsprocess är 

därför ett mycket viktigt verktyg när områden med risk för erosionspåverkan behöver 

undvikas för exploateringar (Boverket, 2020c). 

Riskhanteringsplaner för översvämning 
MSB ansvarar för att ta fram riskhanteringsplaner vad gäller översvämningsrisker. Arbetet 

utgår från översvämningsdirektivet och genomförs, i likhet med ramdirektivet för vatten, i 

förvaltningscykler med sexårsintervall och sker i nära samarbete med länsstyrelserna. Mer om 

det arbetet och samordningen mellan vattenförvaltningsdirektivet och 

översvämningsdirektivet finns att läsa i bilagan om riskhanteringsplaner. 

Stora utmaningar för dricksvatten 
Dricksvattenproduktionen står inför stora utmaningar. Bland annat en snabbt växande 

befolkning och klimatförändringar som negativt påverkar tillgången på yt- och grundvatten 

av god kvalitet. Den växande befolkningen kan också bidra till exploatering av mark och 

vatten, framförallt i storstadsregionerna. Även här är det viktigt med samarbete mellan till 

exempel Boverket, Länsstyrelserna och kommunerna. Länsstyrelsernas regionala 

vattenförsörjningsplaner är en viktig del i att säkra dricksvattenskyddet och vattenförsörjning 

i ett förändrat klimat. Livsmedelsverket har publicerat en handbok för klimatanpassad 

dricksvattenförsörjning (Livsmedelsverket, 2019). Riskförebyggande arbete kopplat till 

klimateffekter på dricksvattenförsörjningen pågår även i den nationella samordningsgruppen 

för dricksvatten, där bland annat vattenmyndigheterna ingår. 

För en övervägande del av Sveriges kommunala vattentäkter bedömer kommunerna att det 

finns en påtaglig risk eller stor förhöjning av risken för förorening vid översvämning och/eller 

skyfall. Det förändrade nederbördsmönstret medför en ökad tillrinning och en ökad 

ämnestransport till vattendragen. Vattenkvaliteten kommer då gradvis försämras, speciellt 

när det gäller färg (ökande humushalter), grumlighet, närsalter med mera. Denna trend är 

tydlig i södra och mellersta Skandinavien redan idag (Livsmedelsverket, 2019). 

Den mikrobiologiska hotbilden ur dricksvattensynpunkt har på kort tid förändrats både 

genom ökande kunskaper och faktiska förändringar. Förändrade nederbördsmönster ökar 

även risken för att vattenburen smitta genom parasiter och virus samt för hälsopåverkan från 

exempelvis toxiner i algblomningar (Livsmedelsverket, 2019). Det är viktigt att stärka 

samhällets vardagliga förmåga att förebygga problem kopplade till vatten och livsmedel. Det 

gäller även förmågan att upptäcka nya problem samt att upptäcka och utreda utbrott och 

återföra dessa kunskaper till dem som kan vidta åtgärder (Folkhälsomyndigheten, 2011).  
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5.6 Åtgärder gör samhället mer robust 
Sverige förväntas integrera klimatperspektivet i vattenförvaltningsarbetet. 

Miljökvalitetsnormerna ska kunna följas samtidigt som klimatanpassning sker och effekterna 

av klimatförändringarna mildras. Det är viktigt att åtgärdsmyndigheterna integrerar sina 

klimatanpassningsinsatser i arbetet som utförs enligt andra regelverk, så att 

synergimöjligheter kan nyttjas mest effektivt (Quevauviller, 2011). Ett förändrat klimat kan 

inte användas som ett motiv för att sänka förbättringskraven för en vattenförekomst. Det bör 

tvärtom öka incitamenten för åtgärder som bidrar till att hålla kvar vatten högt i 

avrinningsområdena, för att minska riskerna för exempelvis översvämningar nedströms och 

vattenbrist (Brouwer, Rayner, & Huitema, 2013). 

Förordning (2018:1428) om myndigheternas klimatanpassningsarbete anger att en myndighet 

ska initiera, stödja och utvärdera arbetet med klimatanpassning inom sitt ansvarsområde och 

inom ramen för sina uppdrag. Förordningen definierar i 3 § klimatanpassning som; 

åtgärder som syftar till att skydda miljön, människors liv och hälsa samt egendom genom 

att samhället anpassas till de konsekvenser som ett förändrat klimat kan medföra 

Som konsekvens av de rådande klimatförändringarna förändras förutsättningarna för 

samhället. Det är nödvändigt att arbeta både med att minska utsläppen av klimatpåverkande 

växthusgaser och anpassning av samhället till nuvarande och framtida effekter av 

klimatförändringar (Eklund, Stensen, Alavi, & Jacobsson, 2018). I Vattenmyndighetens 

åtgärdsprogram finns åtgärder riktade till myndigheter och kommuner med syfte att 

miljökvalitetsnormerna för distriktens vattenförekomster ska kunna följas. Då 

klimatförändringarna kommer påverka förutsättningarna för dessa åtgärder, behöver 

myndigheter och kommuner anpassa inriktning och omfattning av sina insatser. 

Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram bidrar till att göra samhället mer robust för 

klimatförändringarnas effekter. Dessa effekter redovisas i anslutning till de aktuella 

styrmedelsåtgärderna i åtgärdsprogrammet. 

Med stöd av förordningen om myndigheters klimatanpassningsarbete redovisar alla 

myndigheter sitt arbete och sina utmaningar avseende klimatanpassning. Alla myndigheter i 

Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram omfattas av förordningen och kan inom uppdraget 

överväga på vilket sätt åtgärder i åtgärdsprogrammen kan genomföras med hänsyn till 

effekterna av klimatförändringarna. Enligt (plan- och bygglag (2010:900) (PBL)) 2 kap. 3 § ska 

kommunerna i sina översiktsplaner förhålla sig till och minska riskerna för skador på den 

byggda miljön som kan orsakas av översvämningar, ras, skred och erosion. På så vis kan 

framtida insatser för att nå miljökvalitetsnormerna vara bättre understödda och vara bättre 

riktade för att bli till största möjliga nytta för ekosystem och samhälle.  

5.7 Vattenförvaltning i framtidens klimat 
Klimatförändringar sker över en längre tid medan vattenförvaltningen sträcker sig i cykler 

över sex år. Därav finns behovet av att arbetet med klimatanpassning av vattenförvaltningen 

tar sikte bortom 2027.  

De akuta behov som uppstår av extremväder ställer krav på att samhället blir mer flexibelt 

och inriktat på handling. Samtidigt behöver samhällsplaneringen också förbättra sin förmåga 

att hantera de långsiktiga förändringarna av ett varmare klimat och förändrade 

nederbördsmönster. Det här innebär ökade krav på samverkan och kunskapsöverföring 
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mellan berörda aktörer. Exempelvis påverkar klimatförändringarna dricksvattenförsörjningen 

både akut vid extrema väderhändelser och långsiktigt i ett samhällsplaneringsperspektiv.  

Ett annat exempel är markavvattningen inom areella näringar. På detta område finns behov 

av att kunna upprätthålla förutsättningar för fortsatt utveckling av lantbruket samtidigt som 

landskapets vattenuppehållande behöver öka både på kort och lång sikt.   

En gemensam svårighet för samhällets klimatanpassning är att det inte är tydligt vem som ska 

ta ansvar och bära kostnader för klimatanpassningsåtgärder. Det är hinder för att komma 

vidare med de utmaningar som finns idag (Eklund, Stensen, Alavi, & Jacobsson, 2018). Ur ett 

samhällsekonomiskt perspektiv finns enighet kring att det, oavsett ansvar, är mer 

kostnadseffektivt att vidta åtgärder i ett så tidigt skede som möjligt. Genom att ta höjd för 

klimatförändringar i åtgärdsmyndigheternas arbete blir svensk vattenförvaltning mer 

långsiktigt hållbar och en viktig del av samhällets klimatanpassningsarbete. 
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6 Ekonomisk analys av vattenanvändning 
Detta kapitel redogör för vattenanvändningen inom framförallt sektorerna hushåll, industri 

och jordbruk. Syftet är att ge en bild av vattenresurserna och de kopplingar som finns till både 

ekonomi och miljöpåverkan. Användningen av vatten inom sektorerna ger samhället värden i 

form av varor, som bland annat livsmedel, och sysselsättning. Verksamheterna bidrar även till 

Sveriges ekonomi på många andra sätt, till exempel via skatter och avgifter av olika slag. 

I statistiken syns en minskad vattenanvändning inom jordbruket och hushållen de senaste 

åren. Inom industrin är användningen relativt konstant totalt sett. En mer effektiv 

användning, ny teknik och en ökad medvetenhet om miljöfrågor kan tänkas ligga bakom 

denna positiva trend. Detta är bra för både ekonomin och våra vatten.  

Det är dock viktigt att komma ihåg att den effektiva vattenanvändningen och Sveriges 

produktion inom industri, livsmedel och jordbruk är tätt sammankopplat. För att vi ska se en 

fortsatt positiv trend med en minskad användning av vatten, behöver produktionsnivån i 

landet att vara densamma som idag.  

6.1 Ekonomins roll i kartläggningen av vatten 
En del i kartläggningen av vattenresurserna är en ekonomisk analys som ska ge det 

samhällsekonomiska perspektivet på vattenanvändningen och värdet av vattenresurserna. 

Syftet är att beskriva vilka som använder vattnet, hur de påverkar det och vilken betydelse 

som vattenresurserna har för samhällsekonomin. Den ekonomiska analysen är ett 

komplement till den kartläggningen av tillstånd och påverkan i Sveriges alla 

vattenförekomster (se vidare i kapitel 3 Tillstånd och påverkan). Figur 4 nedan visar hur de 

två delarna hör ihop och tillsammans ger underlag till åtgärdsprogrammet. I den mån som 

underlag till analyserna finns tillgängligt, prioriteras de åtgärder som är mest 

kostnadseffektiva i åtgärdsprogrammet. Detta för att den mest kostnadseffektiva 

kombinationen av åtgärder ska prioriteras, så att miljökvalitetsnormerna nås till den lägsta 

möjliga kostnaden och möter samhällets behov av vattenresurser. I Åtgärdsprogram 2021–

2027 har en prioritering av kostnadseffektiva åtgärder genomförts inom jordbruket och de 

åtgärder som syftar till att minska näringsläckage inom jordbrukssektorn. 

Den ekonomiska analysen innehåller förutom kartläggning av vattenanvändare, även 

befolkningsprognoser. Befolkningens utveckling har naturligtvis betydelse för 

vattenanvändningen inte bara inom vatten och avlopp utan även för vattenberoende 

branscher inom näringslivet. Branschernas utveckling och de åtgärder de genomför för att 

skydda miljön påverkar vattenanvändningen och kan i sin tur påverka vattenförekomsternas 

kemiska, ekologiska eller kvantitativa status. 

En viktig aspekt är även att visa på i vilken grad kostnadstäckning uppnås, det vill säga om 

de kostnader som uppstår hos en kostnadsbärare täcks av de intäkter som den får in. Här 

finns likheter med principen om att förorenaren eller användaren betalar och kopplar till vem 

som ska betala för en god vattenkvalitet och vattentillgång. 
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Ekonomisk analys i vattenförvaltningsarbetet 

 

Figur 4 Den ekonomiska analysen är tillsammans med den naturvetenskapliga kartläggningen en del av 

arbetet med kartläggning och analys.  

Detta kapitel redovisar vattenanvändningen för hushåll, jordbruk och industri, 

befolkningsutveckling, näringslivets investeringar för miljön och kostnader för vattentjänster. 

Kapitlet avslutas med beskrivningar av värdet av vatten med fokus på dricksvatten. 

6.2 Vattenanvändning 
Den totala förbrukningen av sötvatten i Sverige uppgick år 2015 till cirka 2,4 miljarder 

kubikmeter. Det är en minskning med nio procent jämfört med år 2010. I Diagram 29 nedan, 

presenteras vattenanvändningen för 2010 och 2015 fördelat på vattendistrikten och fyra 

sektorer. En nedåtgående trend syns för vattenanvändningen i samtliga distrikt och de flesta 

sektorer.  

Vattenanvändning och vattenuttag är ojämnt fördelat över landet. Cirka en fjärdedel av allt 

sötvatten togs under 2015 ut i Västerhavets vattendistrikt, och ytterligare en fjärdedel togs ut i 

Bottenhavets vattendistrikt. Till viss del är naturligtvis vattenuttagets storlek i distriktet 

kopplat till befolkningens storlek, men inte helt. Norra Östersjöns vattendistrikt är till 

exempel befolkningsmässigt störst med mer än en tredjedel av landets befolkning, men 

distriktet är bara tredje störst när det gäller vattenuttag med 20 procent av landets 

sötvattenuttag. Bottenvikens vattendistrikt är minst både med avseende på sötvattenuttag 

(tolv procent) och befolkning (fem procent). I Diagram 30 presenteras fördelningen av 

Sveriges sötvattenuttag över vattendistrikten och fyra sektorer. 
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Vattenanvändning i distrikten 

 

Diagram 29 Sötvattenanvändning 2010 och 2015, fördelat på distrikt och sektor (SCB, 

statistikdatabas). Diagrammet visar vattenanvändningen i de fem vattendistrikten fördelat på industri, 

hushåll, jordbruk och övrig användning. Kategorin ”övrig användning” omfattar kommunalt vatten 

som används inom andra näringar än tillverkningsindustrin, bland annat byggverksamhet, 

varuhandel, hotell- och restaurang, transporter och offentlig förvaltning. Här ingår även läckage i 

ledningsnäten. 

Orsaken till att sötvattenuttagets storlek inte stämmer överens fullt ut med befolkningen är 

industrins vattenuttag. En betydande del av den vattenintensiva industrin återfinns i 

Bottenhavets och Västerhavets vattendistrikt. I Bottenhavet är det främst massa och 

pappersindustrin (SNI 17) som står för industrins vattenanvändning. I Västerhavet handlar 

det till störst del om tillverkning av kemikalier och läkemedel (SNI 20–21).  

Vattenuttag i distrikten 

 

Diagram 30 Sötvattenuttag 2010 & 2015, fördelat på distrikt och sektor (SCB-rapport 2013 & 2019). 
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Vattenuttag, sötvatten och havsvatten 

Diagram 31 Vattenuttag 1970–2015, fördelat på typ av vatten (SCB-rapport 2019). 

Hushållen använder 23 procent 
I Sverige använde hushållen omkring 565 miljoner kubikmeter dricksvatten år 2015. Det 

motsvarar 23 procent av allt sötvatten som användes i landet under 2015. Sett under perioden 

1990 till 2015 har hushållens totala vattenanvändning varierat något, men den övergripande 

trenden är att hushållssektorn använder allt mindre vatten (se Diagram 31). Detta trots att 

befolkningen har ökat med nästan 1,3 miljoner invånare under perioden. 

Befolkningsutvecklingen presenteras i Diagram 34 nedan.  

Det vatten som användes av hushållen under 2015 kom i övervägande del (cirka 86 procent) 

från de kommunala vattenverken. Resterande vatten tas från enskilda brunnar. Av naturliga 

skäl är hushållens vattenanvändning störst i de tre södra distrikten eftersom befolkningen är 

störst där. 

Jordbruk 
2019 fanns det totalt cirka 61 000 jordbruksföretag med verksamhet inom jordbruk, 

husdjursskötsel eller trädgårdsodling. Cirka 170 000 personer var antingen heltids- eller 

deltidsanställda inom lantbruket (Jordbruksverket, 2017). Drygt sju procent av Sveriges 

landareal var jordbruksmark. Sedan 2010 har arealen åkermark minskat med tre procent. 

Betesmarken har ökat med två procent. Jämfört med 2010 har antalet jordbruksföretag 

minskat med 15 procent (Jordbruksverket, 2019d). Förädlingsvärdet i jordbruket var cirka 31 

miljarder kr 2018 (SCB, 2020b). 

Vattenuttagen inom jordbruket är en del i livsmedelsproduktionen och bidrar med betydande 

värden till samhället. Totalt användes 75 miljoner kubikmeter vatten inom jordbruket i 

Sverige år 2015. Vattnet används huvudsakligen för två ändamål, bevattning av grödor och 

inom djurhållning. Den största delen används för bevattning med knappt två tredjedelar av 

jordbrukets vattenanvändning.  

Diagram 32 presenterar antal miljoner kubikmeter vatten som används inom jordbruket 

fördelat på bevattning av grödor och djurhållning. Skillnaderna mellan distrikten är 

uppenbar, där de södra distrikten sticker ut i total användning för båda 
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användningsområdena. Den stora andelen bevattning i Södra Östersjön kan kopplas till att 

Skåne län ensamt står för cirka 50 procent av bevattning och har cirka 40 procent av den 

bevattningsbara jordbruksmarken. I de norra distrikten, Bottenviken och Bottenhavet, är 

vattenanvändningen inom djurhållningen större än för bevattning. I Bottenvikens 

vattendistrikt minskade användningen med cirka 40 procent från 2010 till 2015. Under 2010 

användes cirka 0,5 och 1,3 miljoner kubikmeter inom bevattning respektive djurhållning, 2015 

var samma siffror 0,1 och 1 för bevattning respektive djurhållning i Bottenvikens 

vattendistrikt. 

Jordbrukets bevattning i distrikten 

 

Diagram 32 Bevattning inom jordbruket per vattendistrikt 2010 och 2015, miljoner kubikmeter. (SCB-

rapport 2019) 

Industri 
Från 1980-talet fram tills idag har vattenanvändningen inom industrin legat på en relativt 

stabil nivå, med endast mindre variationer mellan undersökningsomgångarna (SCB, 2017a). 

Under 2015 använde den svenska industrin cirka 2 100 miljoner kubikmeter havs- och 

sötvatten; fördelningen presenteras i Diagram 33 nedan. En majoritet används inom övrigt 

kylvatten och fördelar sig därefter på processvatten, kylvatten vid elproduktion, övrig 

användning och sanitärt vatten.  

Inom industrin används sötvatten i större utsträckning än havsvatten. Havsvatten används 

primärt för kylning medan sötvatten har fler användningsområden. Störst omsättning av 

sötvatten har Bottenhavets vattendistrikt. Västerhavet har störst omsättning av havsvatten 

jämfört med övriga distrikt, men omsätter trots det mer sötvatten än havsvatten. 
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Industrins vattenanvändning 

 

Diagram 33 Industrins vattenanvändning år 2015, användningsområde. (SCB-rapport 2019). 

 

Industrier som betraktas som vattenintensiva är:  

• pappers- och pappersvarutillverkning (SNI 17) 

• tillverkning av kemikalier och kemiska produkter (SNI 20)  

• stål- och metallframställning (SNI 24)  

• försörjning av el, gas, värme och kyla (SNI 35).  

Förädlingsvärdet i de vattenintensiva industrierna uppgick till cirka 178 miljarder kronor 

2017, se Tabell 33 nedan. 

Vattenintensiva industrier 

År 2017 
Antal 
företag 

Antal 
anställda 

Nettoomsättning, 
miljoner kronor 

Förädlingsvärde, 
miljoner kronor 

SNI 17 massa-, 
pappers- och 
pappersvaruindustri 

                       
387  

                     
28 591  

                                   
140 423  

                                   
37 617  

SNI 20 tillverkning 
av kemikalier och 
kemiska produkter 

                       
831  

                     
18 302  

                                     
92 624  

                                   
28 386  

SNI 24 stål- och 
metallverk 

                       
406  

                     
29 750  

                                   
137 481  

                                   
31 992  

SNI 35 el-, gas- och 
värmeverk 

                   
3 358  

                     
27 412  

                                   
244 336  

                                   
78 922 
 

Tabell 33 Ekonomisk statistik för de vattenintensiva industrierna (SCB, 2020) 
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Det finns drygt 2 000 vattenkraftverk i Sverige. Vattenkraften står för närmare hälften av 

Sveriges elproduktion, 68 TWh, ett normalår (Energimyndigheten, 2020). Då många 

vattenkraftsföretag även har annan energiproduktion finns inte förädlingsvärdet för 

vattenkraften redovisat separat, utan förädlingsvärdet för vattenkraften ingår i 

förädlingsvärdet på 79 miljarder kronor för el-, gas- och värmeverk (SNI 35). 

År 2018 var förädlingsvärdet i de cirka 750 företag som arbetar med utvinning av 

metallmalmer och annan mineralutvinning samt service till utvinning (SNI 07–09) cirka 30 

miljarder kronor. 

Vattenbruk, fiske, turism och sjöfart 
År 2017 fanns cirka 250 anläggningar för odling av fisk och skaldjur. Vattenbruket hade ett 

förädlingsvärde på cirka 0,5 miljarder kronor för produktion av matfisk samma år (SCB, 

2019f). 

Antalet yrkesfiskare i de fem stora sjöarna var knappt 200 år 2018. Yrkesfisket i sötvatten hade 

ett landningsvärde på 115 miljoner kronor (Havs- och vattenmyndigheten, 2019d). 

År 2010–2015 uppskattas förädlingsvärdet i den marina turismen till cirka 20 miljarder kronor 

per år. Detta baseras på uppgifter från cirka 10 000 företag med cirka 4 000 anställda inom 

sektorerna restaurang, hotell/logi och besök samt fritidshandel och båthandel 

(Jordbruksverket och Havs- och vattenmyndigheten, 2013). Den marina turismen sker till stor 

del i kustzonen. Till detta kommer turismen kopplat till inlandsvatten. Bland annat är 

turismen inom fritidsfiske omfattande och bedöms ha en god utvecklingspotential 

(Trafikanalys, 2018). Även vinterturismen har ett behov av vattenuttag för till exempel 

tillverkning av konstsnö. Uttaget sker ofta i känslig fjällmiljö men har ett stort ekonomiskt 

värde för skidanläggningarnas öppethållande under vintersäsongen.  

År 2016 fanns cirka 500 företag med cirka 900 anställda inom sjöfarten på inlandsvatten. 

Förädlingsvärdet var cirka 750 miljoner kronor. År 2010–2015 uppskattas förädlingsvärdet i 

hamnar utmed den svenska kusten inklusive stödtjänster till i genomsnitt cirka sex miljarder 

per år (Trafikanalys, 2018). 

6.3 Sveriges befolkning år 2050 – framtidsscenario  
2018 hade Norra Östersjöns vattendistrikt den största folkmängden motsvarande 34 procent 

av Sveriges totala befolkning på 10,2 miljoner. I de tre sydligaste distrikten tillsammans 

återfanns närmare nio miljoner av landets befolkning, vilket motsvarar 86 procent av 

befolkningen. I Bottenhavets vattendistrikt återfanns nio procent av Sveriges befolkning, 

medan Bottenviken längst norrut stod för fem procent.  
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Befolkningsutveckling i distrikten 

 

Diagram 34 Befolkningsutveckling i vattendistrikten 1990–2018 och (prognos) 2019–2050 (SCB, 

2019). 

Prognoser för åren fram till 2050 visar att befolkningen kommer att fortsätta öka även efter 

2018 i de tre befolkningsmässigt största vattendistrikten, Norra Östersjöns, Västerhavets och 

Södra Östersjöns vattendistrikt. Enligt nuvarande prognoser kommer befolkningsökningen 

för dessa distrikt att vara som kraftigast under 2020-talet för att sedan avta fram till 2050 (se 

Diagram 34). Norra Östersjön förväntas enligt prognoserna att öka från 3,6 miljoner invånare 

2018 till 4,4 miljoner 2050. Främsta orsak till befolkningsökningen i Norra Östersjöns 

vattendistrikt är den stora inflyttningen till Stockholmsområdet. Södra Östersjöns och 

Västerhavets vattendistrikt spås öka från 2,6 respektive 2,7 miljoner till cirka 3,0 miljoner 

invånare vardera 2050. Befolkningsutvecklingen i Bottenvikens och Bottenhavets 

vattendistrikt beräknas vara i stort sett oförändrad fram till 2050, från 0,5 respektive 0,9 

miljoner invånare 2018 till 0,5 respektive en miljon invånare 2050 (SCB, 2019h). 

Jordbrukets och industrins vattenbehov  
Jordbruksverket har uppskattat behovet av vatten i jordbruket till 2030 med hänsyn till ett 

förändrat klimat. De pekar på att utvecklingen utöver klimatförändringar bland annat 

påverkas av den framtida EU-gemensamma jordbrukspolitiken och utvecklingen av 

livsmedelsmarknaderna. De bedömer att om arealen jordbruksmark fortsätter att minska 

något i enlighet med nuvarande trend så kommer även vattenbehovet för bevattning att 

minska något. Om istället jordbruksarealen antas förbli oförändrad, men med en ökad 

jordbruksproduktion, så bedöms vattenbehovet ligga på nuvarande nivåer. Slutsatsen blir 

densamma för vattenbehoven inom djurhållningen. Det vill säga att med nuvarande trend 

kommer vattenbehovet att minska något, men med en något ökad produktion kommer 

vattenbehovet att hamna på nuvarande nivåer (Jordbruksverket, 2018a). 

Om man utgår från den historiska trenden så pekar utvecklingen mot att det inte kommer att 

ske några större förändringar av vattenanvändningen i industrin de närmaste åren. 
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6.4 Näringslivet och samhället investerar i miljön 

Miljöskyddskostnader 
Nationellt syns ökade satsningar inom näringslivet för att motverka den negativa påverkan på 

miljön. Miljöskyddskostnader, åtgärder riktade för att förebygga, minska eller eliminera 

föroreningar eller annan negativ påverkan på miljön, har ökat under en längre tid. Den totala 

kostnaden för miljöskydd för Sveriges alla sektorer uppgick under 2018 till 17,3 miljarder 

kronor, vilket är en ökning med tolv procent jämfört med 2017. Av dessa 17,3 miljarder 

användes cirka 3,8 miljarder till åtgärder relaterade till vatten. Miljöskyddskostnaderna för 

vattenrelaterade åtgärder minskade dock med cirka 25 procent mellan 2017 och 2018. 

Minskningen grundar sig till stor del på att åtgärder klassats annorlunda. Ett exempel är 

fiskpassager vilket var klassat som skydd av biodiversitet 2018 men klassat som 

vattenskyddsåtgärd under tidigare år. Investeringarna inom kategorin skydd av biodiversitet 

ökade från cirka 470 miljoner kronor 2017 till strax över två miljarder kronor 2018 (SCB, 

2019a). Diagram 35 nedan visar utvecklingen av miljöskyddskostnader från 2001 tills 2018, 

fördelat på fokusområde vatten och övriga miljöområden. 

Industrins miljöskyddskostnader i Sverige 

 

Diagram 35 Industrins miljöskyddskostnader för vatten och övriga fokusområden, 2001–2018 miljoner 

kronor (SCB, 2019). 

De vattenintensiva industrierna står för nästan en tredjedel av miljöskyddskostnaderna. 

Under 2017 uppgick de vattenintensiva industriernas miljöskyddskostnader till cirka 8,2 

miljarder kronor. Av dessa 8,2 miljarder uppgick kostnaderna för åtgärder kopplade till 

vatten till cirka 2,6 miljarder kronor. Under samma år stod de vattenintensiva industrierna för 

cirka 50 procent av de totala miljöskyddskostnaderna för åtgärder kopplade till vatten. Under 

2017 uppgick miljöskyddskostnader riktat mot vatten till cirka 5,2 miljarder kronor (SCB, 

2019h).  
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Industrins miljöskyddskostnader varierar kraftigt mellan de fem vattendistrikten. Industrier i 

Norra Östersjön har de högsta totala miljöskyddskostnaderna och de högsta vattenrelaterade 

miljöskyddskostnaderna. Det två nordligaste distrikten har med stor marginal de lägsta 

miljöskyddskostnaderna, både totalt och vattenrelaterade. Diagram 36 visar industrins 

miljöskyddskostnader fördelat på de fem distrikten. 

Industrins miljöskyddskostnader per vattendistrikt 

 

Diagram 36 Industrins miljöskyddskostnader för vatten och övriga fokusområden, per distrikt och åren 

2010 och 2015 i miljoner kronor (SCB, 2019). Diagrammet visar investeringar och löpnade kostnader 

för miljöskyddsåtgärder inom industrin. Kategorierna ”Investeringar, övrigt” och ”Löpande kostnader, 

övrigt” betyder att kostnaderna berör andra områden än vatten. 

Miljöskatter 
Miljöskatter är en del av statens intäkter. Under de senaste åren har en ökning av intäkter från 

miljöskatter noterats i Sverige, samtidigt som miljöskatternas andel av BNP har minskat 

något. Miljöskatter relaterade till vatten är till exempel skatter på olika kemikalier. Cirka 75 

procent av miljöskatterna 2019 var skatter på energi. År 2017 infördes en kemikalieskatt på 

elektronik, som inbringade cirka 1,5 miljarder kronor 2019. Bekämpningsmedelsskatten 

inbringade 126 miljoner kronor (SCB, 2020g). En fördelning mellan distrikten presenteras i 

Diagram 37 nedan. Mellan 2008 och 2016 syns en tydlig ökning i miljöskatter för det tre södra 

vattendistrikten. Sveriges totala miljöskatter uppgick 2008 till cirka 87 miljarder kronor. 

Diagram 37 visar en ökning med cirka tio procent mellan åren 2008 och 2016, då Sveriges 

totala miljöskatt uppgick till cirka 98 miljarder kronor. Från 2016 till 2019 ökade Sveriges 

totala miljöskatter till cirka 101 miljarder kronor. Siffrorna i Diagram 37 är löpande kostnader, 

och tar inte i beaktande den inflationen på cirka fem procent om skett mellan 2008 och 2016.  

Miljöskatteintäkterna varierar mellan distrikten för 2016. Norra Östersjön står för cirka 40 

procent, medan Södra Östersjön och Västerhavet bidrar med cirka 20 respektive 25 procent. 

Bottenhavet och Bottenviken stod under samma år för sju respektive fyra procent. Under 

samma år stod de mest vattenintensiva industrierna (SNI 17, 20–21, 24 & 35) för cirka nio 

procent av Sveriges totala miljöskatteintäkter. Detta kan sättas i relation till att industrierna 

stod för cirka fem procent av Sveriges BNP under samma år. 
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Miljöskatteintäkter per vattendistrikt 

 

Diagram 37 Miljöskatteintäkter, Sveriges totala miljöskatter mellan 2008 och 2016 fördelat på 

vattendistrikt (SCB-rapport, 2019). 

6.5 Kostnader för vatten och avlopp 
I Sverige regleras vatten och avloppskostnaderna av vattentjänstlagen. Det innebär att 

kostnaderna enbart får representera ett självkostnadspris där kostnaden motsvarar 

investering och drift av anläggningarna med till hörande ledningsnät, vilket gör att 

kostnaderna varierar kraftigt mellan kommuner och regioner. Under 2019 varierade 

kostnaderna mellan 137–1 074 kronor per månad och 10–90 kronor per kubikmeter vatten. 

Variationen beror på bostadstyp och var man är bosatt (SCB, 2019h). Skillnaderna i pris beror i 

stor utsträckning på hur tätbefolkat området är. Ju tätare befolkat desto fler personer att 

fördela kostnaderna för dricksvatten och reningsverk på samtidigt som kortare ledningar 

behövs per person VA-kostnaderna förväntas öka i och med nya behov av investeringar. Det 

kommer att leda till att kostnaderna för avskrivningar för ledningsnät och nyinvesteringar 

betalas av abonnenterna. I Diagram 38 presenteras kostnaden för en kubikmeter vatten i 

andra europeiska länder. Diagram 38 visar att Sverige har lägst kostnad per kubikmeter i 

relation till de andra inkluderade nordiska länderna (Danmark, Norge och Finland).  
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Priset för en kubikmeter vatten i olika länder i Europa 

 

Diagram 38 Kostnad för vatten per kubikmeter i utvalda europeiska länder (European federation of 

National Association of Water Services (EurEau), 2018. Sverige återfinns som sjätte land från höger. 

I Tabell 34 presenteras omsättningen i VA-sektorn, fördelad på drift och underhåll av 

dricksvattenförsörjning och avloppsvatten samt investeringar i ledningsnät och vatten- och 

avloppsreningsverk. 

Kostnadstäckning för VA sektorn 

 
Nettoomsättning (Miljarder 
kronor) 

Finansiell 
kostnadstäckning 

Dricksvattenförsörjning 
(drift och underhåll) 

2,3 
100% enligt lagen om 
allmänna vattentjänster 

Avloppsvatten (drift och 
underhåll) 

4,0 
100% enligt lagen om 
allmänna vattentjänster 

Ledningsnät 
(investeringar) 

9,5 
100% enligt lagen om 
allmänna vattentjänster 

Vatten- och 
avloppsreningsverk 
(investeringar) 

7,6 
100% enligt lagen om 
allmänna vattentjänster 

Tabell 34 VA sektorns finansiella kostnadstäckning under 2018 i Sverige (Svenskt Vatten, 2019) 

Den som förorenar står för kostnaden 
Europeiska kommissionen definierar olika kostnadstyper för vattenprispolitiken för att kunna 

främja en hållbar användning av vattenresurserna. I dessa ingår kostnader för att 

tillhandahålla och administrera tjänster, kostnader för de eventuella skador som 

vattenförbrukningen orsakar (miljökostnader) och kostnader för uteblivna möjligheter för 

andra användare på grund av att vattenresurserna förbrukas snabbare än sin naturliga 

återfyllnadstakt (Europeiska kommissionen, 2000). 
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Kommissionen konstaterar att en effektiv prispolitik innebär att förorenare eller användare 

betalar för de kostnader som uppstår i användandet av vattenresurserna, inklusive miljö- och 

resurskostnader. Om så sker innebär det att principen om att förorenaren betalar/principen att 

användaren betalar efterlevs. I följande avsnitt beskrivs hur Sverige arbetar med frågan. 

Ibland täcks inte hela kostnaden   
I Sverige regleras många verksamheter med påverkan på vattenmiljön via tillstånd, där det 

anges villkor för den miljöhänsyn och de försiktighetsmått som verksamhetsutövaren ska 

vidta. Detta medför att de finansiella kostnaderna för vattenanvändningen täcks, men inte de 

eventuella miljö- och resurskostnaderna. Styrningen säkerställer dock att krav kan ställas som 

bidrar till att miljökvalitetsnormerna kan nås för de berörda vattenförekomsterna. Styrning 

via regleringar medför dock risk för att de åtgärder som vidtas inte blir de mest 

kostnadseffektiva, vilket kan innebära en välfärdsförlust för samhället. 

Inom jordbruket tillämpas principen om att förorenaren betalar delvis och då för de 

finansiella kostnaderna. Lantbruken betalar till exempel för anläggningen för bevattning, men 

inte för vattenuttag. Lantbruken har generellt tillstånd enligt miljöbalken för ett visst 

vattenuttag. Om det är uppenbart att ett vattenuttag inte skadar allmänna eller enskilda 

intressen behövs dock inget tillstånd eller anmälan om vattenuttag. När det gäller fysisk 

påverkan i form av markavvattning, så regleras även det i form av tillstånd. Lantbrukaren 

täcker de finansiella kostnaderna, men i kostnaderna ingår inte eventuella miljö- och 

resurskostnader. Värt att notera är även att många tillstånd till markavvattning, sjösänkning 

för vattenuttag med mera är mycket gamla och baseras på äldre lagstiftning eller till och med 

hävd. I dessa inkluderas inte kostnader för miljöskador. När det gäller utsläpp av förorenande 

ämnen, så täcker lantbrukaren de finansiella kostnader som är förknippade med uppfyllandet 

av god jordbrukssed, vilket inkluderar kraven enligt nitratdirektivet. För åtgärder som går 

utöver god jordbrukssed finns möjlighet att söka stöd inom Landsbygdsprogrammet, LONA 

och LOVA.  

En analys av olika sektorers betalningsförmåga för nuvarande åtgärdsprogram visade att de 

kostnader som programmet skulle medföra för lantbruket, även om kostnaden för åtgärder 

lades på lantbrukarna, skulle påverka lönsamheten för lantbruket som helhet marginellt. 

Analysen visade samtidigt att de mindre lantbruken generellt hade mycket dålig lönsamhet. I 

många fall fanns inte betalningsförmåga för de åtgärder som föreslogs (Havs- och 

vattenmyndigheten, 2016a). 

När det gäller skogsbruket vidtas åtgärder för skydd av vattenmiljöer kopplade till 

miljöbalkens allmänna hänsynsregler och skogsvårdslagen samt därtill hörande förordningar 

och föreskrifter. Verksamhetsutövaren täcker de finansiella kostnader som åtgärder enligt 

lagstiftningen medför. Sveriges yta består till 69 procent av skog (SCB, 2019b). Antalet företag 

inom skogsbruket var cirka 138 000 år 2017. Förädlingsvärdet var cirka 20 miljarder kronor 

(SCB, 2020b). 

Verksamhetsutövare inom vattenbruket täcker kostnader för de åtgärder som de åläggs via 

villkoren för deras verksamhet i verksamheternas tillstånd. Villkoren för verksamheterna ska 

säkerställa att miljökvalitetsnormerna nås. Vattenbruket har möjlighet att få stöd för vissa 

miljöförbättrande åtgärder via havs- och fiskefonden. Fisket i sötvatten styrs också till stor del 

via regleringar.  

De löpande miljöskyddskostnaderna för el- gas- och värmeverk var cirka 0,5 miljarder kronor 

2018, medan miljöskyddsinvesteringarna för vatten uppgick till cirka 150 miljoner kronor. 
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Miljöskyddsinvesteringarna för biodiversitet inom el- gas- och värmeverk, vilket bland annat 

inkluderar fiskpassager i vattenkraften, var cirka 1,6 miljarder kronor.  

Genom energiöverenskommelsen 2016 beslutade regeringen, Moderaterna, Centerpartiet och 

Kristdemokraterna att vattenkraftsbranschen fullt ut ska finansiera kostnader för omprövning 

och genomförandet av åtgärder som gör att Sverige lever upp till EU-rätten och dess krav på 

vattenverksamheter. Det har upprättats en Vattenkraftens Miljöfond som finansieras av de 

åtta största vattenkraftbolagen. Fonden har tio miljarder kronor som ska finansiera 

huvuddelen av kostnaderna för omprövning och genomförandet av åtgärder de kommande 

20 åren. En mindre del av kostnaderna finansieras av de berörda verksamhetsutövarna. 

Omprövningarna kommer att ske utifrån en nationell plan, för att möjliggöra att 

vattenkraftverk i samma avrinningsområde prövas samlat. På så sätt kan man uppnå så stor 

miljönytta till så låg samhällskostnad som möjligt (Vattenkraftens Miljöfond, 2020). 

Utvinning av metaller och mineraler kategoriseras som en miljöfarlig verksamhet. 

Verksamhetens påverkan på vatten regleras genom de miljötillstånd som verksamheterna har. 

Verksamheterna täcker de finansiella kostnaderna för miljöåtgärder som krävs enligt villkoren 

i miljötillstånden. Miljöskyddsinvesteringarna för vatten uppgick 2018 till cirka 230 miljoner 

kronor, medan de löpande miljöskyddskostnaderna för vatten uppgick till cirka 70 miljoner 

kronor. 

Vattnets värde 
Som visats i detta kapitel är vatten en viktig resurs inom flera områden i samhället och i 

samhällsekonomin. För att belysa värdet av vatten kan studier av nyttan användas där 

vattenresurser värderas antingen kvalitativt eller kvantitativt. I följande text diskuteras 

framförallt nyttan kopplat till dricksvatten.  

Nyttan med god vattenkvalitet tas upp mer ingående i avsnittet Konsekvenser av 

åtgärdsprogrammet i Åtgärdsprogram 2021–2027. 

Nyttan med en hållbar vattenanvändning där miljökvalitetsnormerna följs har även 

undersökts i de tre studier som vattenmyndigheterna tagit fram under 2018–2020; Analys av 

samhällsekonomiska schablonvärden för fosforreduktion, Förstudie om det 

samhällsekonomiska värdet av dricksvatten och Ekosystemtjänstkartläggning av 

miljöanpassad vattenreglering. I förstudien om dricksvattnets samhällsekonomiska värde 

undersöks möjliga metoder för värdering, utifrån andra studier gjorda i Sverige och andra 

länder. I detta avsnitt kommer metoder för att uppskatta värdet av dricksvattnet gås igenom, 

baserat på förstudien om det samhällsekonomiska värdet av dricksvatten. 

Vatten kan ses som något ovärderligt, eftersom det inte finns förutsättningar för liv utan det. 

Det är en direkt förutsättning för människor, djur och växter, och det finns inget substitut som 

kan ersätta det.  

Dricksvattnets optionsvärde, det vill säga värdet av att kunna nyttja en vattenförekomst för 

dricksvatten i framtiden, kan därför vara oändligt högt. I studien föreslås en möjlig värdering 

av optionsvärdet, baserat på avsaltningsanläggningar. Detta för att avsaltat havsvatten kan 

ses som ett substitut till den mer konventionella metoden för dricksvattenframställning, där 

grund- eller ytvatten används.  

En av metoderna som undersöks är att beräkna resursräntan, vilket då anger dricksvattnets 

bidrag till landets ekonomi (Vattenmyndigheten, 2020). Resursräntan visar det ekonomiska 

överskott som uppnås i en sektor som använder sig av en naturresurs, efter att arbete och 

kapital har gett ”normal” avkastning. Resursräntan är den extra avkastningen som en ägare 
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av en resurs får och tjänar av en knapp tillgång, just på grund av att den är knapp. Om 

resursräntan är negativ innebär det att sektorn är mindre lönsam än andra sektorer. 

Beräkningar på resursräntan av vatten har gjorts i Holland och Australien. Där visar 

beräkningarna ett negativt värde för resursräntan, vilket författarna till respektive studie tror 

beror på att priset på dricksvattnet är reglerat. Att resursräntan antar ett negativt värde gör 

metodiken oanvändbar.  

En annan metod som undersöks för att uppskatta dricksvattnets direkta användarvärde är att 

använda VA-taxan. Det är dock inte helt problemfritt, eftersom dricksvattenförsörjningen dels 

är ett naturligt monopol, dels är prisreglerat. Producenten får inte göra några vinster och 

priset som konsumenten betalar får inte överstiga producentens kostnader.  

Samhällets vattenanvändning 

 Hushåll Industri Jordbruk 
Årligt vattenuttag 
i miljoner m3 

565 1 4771 75 

Vattnets värde för 
sektorn i miljoner 
kronor (beräknat 
med VA-taxa) 

22 545 58 932 2 993 

Förädlingsvärde i 
kronor per capita 
(bidrag till BNP) 

- 68 6002 4 9003 

Miljöskatt i 
miljarder kronor 

- 13,24 1,75 

Tabell 35 Beskrivning av sektorernas vattenanvändning, tillskott till BNP och miljöskatter relaterat till 

vatten. 

Som tydliggörs i Tabell 35 ovan står industrin för den största andelen av vattenanvändningen 

i Sverige, med knappt 1,5 miljarder kubikmeter per år, eller 70 procent av den totala 

vattenanvändningen. Hushållens vattenanvändning på 565 miljoner kubikmeter utgör 27 

procent, och jordbruken utgör den minsta andelen (tre procent) med sin användning på 75 

miljoner kubikmeter per år. Om den genomsnittliga VA-taxan skulle användas för att beräkna 

marknadsvärdet av sektorernas vattenanvändning skulle vattnets värde för industrin uppnå 

cirka 59 miljarder kronor. Siffran för hushåll skulle vara 23 miljarder kronor och för 

jordbruket tre miljarder kronor.  

 
1 Industrins totala vattenanvändning var 2 116 miljoner kubikmeter, varav 639 miljoner 

kubikmeter utgjordes av havsvatten som framförallt används som kylvatten. Det ska också 

nämnas att vattenanvändning och vattenuttag är två skilda saker. Vattenanvändning syftar till 

den del av vattenuttaget som sedan också används i sektorn. Vattenuttaget är det totala 

uttaget och omfattar exempelvis dräneringsvatten som avleds och sedan inte används. 

Vattenanvändningen är en del av uttaget, och det som ingår i siffrorna här. 
2 Avser industrierna SNI 07-35. 2016 stod de för 16 procent av det totala förädlingsvärdet i 

Sverige 
3 Förädlingsvärdet beräknat för jordbruk, skogsbruk och fiske (SNI 01-03), för år 2016. Utgör 

1% av totalt förädlingsvärde per capita. 
4 2016 stod industrin (SNI 07-35) för 14 procent av de totala miljöskattekostnaderna 
5 Jordbrukets miljöskatter för 2017 (SCB, 2020). 
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Det finns flera problem med en sådan uppskattning av värdet, eftersom VA-taxan inte är en 

fullt lämplig metod för samhällsekonomisk värdering, då det inte ger en total skattning av 

värdet. Som nämnts tidigare i detta avsnitt så är dricksvatten speciellt på det sätt att dess 

optionsvärde kan antas vara oändligt högt. Detta eftersom det är en direkt förutsättning för 

allt liv och att det saknas substitut. VA-taxan kan ändå användas för att visa det lägsta 

antagna värde för dricksvatten. Syftet med exempelberäkningen är att visa hur stor betydelse 

som vatten av god kvalitet har för samhället i stort. Att det bidrar till produktion, tillväxt och 

den samhälleliga välfärden samt vår överlevnad. 

Den växande befolkningen i de södra distrikten innebär ökade belastningar för reningsverken 

och en ökad efterfrågan på dricksvatten. I distrikt där det lokalt råder vattenbrist (exempelvis 

på Öland i Södra Östersjöns vattendistrikt) kan detta få påtagliga effekter, och kan kosta 

samhället stora pengar. Under 2016 drabbades Mörbylånga på Öland av vattenbrist och 

behövde nödtransporter av vatten till hushållen som kostade kommunen totalt elva miljoner 

kronor. Ett nytt vattenverk anlades för bättre skydd mot framtida vattenbrist. Vattenverket 

som hanterar både avsaltning av havsvatten och rening av industrivatten kostade kommunen 

ytterligare 130 miljoner kronor. Samma år drabbades även Vetlanda kommun av torka, med 

sinade brunnar som följd. Räddningstjänsten körde ut vatten till de drabbade hushållen som 

kom att kosta 90–180 kronor/kubikmeter. 
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7 Miljökvalitetsnormer för vatten 
När miljöbalken ()trädde i kraft 1999 infördes miljökvalitetsnormer för vatten, luft och buller. 

Det var då ett nytt sätt att se på miljön och konsekvenserna av utsläpp och annan påverkan. I 

stället för att enbart fokusera på utsläppsmängder från enskilda källor utgår normerna från 

tillståndet i miljön. Vad kan människor och natur sammantaget utsättas för utan att ta alltför 

stor skada?  

Miljökvalitetsnormerna (MKN) tar alltså sikte på tillståndet i miljön. Miljökvalitetsnormerna 

för vatten anger en lägsta godtagbar status som ska uppnås så att ekosystemen fungerar och 

ekosystemtjänsterna bibehålls. Dessutom får statusen inte försämras på vägen dit – det så 

kallade försämringsförbudet. Kraven som ställs genom systemet med miljökvalitetsnormer 

förändras över tiden, i takt med att ny kunskap blir tillgänglig. Det medför att en 

verksamhetsutövare måste vara beredd på att de lagliga förutsättningarna för verksamheten 

kan komma att ändras, antingen på grund av ny kunskap eller för att miljöns status har 

förändrats.  

Det här kapitlet presenterar vattenmyndigheternas beslut om miljökvalitetsnormer och de 

principer som gäller för normsättningen. Avsnittet förutsätter en viss förståelse och kunskap 

om miljökvalitetsnormer för vatten. Du hittar mer information om normer på 

vattenmyndigheterna.se och i vår skrift Verktyg för bättre vatten (Vattenmyndigheterna, 

2019g) som du kan beställa via webbplatsen.  

I det första avsnittet, 7.1, finns distriktets miljökvalitetsnormer och undantag presenterade i 

tabeller. Avsnitt 7.2 beskriver förutsättningarna för kraftigt modifierade och konstgjorda 

vattenförekomster. Avsnitt 7.3 förklarar grunderna för normsättningen och avsnitt 7.4 

beskriver hur undantag har använts i förhållande till olika typer av verksamheter i samhället 

som påverkar vattenkvaliteten. Kapitlet avslutas med avsnitt 7.5 som redogör för hur avsteg 

från försämringsförbudet är reglerat och hur vattenmyndigheterna hanterar sådan tillåten 

försämring av vattenkvaliteten.   

Senare samråd för områden som påverkas av vattenkraft   
Alla anmälda anläggningar för vattenkraftsproduktion ska omprövas för att få moderna 

miljövillkor enligt den nationella planen för moderna miljövillkor för vattenkraften (NAP) 

(Regeringen, 2020a). Vattenmyndigheternas arbete med kvalitetskrav enligt 

(vattenförvaltningsförordningen ) (2004:660) ska bedrivas i den prioriteringsordning som 

behövs för att genomföra NAP under perioden 2022–2039. Tidsplanen för detta arbete skiljer 

sig från arbetet med övriga normer. Samråd om miljökvalitetsnormer för både kraftigt 

modifierade och naturliga vattenförekomster med påverkan av vattenkraft hålls därför i den 

senare delen av samrådsperioden, 1 mars till 30 april 2021. Denna del av samrådet kommer att 

ha särskilt fokus på de vattenförekomster som enligt NAP ska prövas 2022–2024. 

Dessutom har samtliga länsstyrelser under 2020 ett regeringsuppdrag att uppdatera 

bevarandeplaner för de Natura-2000-områden som påverkas av vattenkraft och omfattas av 

omprövning enligt NAP. Genom att samrådstiden senareläggs kan de uppdaterade 

bevarandeplanerna tas med i beslutsunderlaget för kvalitetskraven. 

https://www.vattenmyndigheterna.se/vattenforvaltning/miljokvalitetsnormer-for-vatten.html
https://www.vattenmyndigheterna.se/tjanster/publikationer/2020/verktyg-for-battre-vatten.html


 

135 

7.1 Miljökvalitetsnormer i Västerhavets vattendistrikt 
I detta avsnitt redovisas en sammanställning av miljökvalitetsnormer för grund- och ytvatten i 

Västerhavets vattendistrikt och en jämförelse med de normer som gällde sexårsperioden 

2016–2021. Kartor och detaljerad information om gällande miljökvalitetsnormer för respektive 

vattenförekomst finns tillgängligt i databasen VISS. Samtliga miljökvalitetsnormer för vatten i 

Västerhavets vattendistrikt redovisas också i länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter 

om kvalitetskrav för vattenförekomster i distriktet.  

Utgångspunkten vid normsättningen är den miljökvalitet som råder i vattenförekomsten. Det 

beskrivs i kapitel 3, ”Tillstånd och påverkan”, som ger en översikt över miljöpåverkan och 

status för vattenkvaliteten i distriktets vattenförekomster.  

Diagram visar förändringen jämfört med sexårsperioden 2016–2021 när det gäller andel 

vattenförekomster med tidsfrist för att uppnå god status för vattenkvaliteten till respektive år 

2021, 2027 och efter 2027.  

Här ska ett diagram infogas, liknande det nedanstående från Förvaltningsplan 2016–2021 för 

Västerhavets vattendistrikt. Diagrammet kommer att vara klart till senare delen av samrådet 

(efter den 1 mars) när underlaget för vattenkraft finns med i statistiken. 

  

Diagram Andel vattenförekomster med miljökvalitetsnormen god status/potential till 2015, 2021, 2027 

och efter 2027. Jämförelse mellan sexårsperioderna 2016–2021 och 2021–2027 i Västerhavets 

vattendistrikt. Antalet vattenförekomster med lägre kvalitetskrav (mindre stränga krav) redovisas i 

tabellerna 7.1–7.5 nedan.] 

[Diagrammet kommer att uppdateras) 

Kommentarer till diagrammet görs klart till senare delen av samrådet (1 mars) när KMV-

underlaget finns med i statistiken.  
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Miljökvalitetsnormer för grundvatten 
Grundvattenförekomster redovisas i Tabell 36 och Tabell 37 med antal undantag för 

kvantitativ respektive kemisk status.  

MKN för kvantitativ status i grundvattenförekomster  

MKN för kvantitativ status 
Förvaltningscykel  
2016–2021 

Förvaltningscykel  
2021–2027 

God kvantitativ status 541 595 
God kvantitativ status med 
tidsfrist till 2021 

0 0 

God kvantitativ status med 
tidsfrist till 2027 

0 1 

Totalt antal 
grundvattenförekomster 

541 596 

Tabell 36 Miljökvalitetsnormer (MKN) för kvantitativ status i grundvattenförekomster i Västerhavets 

vattendistrikt. Uppgifterna är hämtade från VISS 2020-09-04.  

MKN för kemisk status i grundvattenförekomster   

MKN för kemisk 
grundvattenstatus 

Förvaltningscykel  
2016–2021 

Förvaltningscykel  
2021–2027 

God kemisk status 541 584 
God kemisk status men halten 
överskrider utgångspunkt för 
att vända trend för ett eller 
flera ämnen 

0 1 

God kemisk status med 
tidsfrist till 2021 för ett eller 
flera ämnen  

3 1 

God kemisk status med 
tidsfrist till 2027 för ett eller 
flera ämnen 

17 12 

God kemisk status med 
tidsfrist till 2033 eller senare 
för ett eller flera ämnen 

0 0 

Kemisk status med mindre 
strängt krav för ett eller flera 
ämnen 

0 0 

Totalt antal 
grundvattenförekomster 

541 596 

Tabell 37 Miljökvalitetsnormer (MKN) för kemisk status i grundvattenförekomster i Västerhavets 

vattendistrikt. Uppgifterna är hämtade från VISS 2020-09-04 (VISS, 2020).  

Antalet grundvattenförekomster med förlängd tidsfrist för att uppnå god kemisk respektive 

kvantitativ status har minskat i distriktet från förra sexårsperioden.  Tidsfrister tillämpas till 

2027 respektive bortom 2027 baserat på kunskap om påverkan, möjliga åtgärder och beräknad 

återhämtningstakt. Mer om undantag och normsättning för grundvatten beskrivs i avsnitt 7.3.  

Antalet grundvattenförekomster med stigande halter av något förorenande ämne och som 

uppnått gränsen för att vända trend har ökat med en vattenförekomst jämfört med föregående 

sexårsperiod.  
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Miljökvalitetsnormer för kemisk status i ytvatten 
Samtliga ytvattenförekomster redovisas i Tabell 38 med antal undantag för kemisk status.  

MKN för kemisk status i ytvattenförekomster  

Kemisk 
ytvattenstatus 

Alla vatten 
2016–2021 

Alla vatten 
2021–2027 

Vattendrag 
2021–2027 

Sjöar  
2021–2027 

Kustvatten 
2021–2027 

God kemisk status 
(exkl. kvicksilver 
och PBDE) 

2592 2710 1852 804 54 

God kemisk status 
2027 (ämnen 34–
45)* 

0 55 47 5 3 

God kemisk status 
med tidsfrist till 
2021 för ett eller 
flera ämnen (exkl. 
kvicksilver och 
PBDE) 

34 0 0 0 0 

God kemisk status 
med tidsfrist till 
2027 för ett eller 
flera ämnen (exkl. 
kvicksilver och 
PBDE) 

35 110 29 24 57 

God kemisk status 
med tidsfrist efter 
2027 för ett eller 
flera ämnen (exkl. 
kvicksilver och 
PBDE) 

0 0 0 0 0 

Kemisk status 
med mindre 
strängt krav för ett 
eller flera ämnen 
(exkl. kvicksilver 
och PBDE) 

0 0 0 0 0 

Kemisk status 
med mindre 
strängt krav för 
kvicksilver och 
PBDE 

 
 
2592 

2853 1909 833 111 

Totalt antal 
vattenförekomster 

2592 2853 1909 833 111 

Tabell 38 Miljökvalitetsnormer för kemisk status i ytvattenförekomster i Västerhavets vattendistrikt. 

Uppgifterna är hämtade från VISS 2020-09-04 (VISS, 2020). Här ingår alla naturliga, kraftigt 

modifierade och konstgjorda ytvatten.  

*Prioriterade ämnen nr 34–45 förklaras i avsnitt 7.3, stycket om naturliga ytvatten. 
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För kemisk status överskrids gränsvärden för kvicksilver och polybromerade difenyletrar 

(PBDE) i alla vattendistriktets ytvattenförekomster och uppnår ej god status. Liksom perioden 

2016–2021 gäller mindre stränga kvalitetskrav för kemisk status avseende kvicksilver och 

PBDE i alla vattenförekomster.  

Om kvicksilver och PBDE utesluts ur bedömningarna, är andelen ytvattenförekomster som 

inte uppnår god kemisk status fler än perioden 2016–2021. Det är också fler ämnen som 

bidragit till en sänkning av kemisk status. Bidragande orsaker kan vara både ändrade 

kunskapsunderlag och metoder såväl som verkliga ändringar i miljön. Under perioden 2016–

2021 har också 12 nya prioriterade ämnen tillkommit för bedömning. 

Detta får till följd att antalet vattenförekomster som fått den övergripande normen god 

kemisk status fortfarande är hög, 95 procent. Antalet vattenförekomster med förlängd tidsfrist 

för att uppnå god kemisk status har dock ökat från 69 till 110 i jämförelse med perioden 2016–

2021.  

Skäl för tidsfrist till 2027 respektive bortom 2027 beskrivs närmare i avsnitt 7.3 under 

rubrikerna Tidsfrister respektive Hantering av tidsfrister efter 2027. 

Vilka påverkanskällor och miljökonsekvenser som orsakar undantagen redovisar i Tabell 43 - 

Tabell 45. Antalet vattenförekomster med förlängd tidsfrist för att uppnå god kemisk status 

har dock ökat från 69 till 110 i jämförelse med perioden 2016 - 2021.  

Skäl för tidsfrist till 2027 respektive bortom 2027 beskrivs närmare i avsnitt 7.3 under 

rubrikerna Tidsfrister respektive Hantering av tidsfrister efter 2027. 

Liksom föregående sexårsperiod gäller mindre stränga kvalitetskrav för kemisk status 

avseende kvicksilver och PBDE i stort sett i alla ytvattenförekomster i landet.  
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Miljökvalitetsnormer för ekologisk status i naturliga ytvatten 
Naturliga ytvattenförekomster redovisas i Tabell 39 med antal undantag för ekologisk status.  

MKN för ekologisk status i naturliga ytvattenförekomster  

Ekologisk status 

Alla 
naturliga 
ytvatten 
2016–2021 

Alla 
naturliga 
ytvatten 
2021–2027 

Naturliga 
vattendrag 
2021–2027 

Naturliga 
sjöar  
2021–2027 

Naturliga 
kustvatten 
2021–2027 

Hög ekologisk 
status 

8 24 5 19 0 

God ekologisk 
status 

528 517 253 238 26 

God ekologisk 
status 2021*  

1232 0 0 0 0 

God ekologisk 
status 2027 

754 1253 832 346 75 

God ekologisk 
status efter 2027 

0 987 762 216 8 

Måttlig ekologisk 
status 

1 3 2 1 0 

Måttlig ekologisk 
status 2027 

2 3 3 0 0 

Måttlig ekologisk 
status efter 2027 

0 5 4 0 1 

Otillfredsställande 
ekologisk status 
2039 

0 1 0 0 1 

Totalt antal 
vattenförekomster 

2525 2793 1861 820 111 

Tabell 39 Miljökvalitetsnormer för ekologisk status i naturliga ytvattenförekomster i Västerhavets 

vattendistrikt (uttag ur (VISS, 2020)-09-04).  

 *Avser enbart tidsfrister som beslutades 2016 och gällde till 2021. 

Andelen vattenförekomster i distriktet med hög eller god ekologisk status respektive måttlig 

eller sämre är oförändrad jämfört med perioden 2016–2021, cirka 20% respektive 80%. En 

noggrannare beskrivning av vattenförekomsternas status finns i kapitel 3, Tillstånd och 

påverkan. 

Detta innebär att andelen vattenförekomster som fått den övergripande normen hög eller god 

status är oförändrad.  

I perioden 2026–2021 tillämpades inte tidsfrister efter 2027 utan en fördelning gjordes av 

tidsfrister mellan 2021 och 2027. I perioden 2021–2027 har vattenförekomster där åtgärder 

genomförts men där det krävs en lång återhämtning fått en tidsfrist efter 2027. För 

vattenförekomster som omfattas av finansierade åtgärder inom Landsbygdsprogrammet har 

en fördelning gjorts med tidsfrister till 2027, 2033 och 2039.  Skäl för tidsfrist till 2027 

respektive bortom 2027 beskrivs närmare i avsnitt 7.3 under rubrikerna Tidsfrister respektive 

Hantering av tidsfrister efter 2027. 

Antalet vattenförekomster med mindre strängt krav avseende ekologisk status har ökat som 

framgår av tabell 7.3, se även koppling till typ av påverkan i Tabell 43 - Tabell 45. I perioden 
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2016–2021 beslutades tre mindre stränga krav medan tillämpning av mindre stränga krav i 

perioden 2021–2027 görs för 12 vattenförekomster som påverkas av urban markanvändning i 

tätort, försurning (okalkade referensvatten inom kalkningsprogrammet), och 

hamnverksamhet. 

Miljökvalitetsnormer för ekologisk potential i konstgjorda 

vatten (KV) 
Konstgjorda ytvattenförekomster redovisas i Tabell 40 med antal undantag för ekologisk 

potential. 

MKN för ekologisk potential i konstgjorda vattenförekomster  

Ekologisk 
potential 

Alla 
konstgjorda 
vatten  
2016–2021 

Alla 
konstgjorda 
vatten  
2021–2027 

Konstgjorda 
vattendrag 
2021–2027 

Konstgjorda 
sjöar  
2021–2027 

God ekologisk 
potential  

 0 0 0 

God ekologisk 
potential 2021 

3    

God ekologisk 
potential 2027 

 9 9 0 

God ekologisk 
potential efter 
2027 

 1 1 0 

Måttlig ekologisk 
potential 

    

Måttlig ekologisk 
potential 2027 

    

Otillfredsställande 
ekologisk 
potential  

    

Otillfredsställande 
ekologisk 
potential 2027 

    

Dålig ekologisk 
potential 

    

Dålig ekologisk 
potential 2027 

    

Totalt antal 
konstgjorda 
vattenförekomster 

3 10 10 0 

Dålig ekologisk 
potential 

    

Dålig ekologisk 
potential 2027 

    

Totalt antal 
konstgjorda 
vattenförekomster 

    

Tabell 40 Miljökvalitetsnormer för ekologisk potential i konstgjorda vattenförekomster i Västerhavets 

vattendistrikt (uttag ur VISS 2020-09-04). 
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Vattenmyndigheterna har inför perioden 2021–2027 gjort en översyn av vattenförekomster 

som borde vara klassade med härkomsten, konstgjort vatten, men som inte varit det i tidigare 

perioder. Översynen har resulterat i att fem ytterligare vattenförekomster förklarats som 

konstgjorda i distriktet. Vattenförekomsterna är samtliga grävda kanaler med koppling till 

sjöfart eller vattenkraft.  

Konstgjorda vatten ska enligt vattendirektivet ha miljökvalitetsnormen ekologisk potential 

istället för ekologisk status. Hur dessa normer ska tillämpas är inte klart inför samrådet och 

därför har samtliga konstgjorda vattenförekomster fått tidsfrister till minst 2027 beroende på 

kunskapsbrist. Tidsfrister efter 2027 beror på att det i samma vattenförekomst även finns 

annan påverkan som kommer att kräva naturlig återhämtning efter 2027. Läs mer om 

förklarande av konstgjorda vatten i avsnitt 7.2. 

Miljökvalitetsnormer för ekologisk potential i kraftigt 

modifierade vatten (KMV) 
Kraftigt modifierade ytvattenförekomster redovisas i Tabell 41 med antal undantag för 

ekologisk potential. 

MKN för ekologisk potential i kraftigt modifierade vatten 

[Kompletteras till den senare samrådsperioden 1 mars-30 april] 

Ekologisk 
potential 

Alla kraftigt 
modifierade 
vatten  
2016–2021 

Alla kraftigt 
modifierade 
vatten  
2021–2027 

Kraftigt 
modifierade 
vattendrag  
2021–2027 

Kraftigt 
modifierade sjöar  
2021–2027 

God ek. pot      
God ek.pot 2021     
God ek.pot 2027     
God ek.pot.l efter 
2027 

    

Måttlig ek. pot.     
Måttlig ek. pot. 
2027 

    

Otillfredsställande 
ek. pot.  

    

Otillfredsställande 
ek.pot. 2027 

    

Dålig ek. pot.     
Dålig ek.pot 2027     
Totalt antal 
kraftigt 
modifierade 
vattenförekomster 

    

Tabell 41 Miljökvalitetsnormer för ekologisk potential i kraftigt modifierade vattenförekomster (KMV) i 

[distrikt] (uttag ur VISS datum). 

Kompletteras till senare samråd 1 mars: text som kommenterar utvecklingen av undantag 

avseende KMV jämfört med förra cykel och utvecklingen av antalet KMV i distriktet. Samt 

hänvisning till kap 7.2 om förklarar  KMV.   
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Undantag per miljöproblem och typ av påverkan 
Tabell 42 - Tabell 45 redovisar antal grundvattenförekomster (Tabell 42), vattendrag (Tabell 

43), sjöar (Tabell 44) och kustvattenförekomster (Tabell 45) med undantag i förhållande till typ 

av miljökonsekvens och typ av påverkan i Västerhavets vattendistrikt. En vattenförekomst 

kan omfattas av flera undantag. Summan av vattenförekomster med undantag kan därför bli 

fler än antalet berörda vattenförekomster. Ett undantag är antingen en tidsfrist eller ett 

mindre strängt krav. 

Grundvattenförekomster med undantag 

Miljökonse
kvens/ 
Påverkans
källa 

Miljög
ifter 

Näringsä
mnen 

Klorid/
Sulfat  

Förändrade 
grundvatte
nnivåer 

Saltvat
ten-
inträng
ning 

Skada 
på 
förbun
dna 
ytvatte
n eller 
landmi
ljöer 

Övr
igt  

Jordbruk        
Skogsbruk        
Samhällsby
ggnad/ 
Infrastruktur 

  2     

Vattenuttag    1  1  
Avlopps-
hantering 

       

Industri 1       
Förorenade 
områden 
(EBH) 

7     1  

Annat  3       

Tabell 42 Antal grundvatten med undantag i förhållande till påverkanskällor och miljökonsekvenser i 

Västerhavets vattendistrikt (uttag ur VISS 2020-09-04). 
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Vattendrag med undantag 

M
iljökonse

kvens/ 
Påverkans
källa 

Ö
vergöd-

ning 

Försurning 

Fysisk 
påverkan 

Särskilda 
förorenan-
de äm

nen 

Prio.äm
ne

n (exkl. H
g 

och PB
D

E) 

K
vick-

silver 

PB
D

E 

Jordbruk 430  556 11    
Skogsbruk  46 263     

Vattenkraft   
Komplett
eras 
senare 

    

Samhällsbyg
gnad/ 
Infrastruktur 

146  613 3 11   

Vatten-
försörjning 

  6     

Avlopps-
hantering 

413   36 2  2 

Industri 3  3 1 2 5 3 
Förorenade 
områden 
(EBH) 

   7 20 48 3 

Atmosfärisk 
deposition 

 245    
190
9 

190
9 

Annat 16  2 3 4   

Tabell 43 Antal vattendrag med undantag i förhållande till påverkanskällor och miljökonsekvenser i 

Västerhavets vattendistrikt (uttag ur VISS 2020-09-04). 

Sjöar med undantag 

M
iljökonse

kvens/ 
Påverkans
källa 

Ö
ver- 

gödning 

Försurning 

Fysisk 
påverkan 

Särskilda 
förorenan-
de äm

nen 

Prio.äm
ne

n (exkl. H
g 

och PB
D

E) 

K
vick-

silver 

PB
D

E 

Jordbruk 113  65 1    
Skogsbruk 2 16 1     

Vattenkraft   
Kompletteras 
senare 

    

Samhällsbyggnad/ 
Infrastruktur 

29  106 2 1   

Vatten-försörjning   4     
Avlopps-hantering 110       
Industri 1  1 2    
Förorenade 
områden (EBH) 

   7 8 3  

Atmosfärisk 
deposition 

 68    833 833 

Annat 49   1 17   

Tabell 44 Antal sjöar med undantag i förhållande till påverkanskällor och miljökonsekvenser i 

Västerhavets vattendistrikt (uttag ur VISS 2020-09-04). 
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Kustvattenförekomster med undantag 

Miljökonsek
vens/ 
Påverkanskä
lla 

Övergöd
ning 

Försurn
ing 

Fysisk 
påverka
n 

Särskild
a 
förorena
nde 
ämnen 

Prio.äm
nen  
(exkl. 
Hg och 
PBDE) 

Kvic
k-
silv
er 

PB
DE 

Jordbruk 43  20 2    
Skogsbruk 35       

Vattenkraft   
Komplett
eras 
senare 

    

Samhällsbyg
gnad/ 
Infrastruktur 

22  57 9 2   

Vatten-
försörjning 

       

Avlopps-
hantering 

48   9    

Industri 12  11 2    
Förorenade 
områden 
(EBH) 

   2 56 2  

Atmosfärisk 
deposition 

     110 111 

Annat 62       

Tabell 45 Antal kustvattenförekomster med undantag i förhållande till påverkanskällor och 

miljökonsekvenser i Västerhavets vattendistrikt (uttag ur VISS 2020-09-02 ). 

Dominerande miljöproblem i Västerhavets vattendistrikt som föranleder undantag för 

grundvatten är miljögifter, vilket i huvudsak beror på påverkan av förorenade områden.  

Utfallet av antalet undantag för miljögifter i ytvatten visar att atmosfärisk deposition av 

kvicksilver och PBDE är den påverkanskällan som orsakar majoriteten av undantagen i 

distriktet. Därefter dominerar förorenade områden, samhällsbyggnad/infrastruktur och 

avloppshantering. Undantagen för SFÄ är främst orsakade av avloppshantering som den 

största påverkanskällan följt av förorenade områden, jordbruk och samhällsbyggnad/ 

infrastruktur.  

Förutom miljögifter så dominerar undantag för ytvatten miljöproblemen fysisk påverkan 

(flödesförändringar och/eller morfologiska förändringar och kontinuitet), övergödning och 

försurning.  

För sjöar och vattendrag är jordbruk, avloppshantering och samhällsbyggnad/infrastruktur de 

påverkanskällor som orsakar flest undantag kopplat till övergödning. I kustvatten beror 

undantagen främst på påverkan från omgivande vatten, avloppshantering och jordbruk. 

Samhällsbyggnad/infrastruktur och markavvattning inom jordbruk är orsaken till de flesta 

undantagen för fysisk påverkan.  

Tidsfrist för att nå god status tillämpas i stor utsträckning vid påverkan av fysisk påverkan, 

övergödning och försurning.  
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En skillnad jämfört med sexårsperioden 2016–2021 är tillämpning av mindre strängt krav i 

större utsträckning än tidigare förvaltningscykler.   

 I perioden 2016–2021 beslutades tre mindre stränga krav medan tillämpning av mindre 

stränga krav i perioden 2021–2027 görs för 12 vattenförekomster som påverkas av urban 

markanvändning i tätort, försurning (okalkade referensvatten inom kalkningsprogrammet), 

och hamnverksamhet.  

Påverkan av urban markanvändning och hamnar och skälen för mindre strängt krav beskrivs 

i avsnitt 7.4 under rubrikerna Samhällsbyggnad och transportinfrastruktur.  

Avsteg från försämringsförbudet 
Här redovisas de vattenförekomster där avsteg från försämringsförbudet har tillåtits i 

Västerhavets vattendistrikt enligt 4 kap. 11 och 12 §§ vattenförvaltningsförordningen. I 

redovisningen anges om beslutet gäller en ny verksamhet eller en ny åtgärd, vilken 

påverkanstyp som är aktuell, vilken kvalitetsfaktor eller parameter som får försämras och 

skälen till att prövningsmyndigheten/kommunen tillåtit verksamheten eller åtgärden. 

Besluten om tillåtande finns som referens till berörd vattenförekomst i VISS och fullständig 

information om respektive ärende går att hämta från Länsstyrelsen i Västra Götalands läns 

diarium. 

I avsnitt 7.5 förklaras vad avsteg från försämringsförbudet innebär och vilka villkor som 

måste vara uppfyllda för ett sådant beslut.  

Avsnittet ska fyllas på med alla ärenden som beslutas fram till beslutet 

2021. Aktuella beslut med tillåtande enligt 4 kap. 11 § 

vattenförvaltningsförordningen 

Bostadsexploatering, Mölndals kommun 

Diarienummer/målnummer och prövningsmyndighet  

M4861-16, Vänersborgs tingsrätt, Mark- och miljödomstolen  

Vattenförekomst ID  

Mölndalsån – Stensjön till sammanflödet med Kållerödsbäcken, (VISS EU CD: SE639863-

127455)  

Ny verksamhet eller åtgärd  

Ny verksamhet  

Påverkanstyp  

Förstärkt översvämningsskydd för nytt planerat bebyggelseområde  

Kvalitetsfaktor/parameter som får försämras  

Domstolen bedömer att berörda kvalitetsfaktorer för morfologiskt tillstånd inte kommer att 

försämras men att de ansökta åtgärderna äventyrar uppnåendet av god ekologisk status.  

Motivering till domen/beslutet  

Den planering av bostäder och verksamheter som avses för området får anses ligga väl i linje 

med dagens syn på närhet till kollektivtrafik och andra samhällsresurser sett ur ett miljö- och 

klimatperspektiv. Utnyttjandet av området är förenlig med den övergripande planeringen 

inom Göteborgsregionen med bl.a. närheten till planerade snabbtåg och utvecklingen av 

regionen i stort längs kommunikationsstråken. De översvämningsrisker som redan idag finns 

inom området kommer också att åtgärdas och vidare medför åtgärderna en sanering av 

berörda markområden med där förekommande föroreningar samt ett säkerställande av de 

geotekniska förhållandena inom området. Även den kulturhistoriska miljön och dess värden i 
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form av industrikaraktär och dess koppling till vattnet bevaras. Enligt domstolen finns det 

sålunda sammantaget ett antal allmänna intressen av betydande vikt som måste beaktas.  

Att uppnå god status i vattenförekomsten torde förutsätta att området med betongdäck, 

betongkulvert och betongränna återställs till en naturliknande fåra. Dessa åtgärder med 

omfattande bortbilning av betong och sannolikt omfattande släntförstärkningsåtgärder synes 

vara närmast orimliga att genomföra till en överkomlig kostnad. Enligt domstolens 

bedömning är det därför av tekniska skäl och på grund av orimliga kostnader inte möjligt att 

uppfylla syftet med verksamheten eller åtgärden på något annat sätt som är väsentligt bättre 

för miljön.  

Sökandena har bl.a. åtagit sig, dels i ansökan och dels vid huvudförhandlingen, vissa 

biotopvårdande åtgärder som även utökar andelen lämpliga lekområden för laxartad fisk 

betydligt från dagens förhållanden samt att utforma erosionsskydd så långt som möjligt med 

natursten med mera Domstolen bedömer att inga ytterligare åtgärder för att mildra de 

negativa konsekvenserna för vattenförekomstens status är skäligen möjliga att genomföra 

inom ramen för den ansökta verksamheten. Domstolen anser sammantaget att det föreligger 

ett sådant samhällsintresse av större vikt som medför att de ansökta åtgärderna bör tillåtas.  

Datum för lagakraft  
18 maj 2019.  

 

Utrivning av vattenkraftsanläggning, Hylte kommun 

  
Diarienummer/målnummer och prövningsmyndighet  

M 33–18, Vänersborgs tingsrätt, Mark- och miljödomstolen  

Vattenförekomst ID  
Nissan (kraftverkskanal Rydöbruk, Klubbån-Glassbodammen) SE631812-133883 och Nissan 

(kraftverkskanal Rydöbruk-Klubbån: SE631757-133829  

Ny verksamhet eller åtgärd  

Ny åtgärd  

Påverkanstyp  

Efter det att befintligt kraftverk har rivits ut kommer dessa områden inte längre utgöra 

vattenområden.  

Kvalitetsfaktor/parameter som får försämras  

Vattenförekomsterna får tas bort och vattnet återledas till den naturliga vattenfåran.  

Motivering till domen/beslutet  

En åtgärd som innebär att en vattenförekomst upphör att existera måste innebära att 

vattenförekomstens fysiska karaktär ändras. Vad gäller villkoren för att få vidta åtgärden 

anser domstolen att fördelarna med åtgärden vad gäller såväl människors säkerhet (här gör 

dammsäkerhetsperspektivet sig gällande) som fördelarna för hållbar utveckling (utrivningen 

sett som projekt i stort innebär ökade förutsättningar för konnektivitet och återställande mot 

naturliga flöden) klart uppväger nackdelarna (att två vattenförekomster vilka förvisso är 

klassade som naturliga men som uppenbart är konstgjorda eller modifierade upphör att 

existera) med den otillåtna ändringen eller försämringen. Domstolen gör vidare bedömningen 

att det inte är möjligt (vare sig av tekniska skäl eller på grund av orimliga kostnader) att 

uppfylla syftet med åtgärden på något annat sätt som är väsentligt bättre för miljön. Alla 

genomförbara åtgärder ska vidtas för att mildra de negativa konsekvenserna för 

vattenförekomstens status. Sammanfattningsvis innebär ovanstående att domstolen anser att 

undantagsmöjligheten i 4 kap. 11 § 1 VFF är tillämplig och att tillstånd till utrivning kan ges, 

trots att åtgärden äventyrar uppnåendet av för vattenförekomsterna gällande 

miljökvalitetsnorm.  

Datum för lagakraft  

14 november 2019/Ej prövningstillstånd i Mark- och miljööverdomstolen.  
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7.2 Förklarande av kraftigt modifierade och 

konstgjorda vatten 
Kraftigt modifierade och konstgjorda vattenförekomster är särskilda ytvattenkategorier som 

är antingen vattendrag, sjöar eller kustvatten. Människan har fysiskt förändrat eller skapat 

dem för att de ska ge en samhällsnytta. Detta regleras i 4 kap. 3 § 

vattenförvaltningsförordningen (2004:660) och i Havs- och vattenmyndighetens föreskrift 

(HVMFS 2017:20).  

För att förklara en vattenförekomst som kraftigt modifierad krävs en stegvis beslutsprocess 

där följande bedömningar ingår: 

• Är vattenförekomsten väsentligt fysiskt förändrad på grund av mänsklig påverkan och 

riskerar därför att inte uppnå god ekologisk status? 

• Leder åtgärder för att nå god ekologisk status till betydande negativ påverkan på en 

samhällsnyttig verksamhet eller på andra värden i miljön? 

• Kan samhällsnyttan som verksamheten ger nås på annat sätt som är bättre för miljön?  

• Leder den fysiska förändringen till att målen i annan gemenskapslagstiftning inte nås 

(exempelvis art- och habitatdirektivet)? 

Alla steg måste gås igenom för att en vattenförekomst ska förklaras som konstgjord eller 

kraftigt modifierad. Havs- och vattenmyndighetens vägledning för 4 kap. 3 § 

vattenförvaltningsförordningen om kraftigt modifierade vatten beskriver varje steg i detalj 

(Havs- och vattenmyndigheten, 2015c). 

För konstgjorda vatten är processen likartad. Ett konstgjort vatten ska ha skapats för samma 

typ av samhällsnyttiga verksamheter som kan vara skäl för förklarande av kraftigt 

modifierade vatten. Den stora skillnaden mellan konstgjorda och kraftigt modifierade vatten 

är att konstgjorda vatten är skapade där det endast fanns landmiljöer tidigare. Det finns inte 

någon koppling till en ursprunglig naturlig ytvattenförekomst och det är därför inte relevant 

att bedöma åtgärder för att nå god ekologisk status. Däremot kan vattenmyndigheterna 

bedöma hur åtgärder för att förbättra vattenmiljön skulle påverka den aktuella verksamheten. 
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Kraftigt modifierade och konstgjorda vattenförekomster  

 Vattendrag Sjöar Kustvatten Summa 
Antal kraftigt 
modifierade 
vattenförekomster 

    

Antal konstgjorda 
vattenförekomster 

    

Tabell 46 Antal kraftigt modifierade och konstgjorda vattenförekomster i Västerhavets vattendistrikt] 

(uttag ur VISS. Kompletteras till den senare samrådsperioden 1 mars-30 april 

Kraftigt modifierade vattenförekomster 

Vattenkraft 
Alla Sveriges anläggningar för vattenkraftsproduktion ska omprövas för att få moderna 

miljövillkor, de flesta enligt den nationella planen för moderna miljövillkor för vattenkraften 

(NAP) under perioden 2022–2039 (Regeringen, 2020a).  

Vattenförekomster som påverkas av anläggningar för vattenkraft som omfattas av NAP och är 

planerade att prövas i domstol under perioden 2022–2024 är prioriterade för eventuellt 

förklarade som kraftigt modifierade vattenförekomster och en fördjupad översyn av 

normsättningen. Tidsplanen för detta arbete avviker från arbetet med övriga normer. Förslag 

till miljökvalitetsnormer för både kraftigt modifierade och naturliga vattenförekomster 

påverkade av vattenkraftsverksamheter som planeras att omprövas 2022–2024 går ut på 

samråd 1 mars till 30 april 2021. Läs mer om förklarande som kraftigt modifierade 

vattenförekomster och normsättning vid påverkan av vattenkraft i avsnitt 7.4 nedan.  

Jordbrukets fysiska påverkan 

Vattenförekomster med påverkan av markavvattning för jordbruk kan förklaras som kraftigt 

modifierade och vara aktuella för mindre stränga krav. Vattenmyndigheten har ännu inte 

bedömt förutsättningarna för detta, på grund av: 

- Brist på tillräckliga och tillförlitliga underlag för att bedöma markavvattningars 

påverkan på hydrologiska och morfologiska förhållanden och vid vilken nivå som 

förbättringsåtgärder ger en betydande negativ påverkan på jordbruket. 

- Brist på resurser och vedertagna metoder för att göra väl underbyggda avvägningar 

mellan behovet av åtgärder för att uppnå en god vattenstatus och behovet av 

markavvattningsanläggningar för att säkerställa jordbruksproduktion. 

En särskild tidsplan för att genomföra detta arbete kommer att tas fram. Den kommer att 

baseras på tidsplanen för vägledningsarbetet från Havs- och vattenmyndigheten och 

Jordbruksverket. Läs mer om förklarande som kraftigt modifierade vattenförekomster och 

normsättning vid påverkan av markavvattning i avsnitt 7.4. 

Övrig fysisk påverkan 

Vattenmyndigheterna har tagit fram ett underlag för bedömning av vilka övriga typer av 

verksamheter som kan anses vara skäl för att förklara en vattenförekomst som kraftigt 

modifierad eller konstgjord (Vattenmyndigheterna, 2018e; 2020ρ). 
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Utgångspunkten har varit verksamheter och intressen som har stöd i nationella vägledningar, 

definierade som viktiga värden eller kvalitéer inom EU eller nationellt, eller som omfattas av 

någon form av rättsligt utpekande eller skydd som till exempel riksintressen. Utpekanden ska 

ha genomgått remiss och samråd med nationella myndigheter och/eller har stöd av några 

särskilda bestämmelser i miljöbalken eller annan relevant lagstiftning. Det kan vara till 

exempel transportinfrastruktur, energiproduktion, energidistribution, kulturmiljövärden, 

totalförsvaret, vattenförsörjning, tätortsbebyggelse, översvämningsskydd och vattentäkter. 

Dessa samhällsintressen skulle kunna vara skäl för att förklara vattenförekomster som kraftigt 

modifierade, men villkoren för ett sådant förklarande är hittills inte uppfyllda. I många fall 

behöver underlagen för statusklassificering av hydrologi och morfologi utvecklas och 

preciseras med högre tillförlitlighet. Förklarandet av fler kraftigt modifierade 

vattenförekomster försvåras också av att det i de flesta fall finns påverkan från flera olika 

verksamheter inom samma vattenförekomst. Multipel påverkan och väntan på effekt av 

åtgärder mot exempelvis övergödning och miljögifter försvårar och fördröjer bedömningen av 

den fysiska påverkans betydelse för ekosystemets biologiska status. 

Läs mer i avsnitt 7.3 om mindre stränga krav vid fysisk påverkan och i avsnitt 7.4 om 

normsättning vid påverkan av bebyggelse och transportinfrastruktur.  

Översyn av konstgjorda vattenförekomster  
Vattenmyndigheterna har gjort en översyn av vattenförekomster som varit felaktigt hanterade 

som naturliga vatten trots att de borde har varit förklarade som konstgjorda 

vattenförekomster från början.  

Någon detaljerad vägledning kring utpekande och normsättning av konstgjorda vatten finns 

inte, men det behandlas i EU-vägledningen för vattenförvaltningen, i (CIS Guidance No.4) och 

(CIS Guidance No.37). Kriterier för hur miljökvalitetsnormer ska tillämpas för ekologisk 

potential i konstgjorda vatten behöver vidareutvecklas. Tillsvidare har dessa 

vattenförekomster förklarats som konstgjorda med tidsfrist till 2027, med skälet att det inte är 

tekniskt möjligt att uppnå god ekologisk potential tidigare.  

7.3 Grunder för normsättningen 
Utgångspunkten vid normsättning är den vattenkvalitet (status) som råder i 

vattenförekomsten vid tidpunkten för beslutet om miljökvalitetsnormen. Hur vattnets status 

har klassificerats beskrivs i kapitel 3 Tillstånd och påverkan. Den status som gäller som 

utgångspunkt för normsättningen är den bästa bedömning av vattnets kvalitet som har varit 

möjlig att göra till tidpunkten för normbeslutet. Till kommande klassificeringar förväntas i 

många fall en förbättring av vattnets status, vilket är nödvändigt om miljökvalitetsnormen 

god status ska nås inom utsatta tidsfrister. Försämring av vattnets status är i princip inte 

tillåtet. Avsteg från försämringsförbudet kan bara tillåtas under vissa särskilda 

omständigheter som beskrivs i avsnitt 7.5.  

Inför sexårsperioden 2021–2027 har gällande föreskrifter om miljökvalitetsnormer, 

statusklassificering och kartläggning (SGU-FS 2013:2; HVMFS 2019:25; HVMFS 2017:20), 

generella vägledningar för undantag (Havs- och vattenmyndigheten, 2014a) och kraftigt 

modifierade vatten (Havs- och vattenmyndigheten, 2015c), specifik vägledning för kraftigt 

modifierade vatten som berörs av vattenkraft (Havs- och vattenmyndigheten, 2016c), samt 

EU-gemensamma vägledningar (Guidance Documents), som beskriver vad Sverige förväntas 

rapportera 2022, varit styrande för arbetet med normsättning. Vattenmyndigheterna har 

utgått från dessa dokument och tagit fram metoder för normsättning per påverkanstyp. 
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Metoderna har varit ett stöd för länsstyrelsernas beredningssekretariat och samtidigt 

dokumenterat arbetssättet  

För ekologisk status gäller den miljökvalitetsnorm som motsvarar den sammanvägda status 

som förväntas kunna uppnås i vattenförekomsten. Normen anger även vilken eller vilka 

kvalitetsfaktorer som ligger till grund för undantaget. Även om det råder ett mindre strängt 

krav för den sammanvägda statusen, baserat på den kvalitetsfaktor som ligger till grund för 

undantaget, ska god status nås för varje annan kvalitetsfaktor som enligt vattenmyndighetens 

bedömning kan uppnå god status genom rimliga åtgärder. För kemisk status fastställs den 

övergripande normen alltid till god kemisk status, men med undantag för de parametrar 

(ämnen) som omfattas av tidsfrist eller mindre strängt krav.  

Övergripande principer och avvägningar för normsättningen är samlade i Kompletterande 

riktlinjer för miljökvalitetsnormer och undantag 2021–2027 (Vattenmyndigheterna, 2020c).  

Övriga vatten  
Övrigt vatten, som inte uppfyller kriterierna för att utgöra vattenförekomster, omfattas inte av 

beslutade miljökvalitetsnormer. Påverkan på sådana vatten får dock inte riskera att försämra 

eller motverka nödvändiga förbättringar i statusen för anslutande vattenförekomster. Det ska 

också betonas att övriga vatten ingår fullt ut i myndigheternas miljömåls- och åtgärdsarbete 

och omfattas av samma grundläggande skydd enligt de allmänna hänsynsreglerna och 

hushållningsbestämmelserna i 2–4 kapitlet miljöbalken. 

Grundvatten  
Enligt Sveriges geologiska undersöknings (SGU) föreskrifter om miljökvalitetsnormer och 

statusklassificering för grundvatten (SGU-FS 2013:2) ska vattenmyndigheterna besluta om 

miljökvalitetsnormer bara för grundvattenförekomster som enligt kartläggning och analys 

riskerar att inte uppnå god grundvattenstatus eller riskerar att försämras. 

Vattenmyndigheterna har ändå valt att besluta om miljökvalitetsnormer för samtliga 

grundvattenförekomster. Samverkan om hanteringen har skett med SGU. För de 

grundvattenförekomster där det inte föreligger någon risk beslutas normen till god kemisk 

respektive kvantitativ grundvattenstatus. Syftet är att säkerställa att principen om 

försämringsförbudet upprätthålls. Det blir dessutom en konsekvent hantering i förhållande 

till hur normerna för ytvattenförekomster beslutas. 

Grundvatten klassificeras utifrån kvantitativ och kemisk status. Utgångspunkten vid 

normsättningen är den vattenkvalitet som råder i vattenförekomsten. För vattenförekomster 

med god kemisk status gäller normen god kemisk status. För vattenförekomster med 

otillfredsställande kemisk status gäller normen god kemisk status med undantag för de 

parametrar (ämnen) som gör att god status inte uppnås. Undantag kan vara antingen tidsfrist 

att nå god status eller ett mindre strängt krav än god status för den aktuella parametern.  

För kemisk grundvattenstatus uppfylls artikel 4b i vattendirektivet genom besluten om 

miljökvalitetsnormer. Vattenmyndigheterna har därför fastställt riktvärden för parametrar 

enligt SGU:s förslag (bilaga 2 och 4 i föreskrifterna om kvalitetskrav för vattenförekomster i 

respektive distrikt).  

För ämnen med ökande halt, där halten riskerar att så småningom överstiga riktvärdet, gäller 

en särskild norm (halt) som utgångspunkt för att vända trenden. Det innebär krav på åtgärder 

och syftet är att bryta trenden innan otillfredsställande status uppstår. Vattenmyndigheterna 

har fastställt halterna för utgångsvärden för att vända trend enligt SGU:s föreskrifter. 
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God kvantitativ status innebär att uttaget av grundvatten inte överskrider nybildningen. God 

kvantitativ status säkrar tillräckliga grundvattenmängder och förhindrar inträngning av 

förorenande ämnen. Vid obalans tillämpas undantag för kvantitativ status.  

Sammanfattningsvis finns tre typer av miljökvalitetsnormer för grundvatten: 

• god kvantitativ grundvattenstatus 

• god kemisk grundvattenstatus 

• utgångspunkt för att vända trend. 

Tillämpning av undantag förklaras vidare i avsnitten ”Tidsfrister” respektive ”Mindre stränga 

krav”.    

Naturliga ytvatten 

Utgångspunkten vid normsättning i ytvattenförekomster är den vattenkvalitet som råder i 

vattenförekomsten enligt klassificering av ekologisk och kemisk status. För vattenförekomster 

med hög eller god ekologisk status gäller miljökvalitetsnorm hög respektive god status. För 

vattenförekomster med måttlig, otillfredsställande eller dålig ekologisk status gäller undantag 

som anges för den övergripande, sammanvägda ekologiska statusen, men som kopplas till 

den kvalitetsfaktor och typ av påverkan som orsakar att den ekologiska statusen är sämre än 

god. Det innebär att miljökvalitetsnormen anger vilken sammanvägd ekologisk status som ska 

uppnås, och till när. För enskilda kvalitetsfaktorer framgår eventuella förbättringsbehov av 

särskilda preciserade beskrivningar.  

Vid tidsfrist anger normen vilket år god status senast ska uppnås. Vid mindre stränga krav 

anger normen vilken status som ska uppnås, till exempel måttlig, otillfredsställande eller dålig 

ekologisk status och till vilket år. Om det mindre stränga kravet redan är uppnått gäller 

kravet utan årtal. För kemisk ytvattenstatus gäller övergripande norm god kemisk status, 

oavsett om det finns ämnen som överskrider gränsvärdena eller inte. Undantag tillämpas 

sedan per ämne och kopplas till typ av påverkan.  

Vissa av de prioriterade ämnen som definierar kemisk status har tillkommit på grund av 

genomförandet av ett senare direktiv. De är angivna med nummer 34–45 i bilaga 6 till 

(HVMFS 2019:25). För dessa ämnen gäller som huvudregel att god kemisk status ska uppnås 

vid en senare tidpunkt än 20156. Tidpunkten (målåret) är 2027 vilket innebär att beslut om 

eventuell tidsfrist för att nå god kemisk status inte är aktuellt förrän det visar sig att det inte 

går att nå målet till 2027. De ämnen som omfattas av det senare målåret är dikofol, PFOS 

(perfluoroktansulfonat), kinoxifen, dioxiner och dioxinlika föreningar, aklonifen, bifenox, 

cybutryn (irgarol), cypermetrin, diklorvos, HBCD (hexabromcyklododecan), heptaklor och 

heptaklorepoxid samt terbutryn.  

Sammanfattningsvis finns två typer av grundläggande miljökvalitetsnormer för naturliga 

ytvatten: 

• god ekologisk ytvattenstatus 

• god kemisk ytvattenstatus. 

Tillämpning av undantag förklaras vidare i avsnitten ”Tidsfrister” respektive ”Mindre stränga 

krav”.    

 
6 4 kap. 4 § första stycket 2 och 3 vattenförvaltningsförordningen (2004:660) 
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Kraftigt modifierade och konstgjorda ytvatten 

För kraftigt modifierade vatten och konstgjorda vatten tillämpas inte samma krav på 

ekologisk status som för naturliga ytvattenförekomster. De ska i stället uppnå god ekologisk 

potential som kan sägas vara en parallell miljökvalitetsnorm till god ekologisk status, men som 

tillåter en viss negativ påverkan på vattenmiljön av den verksamhet som är orsak till att 

vattenförekomsten förklarats som kraftigt modifierad eller konstgjord. Maximal ekologisk 

potential är referenstillståndet för kraftigt modifierade vatten. Det innebär det ekologiska 

tillstånd som skulle råda om alla rimliga förbättringsåtgärder mot fysisk påverkan sattes in. 

Med rimliga åtgärder menas alla åtgärder som är genomförbara utan att orsaka en betydande 

negativ påverkan på verksamheten eller miljön i stort.  

God ekologisk potential skiljer sig från maximal ekologisk potential genom att endast de 

åtgärder som ger en betydande ekologisk nytta behöver genomföras. Det motsvarar då det 

ekologiska tillstånd som kan uppnås med rimliga åtgärder och innebär att det ska finnas en 

viss ekologisk funktion. Om åtgärder för att uppnå god ekologisk potential bedöms vara 

omöjliga eller orimligt kostsamma kan undantag tillämpas på samma sätt som för ekologisk 

status enligt avsnitten nedan om tidsfrister och mindre stränga krav. 

Miljökvalitetsnormen god ekologisk potential är inte ett undantag, och anpassningen av 

normen gäller bara de hydromorfologiska, fysikalisk-kemiska och biologiska kvalitetsfaktorer 

som direkt påverkas av den verksamhet som ligger till grund för att vattenförekomsten 

förklarats som kraftigt modifierad eller konstgjord. För kemisk status och för alla övriga 

kvalitetsfaktorer inom den ekologiska statusen, exempelvis näringsämnen och miljögifter, 

gäller samma krav som för naturliga vatten.  

Sammanfattningsvis finns två typer av grundläggande miljökvalitetsnormer för kraftigt 

modifierade och konstgjorda ytvatten: 

• god ekologisk potential 

• god kemisk ytvattenstatus. 

Tillämpning av undantag förklaras vidare i avsnitten ”Tidsfrister” respektive ”Mindre stränga 

krav”.    

Tidsfrister  
Det ursprungliga målet enligt vattenförvaltningsförordningen (2004:660) var att god status 

skulle ha uppnåtts i alla vattenförekomster till 2015. Möjlighet att skjuta upp tidpunkten när 

god status ska uppnås gäller två förvaltningscykler, först till 2021 och därefter till 2027, genom 

beslut om undantag i form av tidsfrist. Tidsfrist innebär att god vattenstatus ska uppnås men 

vid en senare tidpunkt än 2015. Tidsfristens längd baseras på vad som är tekniskt möjligt och 

ekonomiskt rimligt, och naturens förmåga att återhämta sig.  

Tidsfrist av tekniska skäl motiveras av att: 

• orsaken till de negativa effekterna på vattenförekomsten är okänd och övervakning för 

att verifiera status och påverkan behöver göras innan lämpliga åtgärder kan vidtas 

• det finns praktiska begränsningar av administrativ natur som till exempel projektering 

och upphandling av åtgärder eller en tidskrävande tillståndsprocess för en verksamhet 

som påverkar vattenförekomsten 

• det inte finns någon känd teknisk lösning ännu för att åtgärda påverkan men en sådan 

förväntas utvecklas 
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• problemet inte kan lösas på grund av bristen på åtgärder i andra länder. 

Tidsfrist av ekonomiska skäl motiveras av: 

• otillräcklig lagstiftning  

• otillräckliga resurser för offentlig finansiering 

• otillräcklig administrativ kapacitet.  

Med tanke på att vattendirektivet skulle ha varit infört 2004 i EU-länderna är det inte rimligt 

att använda ekonomiska skäl som motivering för tidsfrist längre än till 2021, eftersom den 

bortre tidpunkten för att uppnå god vattenstatus som huvudregel är 2027. Vidare har en 

bedömning kunnat göras om det skulle medföra orimliga kostnader att genomföra åtgärder 

under endast en förvaltningscykel. Det kan vara mer kostnadseffektivt att genomföra 

åtgärderna successivt under flera förvaltningscykler. Det är dock inte längre möjligt att 

fördela åtgärdskostnaderna på mer än en förvaltningscykel, eftersom det inte går att förlänga 

tiden för att uppnå god vattenstatus längre än till 2027 med hänvisning till tekniska eller 

ekonomiska skäl. 

Den enda motivering som kan ligga till grund för tidsfrist senare än 2027 är då det behövs 

längre tid för att åstadkomma en naturlig återhämtning. Tidsfrister med motivering utifrån 

naturens förmåga att återhämta sig tar hänsyn till att det finns en naturlig tröghet i 

ekosystemen som omöjliggör en snabb förbättring av vattenförekomstens status. Detta ger en 

tidsförskjutning efter genomförd åtgärd eller när påverkan upphört tills det får genomslag i 

miljön så att vattenkvaliteten förbättras.  

Baserat på ovanstående resonemang gäller undantag i form av tidsfrist till 2027 i de fall det 

inte varit tekniskt möjligt att uppnå god status till 2021, och tidsfrist till 2027, 2033, 2039 eller 

2045 när åtgärder är genomförda men naturens återhämtning tar tid. 

Mer om hur tidsfrister har tillämpats vid olika typer av påverkan följer i avsnittet ”Hantering 

av tidsfrister efter 2027”, samt i avsnitten 7.1 (med statistik över tidsfrister i distriktet) och 7.4 

om normsättning vid särskilda typer av påverkan. 

Mindre stränga krav  
Undantag i form av mindre strängt krav innebär att det övergripande målet om god status 

inte behöver uppnås. Mindre strängt krav gäller när det är omöjligt eller skulle innebära 

orimliga kostnader att uppnå god status i vattenförekomsten. Ett villkor är att påverkan på 

vattenkvaliteten beror på mänsklig verksamhet som uppfyller vissa miljömässiga och/eller 

samhällsekonomiska behov som inte kan uppnås på något annat sätt som är väsentligt bättre 

för miljön. Vattendelegationerna kan också besluta om mindre strängt krav där 

vattenförekomsters naturliga tillstånd gör det omöjligt att uppnå god status. Trots beslut om 

ett mindre strängt krav ska alltid alla möjliga och rimliga åtgärder genomföras för att uppnå 

bästa möjliga ekologiska och kemiska status för ytvatten och bästa möjliga tillstånd för 

grundvatten. Det får inte heller ske några försämringar i förhållande till den status som gällde 

vid tidpunkten för beslutet om ett mindre strängt krav. 

För att definiera vad som kan omfattas av ”miljömässiga och samhällsekonomiska behov som 

inte kan uppnås på något annat sätt som är väsentligt bättre för miljön” har 

vattenmyndigheterna i ett första steg presenterat vad som kan anses vara samhällsnyttig 

verksamhet. I detta första steg har utgångpunkten varit samhällsnyttor som har stöd i 

nationella vägledningar, är definierade som viktiga värden eller kvalitéer inom EU eller 

nationellt, eller omfattas av någon form av rättsligt utpekande eller skydd som till exempel 
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riksintressen. Fortsatt arbete återstår för att mer fullständigt definiera vad som kan utgöra skäl 

för mindre stränga krav. Vattenmyndigheterna inväntar att vägledande myndigheter klargör 

hur begreppet ”miljömässiga och samhällsekonomiska behov” ska tolkas. 

De samhällsnyttor som hittills identifierats och använts vid översyn av vattenförekomster som 

kan omfattas av mindre stränga krav är balans- och reglerkraft i Sveriges elsystem, 

riksintressen för sjöfart och allmänna hamnar, urban markanvändning i tätort, riksintressen 

för värdefulla ämnen och material, riksintresse för kulturmiljövärden, världsarv, 

byggnadsminnen, riksintressen för totalförsvaret, samhällsviktiga verksamheter enligt MSB:s 

vägledning för identifiering av samhällsviktig verksamhet (MSB, 2019) som exempelvis 

kommunala avloppsreningsverk och allmänna vattentäkter, med flera. Till grund för ett 

beslut om miljökvalitetsnormen ligger alltid en bedömning i det enskilda fallet, med hänsyn 

till de särskilda förhållanden som gäller i den aktuella vattenförekomsten. All typ av påverkan 

på vattenkvaliteten vägs samman och genom en så kallad bördefördelning beräknas i vilken 

utsträckning olika typer av verksamheter påverkar vattnet.  

För exempelvis industrier eller annan verksamhet som uppfyller bästa möjliga teknik läggs 

inga ytterligare åtgärdskrav inom vattenförvaltningen. Påverkansbilden i berörda 

vattenförekomster är dock vanligen komplex med flera olika typer av påverkan som sänker 

vattnets status. Ett mindre strängt krav kopplat till påverkan av en industri som tillämpar 

bästa möjliga teknik kan därför inte bli aktuellt förrän andra påverkanskällor är åtgärdade, så 

att den lägsta möjliga halten av en specifik förorening kan fastställas. Den halten blir då nivån 

för det mindre stränga kravet i ett framtida beslut.   

Mer om hur mindre stränga krav har tillämpats för olika påverkanstyper presenteras i 

avsnitten 7.1 och 7.4. 

Skyddade områden enligt EU-direktiv 

Inom skyddade områden är det centrala i första hand att uppnå de mål och kvalitetskrav som 

följer av respektive direktiv och dess införande i svensk lagstiftning. Därefter, i den mån det 

inte motverkar dessa krav, ska kraven enligt vattenförvaltningsförordningen (2004:660) 

uppnås. Detta kan innebära att det i vissa fall kan ställas särskilda krav för en vattenförekomst 

som ingår i eller påverkar ett skyddat område för att målen för det skyddade området ska 

kunna uppnås. Tillämpning av undantag och förklarande av vattenförekomster som kraftigt 

modifierade får inte hindra att mål eller kvalitetskrav kan uppnås för ett skyddat område.  

Vattenmyndigheterna bedömer om ett mindre strängt krav eller förklarande av en 

vattenförekomst som kraftigt modifierad skulle påverka möjligheten att uppnå målen för 

berörda skyddade områden. I de fall det finns risk att beslutet skulle innebära hinder att nå 

målen eller då det saknas kunskap om vad som krävs för att nå målen, gäller i stället tidsfrist 

för fortsatt utredning och åtgärder. 

De skyddade områden som vattenmyndigheterna beaktat vid beslut om miljökvalitetsnormer 

är främst särskilda bevarandeområden enligt art-, habitat- och fågeldirektivet med mål för 

gynnsam bevarandestatus (Natura 2000-områden). De särskilda krav för det aktuella Natura-

2000-området som påverkar miljökvalitetsnormen beskrivs i motiveringen till den 

övergripande normen för vattenförekomsten. Finns inga särskilda krav angivna beslutas 

miljökvalitetsnormen utifrån kraven i vattenförvaltningsförordningen (2004:660).   

Hur mål och kvalitetskrav för skyddade områden har hanterats i övrigt framgår av Bilaga 7. 
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Hantering av tidsfrister efter 2027  
Vattendirektivets målsättning var att god status eller potential skulle uppnås i alla 

vattenförekomster till 2015. Av olika skäl, som redovisats tidigare, kan uppfyllande av målet 

skjutas upp till längst 2027 för att genomföra åtgärder eller till efter 2027 om skälet är naturlig 

återhämtning av vattenkvaliteten.  

I många vattenförekomster behövs åtgärder och därefter en period med återhämtning innan 

de kan uppnå god status eller potential. Det finns befintliga regelverk (och kostnadsansvar) 

för att se till att god status kan uppnås, till exempel genom planering, prövning och tillsyn 

riktat mot vissa typer av påverkan. Där det behövs åtgärder gäller i första hand tidsfrist till 

2027. Men vattenmyndigheterna har konstaterat att det i många fall inte kommer att vara 

möjligt att uppnå god status till 2027 genom att genomföra åtgärder i den takt som befintliga 

regelverk innebär. Det gäller påverkan från vattenkraft, jordbruksmark, förorenade områden, 

flottledsrensning och kvarndammar. Hur vi har hanterat tidsfrister för dessa påverkantyper 

beskrivs i avsnitt 7.4. 

7.4 Riktlinjer för normsättning  
Här beskriver vi riktlinjer för normsättning och hur undantag i form av tidsfrister och mindre 

stränga krav har tillämpats inom följande typer av påverkan på vattenmiljön: 

• skogsbruk 

• jordbruk 

• avloppshantering 

• vattenförsörjning 

• industrier, förorenade områden och annan kemisk påverkan  

• samhällsbyggnad och transportinfrastruktur  

• vattenkraft. 

Skogsbruk 
Avverkning, dikesrensning och markberedning är exempel på skogsbruksåtgärder som kan 

påverka vattenkvalitet genom läckage av näringsämnen, försurning och miljögifter.  

Skogsbruk kan också medföra fysisk påverkan när skogsbilvägar korsar vattendrag och 

vägtrummor skapat vandringshinder. Vidare kan pågående skogsbruk påverka status för 

morfologiskt tillstånd som närområdet runt sjöar och vattendrag, svämplanets strukturer och 

funktion, vattendragsfårans kanter, strukturer i vattendrag och död ved i vattendrag. Det är 

främst sjöar och vattendrag som berörs av påverkan från skogsbruk, men viss påverkan sker 

även på kustvatten i form av näringsläckage.  

Skogsbruket i äldre tider har påverkat många vattendrag genom de flottleder som användes 

för timmertransport. Flottlederna innebär kvarstående fysiska förändringar i vattendragen 

som fördjupning, breddning, rätning, omgrävning, rensning, ändrat flöde och avstängning av 

sidofåror.  

En utgångspunkt för skogsbrukets påverkan är skogsvårdslagstiftningens generella 

hänsynskrav. Om skogsbrukets aktörer följer skogsvårdslagen och de krav, riktlinjer och råd 

om miljöhänsyn som framgår av Skogsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd, bör 

kvalitetskraven för vatten kunna uppnås i de allra flesta vattenförekomster som är påverkade 
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av skogsbruksverksamhet. Påverkan från pågående skogsbruk medför därför endast 

undantag i form av tidsfrist att uppnå god status. Vi har inte bedömt att det i nuläget finns 

grund för att besluta om mindre stränga krav på grund av påverkan från skogsbruk. 

Tidsfrister 
Tidsfrist till 2027 gäller när det inte är tekniskt möjligt att uppnå god status tidigare och den 

föreslagna åtgärden är reparerande, exempelvis vid askåterföring, flottledsåterställning eller 

byte av vägtrumma. Tidsfrist till 2027 gäller också om den föreslagna åtgärden innebär 

generella hänsyn inom skogsbruket tillsammans med tid för naturlig återhämtning. Ett 

exempel är när ekologiskt funktionella kantzoner krävs för att god status ska kunna nås. 

I de fallen äldre tiders flottleder behöver åtgärdas men det saknas finansiering gäller för 

närvarande tidsfrist till 2027. En översyn av dessa undantag och möjligheten att genomföra 

åtgärder kommer att ske i samband med statusklassificering 2023–2024. Förutsättningarna för 

detta kommer bland annat att bero på genomförandet av Havs- och vattenmyndighetens 

åtgärd i Åtgärdsprogram 2021–2027 om framtagande av en strategi för restaurering av 

flottleder. Vattenmyndigheterna har bedömt att skogsbruk generellt sett inte uppfyller 

kriterierna för undantag genom mindre stränga krav avseende vattenförekomsternas status.  

Läs mer om normsättning vid påverkan av skogsbruk 
Antal vattenförekomster med undantag på grund av skogsbruk redovisas i avsnitt 7.1, Tabell 

42 - Tabell 44. Mer information om normsättning för vattenförekomster som är påverkade av 

skogsbruk finns i vattenmyndigheternas metodrapporter (Vattenmyndigheterna, 2020s; 

2020v). 

Jordbruk 
Jordbruket påverkar vattenmiljön genom läckage av näringsämnen, användning av 

bekämpningsmedel och genom fysisk förändring av mark och vatten. Följande avsnitt 

förklarar principerna för hur vattenmyndigheterna har hanterat normsättning för 

vattenförekomster som är påverkade av jordbruk.  

Fysisk påverkan från jordbruk 
Havs- och vattenmyndigheten och Jordbruksverket har tagit fram en strategi, som ett första 

steg i arbetet med att prioritera vattenåtgärder för att minska jordbrukets fysiska påverkan 

(Havs- och vattenmyndigheten, 2015). Med avstamp i strategin arbetar Havs- och 

vattenmyndigheten och Jordbruksverket vidare med att ta fram vägledning för förklarande av 

kraftigt modifierade vatten i jordbrukslandskapet. De nämnda myndigheterna har publicerat 

en rapport om ekologiskt funktionella kantzoner och vad som kan anses vara betydande 

påverkan på jordbruksverksamhet (Jordbruksverket, 2019a).  

Vattenmyndigheterna avvaktar med att förklara vattenförekomster som kraftigt modifierade 

och eventuella beslut om mindre stränga krav inom jordbruket tills vägledningen är klar. En 

särskild tidsplan för att ta fram förslag till beslut har anpassats till de vägledande 

myndigheternas arbete med frågan. Till dess att vägledning finns kvarstår de berörda 

vattenförekomsterna som naturliga ytvatten med tidsfrist att uppnå god ekologisk status till 

2027.  
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Påverkan av näringsämnen  
Trots genomförda åtgärder för att minska läckaget av näringsämnen från jordbruksmark finns 

övergödningsproblem kvar för Sveriges sjöar, vattendrag och kustvatten. 

Vattenmyndigheterna har utgått ifrån att ytterligare åtgärder inom jordbruket kan finansieras 

via befintliga stödsystem och styras till vattenförekomster i behov av åtgärder. Alla 

åtgärderna bedöms inte vara möjligt att genomföra fullt ut till 2027 utan de behöver delas upp 

i två perioder utifrån kostnadseffektivitet. Den första delen ska genomföras under perioden 

2021–2027 och del två 2027–2033. Tidsplanen för åtgärdsgenomförandet före och efter 2027 

framgår i VISS och förklaras ytterligare i kapitel 8 Sammanfattning av åtgärdsprogrammet.  

Tidsfrist till 2027 gäller för samtliga vattenförekomster med kvarstående åtgärdsbehov, med 

skälet att det inte är tekniskt möjligt att åtgärda tidigare. Vidare kommer det ta tid för effekten 

av åtgärder att få genomslag i statusklassificeringen. Därför gäller även tidsfrist till 2033 för 

naturlig återhämtning i vattenförekomsterna. Beroende på vilken prioritet som 

åtgärdsgenomförandet har i uppströmsliggande vattenförekomster kan denna tidsfrist behöva 

förlängas till 2039.  

För de vattenförekomster som ännu inte uppnår god status trots att alla rimliga åtgärder har 

genomförts innan 2021 gäller tidsfrist till 2027 för naturlig återhämtning. Det innebär en 

förväntan att vattenförekomsten kommer att återhämta sig till god status utan ytterligare 

åtgärder.   

Påverkan av bekämpningsmedel 
Det är sällsynt att påträffa växtskyddsmedel över riktvärdet i ytvattenförekomster. För 

grundvattenförekomster är överskridande av riktvärdet eller överskridande av 

utgångspunkten för att vända trend vanligare än i ytvattenförekomster. Det rör sig ofta om 

förbjudna ämnen eller nedbrytningsprodukter av förbjudna ämnen som finns kvar i marken 

och förorenar grundvattnet. Hanteringen av undantag och vilka åtgärder som kan föreslås vid 

påverkan från bekämpningsmedel skiljer sig åt beroende på om själva ämnet är tillåtet eller 

förbjudet i Sverige.  

Tidsfrister vid påverkan av bekämpningsmedel: 

• Om ett förbjudet ämne som inte längre är i bruk, eller nedbrytningsprodukt av sådant 

ämne, överskrider riktvärdet i en ytvattenförekomst gäller förlängd tidsfrist till 2027 för 

naturlig återhämtning.    

• Om ett tillåtet ämne överskrider riktvärdet i en yt- eller grundvattenförekomst, och om 

åtgärden integrerat växtskydd bedöms tillräckligt för att nå god status till 2027, gäller 

förlängd tidsfrist till 2027 för naturlig återhämtning.    

• Om ett tillåtet ämne överskrider riktvärdet i en yt- eller grundvattenförekomst, och om 

åtgärden förstärkt hänsyn vid användning av växtskyddsmedel föreslagits som möjlig åtgärd 

gäller förlängd tidsfrist till 2027 med skälet att det inte är tekniskt möjligt att uppnå god 

status tidigare.  

• Om status bedömts till sämre än god, men med låg tillförlitlighet, gäller förlängd 

tidsfrist till 2027 och övervakning.  

Mindre strängt krav kan i vissa fall vara tillämpligt avseende ett tillåtet växtskyddsmedel om 

det annars skulle innebära att växtskyddsmedlet inte kan användas. Detta kan dock inte bli 

aktuellt förrän möjligheterna att nå god status genom åtgärden integrerat växtskydd har 

prövats. 
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Läs mer om normsättning vid påverkan av jordbruk 

Antal vattenförekomster med undantag på grund av jordbruk redovisas i avsnitt 7.1, Tabell 42 

- Tabell 45. Mer information om normsättning för vattenförekomster som är påverkade av 

jordbruk finns i vattenmyndigheternas metodrapporter (Vattenmyndigheterna, 2020r; 2020q). 

Avloppsvattenhantering  
Avloppsreningsverk, avloppsledningsnät och enskilda avlopp påverkar vattenmiljön på flera 

sätt, bland annat genom utsläpp av näringsämnen prioriterade eller särskilda förorenande 

ämnen.  

För vattenförekomster med sänkt status för näringsämnen på grund av utsläpp från 

avloppshantering gäller tidsfrist till 2027 för genomförande av åtgärder. Om åtgärder är 

vidtagna gäller tidsfrist till 2027 eller senare för naturlig återhämtning.  

Kommunala avloppsreningsverk fyller ett både miljömässigt och samhällsviktigt behov som 

inte utan orimliga kostnader kan tillgodoses på ett sätt som är bättre för miljön. Detta också 

mot bakgrund av att det för miljön i stort är sämre med många enskilda avlopp i stället för ett 

större kommunalt reningsverk. I de fall där ett avloppsreningsverk medför en betydande 

påverkan på en vattenförekomsts status har vattenmyndigheten övervägt om det finns skäl att 

besluta om ett mindre strängt krav. Ett sänkt kvalitetskrav kopplat till påverkan från ett 

avloppsreningsverk förutsätter kunskap om vilka åtgärder verksamheten vidtagit och 

bedömning av vad som kan anses utgöra bästa möjliga teknik.  

I vissa fall kan det vara svårt eller omöjligt att nå kvalitetskraven trots bästa möjliga teknik. 

Ett exempel är om vattenförekomsten finns uppströms i avrinningsområdet och 

avloppsreningsverkets belastning är stor jämfört med den naturliga bakgrundsbelastningen. 

För kustvatten är det däremot i nuläget inte aktuellt att tillämpa mindre strängt krav för 

näringsämnen med tanke på den komplexa påverkan från många olika källor i kustmiljön 

inklusive påverkan från utsjön. Om ett avloppsreningsverk uppfyller bästa möjliga teknik 

läggs inga ytterligare åtgärdskrav inom vattenförvaltningen, men ett mindre strängt krav kan 

bli aktuellt först när andra påverkanskällor är åtgärdade. Först då kan den halt som är möjlig 

att uppnå med bästa möjliga teknik fastställas. 

Läs mer om normsättning vid påverkan av avloppsreningsanläggningar 

Antal vattenförekomster med undantag på grund av avloppreningsanläggningar redovisas i 

avsnitt 7.1, Tabell 42 - Tabell 45. Mer information om bästa möjliga teknik för avloppsrening 

och hur vattenmyndigheten har hanterat normsättning för vattenförekomster som är 

påverkade av avloppshantering finns i vattenmyndigheternas metodrapporter 

(Vattenmyndigheterna, 2020η; 2020z). 

Vattenförsörjning  
Vattenförsörjning fyller flera samhällsviktiga funktioner där dricksvattenförsörjning ingår 

men vattenförsörjning kan påverka vattnets kvalitet och kvantitet negativt, till följd av de 

vattenuttag som sker. Vattenuttag kan orsaka grundvattennivåförändringar som påverkar 

både den kemiska och kvantitativa grundvattenstatusen. Vattenuttag kan även innebära sänkt 

ekologisk status för sjöar och vattendrag genom en bestående fysisk påverkan på 

vattenflöden, morfologiska förhållanden och kontinuitet. 

Genom befolkningsökning och klimatförändringar ökar trycket på vattenresurser för 

dricksvattenförsörjningen och annan vattenanvändning. Vattenresurserna behöver skyddas 
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för att säkra en långsiktig vattenförsörjning. Havs-och vattenmyndigheten har utpekat 28 

områden i Sverige som är av riksintresse för vattenförsörjning. Vattenförsörjning som 

riksintresse beskrivs närmare i vattenmyndigheternas metodbeskrivning för säkerställd 

vattenförsörjning (Vattenmyndigheterna, 2020ι). Genom att vattenförsörjning utgör en 

samhällsviktig verksamhet kan det i vissa fall finnas skäl att tillämpa mindre stränga 

kvalitetskrav.  

Tidsfrister 

Tidsfrist innebär i de flesta fall att vattenuttaget ska anpassas till de hydrologiska 

förhållandena så att god ekologisk status kan nås till 2027. Skäl för tidsfrist är i huvudsak att 

det inte är tekniskt möjligt att åtgärda tidigare, men det kan också vara för att det råder 

kunskapsbrist med låg tillförlitlighet i statusklassificering, påverkansanalys och 

riskbedömning, vilket innebär att mer utredning krävs.  

Mindre stränga krav  
Vid fysisk påverkan på ytvattenkvalitet gäller sänkt kvalitetskrav i de fall påverkan beror på 

offentlig vattenförsörjning och följande villkor är uppfyllda: 

• vattnets ekologiska status är sämre än god och det beror i huvudsak på den offentliga 

vattenförsörjningen 

• statusklassificering av de aktuella hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna har god 

tillförlitlighet 

• god status kan inte nås för aktuell hydromorfologisk kvalitetsfaktor utan betydande 

skada på den offentliga vattenförsörjningen 

• skydd enligt andra direktiv står inte i konflikt med ett mindre strängt krav. 

Vattenmyndigheten har bedömt att det inte är aktuellt att tillämpa mindre strängt krav för 

grundvattenförekomster som påverkas av vattenuttag. Orsaken till det är att balans mellan 

tillförsel och uttag är en grundförutsättning för att kunna använda grundvattenresursen på 

lång sikt. För grundvattenförekomster med sänkt kvantitativ status, eller med risk för 

försämrad kvantitativ status, krävs det istället åtgärder för att uppnå eller behålla god status. 

Läs mer om normsättning vid påverkan av vattenförsörjning 
Antal grundvattenförekomster med undantag för kvantitativ status redovisas i Tabell 36 i 

avsnitt 7.1 och antal sjöar och vattendrag med undantag på grund av vattenuttag i Tabell 42, 

Tabell 43 och Tabell 44. Mer information om normsättning för vattenförekomster som är 

påverkade av vattenuttag finns i vattenmyndigheternas metodrapport (Vattenmyndigheterna, 

2020ι). 

Industrier, förorenade områden och annan kemisk påverkan  
Yt- och grundvatten påverkas av miljögifter och annan kemisk påverkan från olika typer av 

verksamheter. Påverkanstypen är i regel känd när det är ett pågående utsläpp från en 

punktkälla, men miljögifter kan också ha ett okänt ursprung och finnas kvar i vattenmiljön 

långt efter att utsläppskällan har upphört.  

Normsättning för vattenförekomster med olika typer av kemisk påverkan har hanterats enligt 

manualer som är uppdelade utifrån typ av påverkan enligt följande 
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Punktkällor 

• lakvatten från gruvdrift 

• förorenade områden 

• IED-industri/inte IED-industri 

• deponier 

Övrigt miljöskydd 

• atmosfärisk deposition – kvicksilver och PBDE 

• punktkällor – andra signifikanta punktkällor 

• okänd signifikant påverkan 

• historisk påverkan 

Sura sulfatjordar 

• förändring av morfologiskt tillstånd som orsakar kemisk påverkan – på grund av 

jordbruket 

• förändring av morfologiskt tillstånd som orsakar kemisk påverkan – på grund av annat 

Tidsfrister  
För vattenförekomster med sämre än god status kopplat till någon av de påverkanstyper som 

är listade ovan gäller tidsfrister under följande förutsättningar: 

• tidsfrist till 2027 med skälet inte tekniskt möjligt att uppnå god status före 2027 i de fall 

det finns åtgärder som ska genomföras 

• tidsfrist till 2027 med skälet inte tekniskt möjligt att uppnå god status före 2027 i de fall 

det saknas kunskap om påverkan, tillförlitligheten i statusklassificeringen är låg och 

vattenförekomsten bör omfattas av övervakning  

• tidsfrist till 2027 med skälet naturlig återhämtning om åtgärder är vidtagna eller 

påverkanstrycket har upphört och naturlig återhämtning återstår 

• tidsfrist senare än 2027 med skälet naturlig återhämtning om åtgärder är vidtagna eller 

påverkanstrycket har upphört och naturlig återhämtning återstår och tidsfristens längd 

har beräknats genom prognos eller modellering. 

När det gäller förorenade områden som förorenats innan miljöskyddslagen fanns (1969) 

behöver saneringen finansieras av statliga bidrag. Det stora antalet förorenade områden i 

Sverige innebär att tidsperspektivet för sanering är mångårigt. En årlig plan för tilldelning av 

bidrag till efterbehandling görs av Naturvårdsverket, men det saknas en långsiktig tidsplan 

för efterbehandlingsobjekten. En stor andel av de vattenförekomster som påverkas av 

förorenade områden kommer i praktiken inte hinna saneras så att god kemisk/ekologisk 

status eller potential uppnås till 2027. Tillsvidare gäller dock tidsfrister till 2027 för alla 

vattenförekomster där föroreningen är tänkt att saneras.  

Mindre stränga krav  
För vattenförekomster med sämre än god status kopplat till någon av de påverkanstyper som 

är listade ovan gäller mindre strängt krav i de fall där alla relevanta åtgärder är genomförda 

och det är tekniskt omöjligt att uppnå god status. Det mindre stränga kravet sätts till den halt 
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som ska uppnås och den tidpunkt (årtal) som kravet ska vara uppfyllt. Om det mindre 

stränga kravet redan är uppnått gäller kravet utan årtal. För industrier och anläggningar som 

uppfyller bästa möjliga teknik läggs inga ytterligare åtgärdskrav inom vattenförvaltningen. 

Mindre strängt krav kopplad till exempelvis en industri kan dock bli aktuellt först när andra 

påverkanskällor är åtgärdade, så att den halt som är möjlig att uppnå kan fastställas.  

Läs mer i avsnitt 7.3 om de generella kriterier som ska vara uppfyllda för att besluta om 

mindre strängt krav.  

Kvicksilver och PBDE  
Utsläpp av kvicksilver och PBDE (Polybromerade difenyletrar) har under lång tid skett i både 

Sverige och utomlands vilket lett till långväga luftburen diffus spridning och storskalig 

atmosfärisk deposition. Gränsvärdet för kvicksilver och PBDE överskrids i stort sett i alla 

Sveriges undersökta sjöar, vattendrag och kustvatten. För kvicksilver och PBDE gäller då 

mindre strängt krav med skälet att det är omöjligt att åtgärda till god status. Den nationella 

normsättningen av kvicksilver och PBDE förklaras mer i metodbeskrivningen för övrigt 

miljöskydd (Vattenmyndigheterna, 2020κ). 

Naturgivna bakgrundsvärden i grundvatten 

I grundvatten kan det förekomma höga bakgrundsvärden av ämnen eller joner eller deras 

indikatorer på grund av naturgivna förutsättningar. Vattenmyndigheterna har tagit hänsyn 

till dessa bakgrundsvärden vid fastställandet av riktvärden för grundvatten. Länsstyrelsernas 

beredningssekretariat har bedömt behovet av lokalt anpassade riktvärden i samband med 

statusklassificeringen. Höga naturliga bakgrundshalter i grundvatten ska inte hanteras genom 

beslut om undantag från att nå god status. 

Naturliga bakgrundshalter i ytvatten 
För ytvatten ska hänsyn tas till bakgrundshalter för arsenik, uran och zink i vatten och för 

koppar i sediment. Hänsyn kan tas till bly, nickel och kadmium i vatten samt för kadmium och 

bly i sediment. Höga naturliga bakgrundhalter av dessa ämnen ska inte hanteras genom 

beslut om undantag från att nå god status. För koppar, krom, ammoniumkväve och 

nitratkväve ska hänsyn däremot inte tas till höga bakgrundhalter i samband med 

statusklassificering enligt föreskrift (HVMFS 2019:25). För dessa ämnen kan undantag i form 

av tidsfrister eller mindre stränga krav tillämpas vid normsättningen. Detta förutsätter att 

kriterierna för undantag uppfylls i enlighet med bestämmelserna i 

vattenförvaltningsförordningen (2004:660) 4 kap, 9–10 §. För ytterligare information om 

undantag se avsnitt 7.3. 

Läs mer om normsättning vid kemisk påverkan 
Antal vattenförekomster med undantag på grund av industriell påverkan, förorenade 

områden och atmosfärisk deposition redovisas i avsnitt 7.1. Mer information om hur 

vattenmyndigheten har hanterat normsättning för vattenförekomster som är påverkade av 

miljögifter och annan kemisk påverkan finns i vattenmyndigheternas metodrapporter 

(Vattenmyndigheterna, 2020p; 2020β; 2020γ; 2020δ ); (2020θ; 2020κ; 2020ε). 

Samhällsbyggnad och transporter påverkar 

Den bebyggda miljön och samhällets transportinfrastruktur orsakar en omfattande påverkan 

på vattenmiljön. Miljögifter och näringsämnen kan skada såväl ytvatten som grundvatten 

genom diffus spridning vid avrinning från ytor i tätorter och trafikanläggningar. Sjöfart och 
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båtliv kan sprida föroreningar i vatten. Den bebyggda miljön som tätortsbebyggelse, 

transportinfrastruktur, industrianläggningar, översvämningsskydd och anläggningar för 

turism och rekreation kan dessutom i sig innebära en bestående fysisk påverkan på 

morfologiska förhållanden och vattenflöden, vilket sänker den ekologiska statusen.     

Tidsfrister – god status 2027 

Tidsfrist innebär i de flesta fall att påverkan ska åtgärdas och god status ska nås till 2027. 

Vattenmyndigheten har generellt bedömt att diffus påverkan i form av miljögifter och 

övergödning, som sprids från bebyggda områden, transporter och infrastruktur, kan åtgärdas 

utan betydande skada på den verksamhet som orsakar påverkan (det vill säga den bebyggda 

miljön). Tidsfrister gäller även i de flesta fall när det är fysisk påverkan som har sänkt 

vattenförekomstens status till sämre än god. Skäl för tidsfrist är i huvudsak att 

vattenkvaliteten ska åtgärdas och det har inte varit tekniskt möjligt att åtgärda tidigare, men 

det kan också vara för att det råder kunskapsbrist med osäkerhet i statusklassificering, 

påverkansanalys och riskbedömning. Då krävs först ett mer tillförlitligt underlag för att 

avgöra vilka åtgärder som krävs för att klara kvalitetskraven.  

Mindre stränga krav  
Vid fysisk påverkan på vattenkvaliteten är sänkta kvalitetskrav aktuella i de fall påverkan 

beror på tätortsbebyggelse7 eller hamnanläggningar för sjöfart under förutsättning att följande 

villkor är uppfyllda: 

• vattnets ekologiska status är sämre än god och det beror i huvudsak på 

tätortsbebyggelsen och/eller hamnen 

• statusklassificeringen av de aktuella hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna har god 

tillförlitlighet 

• god status kan inte nås för aktuell hydromorfologisk kvalitetsfaktor utan betydande 

skada på bebyggelsen respektive hamnen 

• skydd enligt andra direktiv inte står i konflikt med ett mindre strängt krav. 

Befintlig bebyggelse som tillkommit i laga ordning enligt detaljplan och bygglov har ett starkt 

skydd genom äganderätten. Det kan motivera ett mindre strängt kvalitetskrav än god status i 

de fall god status i vattenförekomsten inte kan uppnås med bibehållen bebyggelse.  

Hamnar för sjöfart är en del av samhällets transportinfrastruktur och därmed en 

samhällsnytta som kan vara skäl för ett mindre strängt kvalitetskrav än god status. En hamns 

funktion kan i de flesta fall inte tillgodoses på något annat sätt som är väsentligt bättre för 

miljön. Det motiverar ett mindre strängt kvalitetskrav om god status i vattenförekomsten inte 

kan uppnås med bibehållen funktion för hamnanläggningen.  

Läs mer om normsättning vid påverkan av bebyggelse och 

transportinfrastruktur 
Antal vattenförekomster med undantag på grund av samhällsbyggnad och 

transportinfrastruktur redovisas i avsnitt 7.1, Tabell 42 - Tabell 44. Mer information om 

 
7 Tätortsbebyggelse definieras här som detaljplanelagt område i tätort. Utgångspunkten är 

bebyggelse som tillkommit i laga ordning enligt fastställd detaljplan. I VISS ingår denna typ 

av påverkan i begreppet urban markanvändning. 
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normsättning för vattenförekomster som är påverkade av tätortsbebyggelse och olika typer av 

transportslag finns i vattenmyndigheternas metodrapporter (Vattenmyndigheterna, 2020ζ; 

2020y; 2020x). 

Vattenkraft – samråd i mars 

Vattenmyndigheterna kommer att hålla ett extra samråd om miljökvalitetsnormer för 

vattenförekomster som är påverkade av vattenkraft. Samrådet sker under perioden från 

1 mars till 30 april 2021. Då kommer vi här att beskriva hur vi fastställer miljökvalitetsnormer 

för vattenkraftspåverkade vatten och vilka principer vi tillämpar för tidsfrister och mindre 

stränga krav. 

7.5 Avsteg från försämringsförbudet 
Artikel 4.7 i vattendirektivet, om undantag för ny verksamhet eller åtgärd, har införts i svensk 

rätt genom 5 kap. 4 § miljöbalken samt 4 kap. 11 och 12 §§ vattenförvaltningsförordningen 

(2004:660). I 5 kap. 4 § miljöbalken anges att en myndighet eller en kommun inte får tillåta att 

en verksamhet eller en åtgärd påbörjas eller ändras om detta innebär att vattenmiljön 

försämras på ett otillåtet sätt eller om det äventyrar möjligheten att uppnå den status eller 

potential som vattnet ska ha enligt en miljökvalitetsnorm. I 4 kap. 11 § punkt 1 i 

vattenförvaltningsförordningen (2004:660) anges att en myndighet eller kommun under vissa 

förutsättningar ändå får tillåta en verksamhet eller åtgärd, trots att det kan leda till en 

försämring av status eller om uppnåendet av den beslutade normen äventyras. Ett sådant 

tillåtande får ske om verksamheten eller åtgärden påverkar en ytvattenförekomsts fysiska 

karaktär eller nivån på en grundvattenförekomst. En prövningsmyndighet eller en kommun 

får också, enligt 4 kap. 11 § punkt 2 i vattenförvaltningsförordningen (2004:660), tillåta en 

verksamhet eller åtgärd som medför en risk att statusen i en ytvattenförekomst försämras från 

hög till god, om verksamheten eller åtgärden är en hållbar mänsklig utvecklingsverksamhet.  

För att den nya verksamheten eller åtgärden ska kunna tillåtas krävs också att de krav som 

anges i 4 kap. 12 §§ vattenförvaltningsförordningen (2004:660) är uppfyllda. Det innebär att  

1 verksamheten eller åtgärden 

a behöver vidtas för att tillgodose ett allmänintresse av större vikt, eller 

b innebär att dess fördelar för människors hälsa och säkerhet eller för hållbar 

utveckling uppväger nackdelarna med en sådan ändring eller försämring som 

avses i 11 §, 

2 det av tekniska skäl eller på grund av orimliga kostnader inte är möjligt att uppfylla 

syftet med verksamheten eller åtgärden på något annat sätt som är väsentligt bättre för 

miljön, och 

3 alla genomförbara åtgärder vidtas för att mildra de negativa konsekvenserna för 

vattenförekomstens status. 

Samtliga dessa tre punkter måste vara uppfyllda för att prövningsmyndigheten eller 

kommunen ska kunna tillåta verksamheten eller åtgärden. 

Om en prövningsmyndighet eller en kommun har fattat ett sådant beslut att tillåta en 

verksamhet eller åtgärd med stöd av 4 kap. 11 och 12 §§ vattenförvaltningsförordningen 

(2004:660) ska prövningsmyndigheten snarast informera berörd vattenmyndighet om beslutet. 

Ett sådant tillåtande av prövningsmyndigheten eller kommunen innebär inte per automatik 
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att miljökvalitetsnormen ändras för vattenförekomsten. Vattenmyndigheten kommer att ta 

ställning till om det finns skäl att ändra miljökvalitetsnormen när den tillståndsgivna 

verksamheten påbörjats eller åtgärden genomförts. Beslut om eventuellt undantag tas när 

vattenmyndigheten kan konstatera att det har skett en faktisk försämring av 

vattenförekomstens kvalitet eller att god status/potential inte kan uppnås på grund av 

verksamheten. Vattenmyndigheten kommer alltså först i ett senare skede ta ställning till om 

det finns skäl att fastställa en annan miljökvalitetsnorm för vattenförekomsten, exempelvis ett 

förklarande som kraftigt modifierad vattenförekomst eller beslut om ett mindre strängt krav. 

Innan vattenmyndigheten har ändrat miljökvalitetsnormen gäller den nu beslutade normen.  

I avsnitt 7.1 listas de lagakraftvunna domar och beslut som har tillåtit avsteg från 

försämringsförbudet med stöd av 4 kap. 11 vattenförvaltningsförordningen inom 

Västerhavets vattendistrikt. 
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8 Sammanfattning av åtgärdsprogrammet  
Vattenmyndigheten för Västerhavet fastställer ett åtgärdsprogram för vattendistriktet. Det 

innehåller 60 administrativa åtgärder som myndigheter och kommuner ska genomföra. 

Åtgärdsprogrammet behövs för att tillräckligt många fysiska åtgärder i vattenmiljön ska bli 

verklighet, så att miljökvalitetsnormerna kan följas i samtliga vattenförekomster. 

Åtgärdsprogrammet visar: 

• Vilka administrativa åtgärder som ska vidtas, av vem (en eller flera myndigheter eller 

alla kommuner) och när de (senast) ska vara genomförda.  

• En sammanfattning av de samhällsekonomiska konsekvenserna av administrativa och 

fysiska åtgärder. 

• Vilken finansiering som finns idag till myndigheter och kommuner för att genomföra 

administrativa åtgärder och hur finansieringen är fördelad. 

Det här kapitlet sammanfattar åtgärdsprogrammet och innehåller en sammanställning av de 

60 åtgärderna, se Fel! Hittar inte referenskälla. - Fel! Hittar inte referenskälla.. För mer 

detaljerade beskrivningar av samtliga åtgärder riktade till myndigheter och kommuner, och 

den ekonomiska konsekvensanalysen hänvisar vi till Åtgärdsprogram 2021–2027. I bilaga 1 till 

åtgärdsprogrammet finns en redovisning av hur åtgärdsprogrammet lever upp till krav på 

vad ett åtgärdsprogram ska innehålla enligt ramdirektivet vatten. 

Förvaltningsplanens bilaga 4 redovisar hur åtgärdsprogrammet uppfyller kraven enligt 

vattenförvaltningsförordningen (2004:660).  

8.1 Många åtgärder kvar efter revidering 
Vattenmyndigheten reviderar åtgärdsprogrammet vart sjätte år, i samverkan med berörda 

myndigheter och kommuner. Arbetet med att kartlägga och analysera Sveriges vatten lägger 

grunden för vilka åtgärder som föreslås. Det visar vilka vatten som är så påverkade av 

mänskliga verksamheter att de behöver åtgärdas. Därefter identifierar vi vilka fysiska 

åtgärder som är viktiga att genomföra i miljön och vilka administrativa åtgärder som kan leda 

fram till att dessa genomförs.  

Åtgärdsprogrammet är juridiskt bindande enligt miljöbalken (se kap. 7). Varje myndighet och 

kommun ansvarar därmed för att genomföra sina åtgärder enligt programmet. Det kan 

handla om att ta fram vägledning, prioritera resurser till de platser där vattenåtgärder ger 

störst effekt, eller att genom tillsyn ställa krav på en verksamhet som har ett utsläpp av ett 

miljöfarligt ämne till vatten. 

Många av de administrativa åtgärderna kvarstår från förra åtgärdsprogrammet. Totalt är 55 

åtgärder kvar från Åtgärdsprogram 2016–2021 och Åtgärdsprogram 2018–2021 om nya 

prioriterade ämnen i ytvatten och PFAS i grundvatten.  

Det finns flera skäl till att åtgärderna är kvar från en sexårsperiod till nästa. Vissa 

miljöproblem kan inte åtgärdas en gång för alla utan kräver löpande insatser, till exempel 

kalkning för att återställa försurade vatten. Andra åtgärder är av karaktären engångsåtgärder, 

men omfattar så många platser eller anläggningar att åtgärderna av olika anledningar tar 

längre tid att genomföra. Hit hör till exempel åtgärder som rör sanering av förorenade 

områden och miljöanpassning av vattenkraftverk. Teknikutveckling kan göra att gränserna 

flyttas för vilka skyddsåtgärder som kan åläggas verksamhetsutövare. Att kartläggningen av 
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miljöproblemen utvecklas efter hand kan också vara en anledning till att åtgärder behöver 

finnas kvar även i det reviderade åtgärdsprogrammet. Ibland till exempel för att hantera nya 

miljöfarliga ämnen som inte kartlagts tidigare.  

8.2 Huvuddragen i åtgärdsprogrammet 

Åtgärder till centrala myndigheter ger förutsättningar för ett 

effektivt arbete 
För centrala myndigheter handlar åtgärdsprogrammet ofta om hur lagstiftning praktiskt ska 

tillämpas. Det kan handla om att förstärka regleringar genom nya eller reviderade föreskrifter 

eller om att utveckla vägledning för prövning och tillsyn. Detta för att skapa förutsättningar 

för länsstyrelsernas och kommunernas åtgärdsarbete. De har kontakt med 

verksamhetsutövare och andra aktörer som huvudsakligen ska genomföra de fysiska 

åtgärderna i vattenmiljön. Genom bland annat tillsyn och prövning kan länsstyrelser och 

kommuner se till att åtgärdsprogrammet når ända fram och får effekt i vattnet så att 

miljökvalitetsnormerna följs. 

Centrala myndigheter som har vägledningsansvar behöver därför löpande utveckla sin 

vägledning utifrån miljökvalitetsnormerna för vatten. Vägledningsbehoven omfattar 

verksamheter som påverkar vatten på olika sätt som till exempel: 

• industrier och avloppsreningsverk med utsläpp till grund- och ytvatten, 

• jordbruksmark, förorenade områden och annat som påverkar grund- och ytvatten 

genom diffusa utsläpp av näringsämnen eller miljögifter,  

• hamnar, vattenkraft och andra verksamheter som påverkar vattenförekomsternas flöde 

och form.  

Ett område som särskilt behöver utvecklas är vägledningen kring tillsyn av särskilda 

förorenande och prioriterade ämnen. Här behöver stöd utvecklas för ämnen där åtgärder 

behöver genomföras före 2027. Det behövs även ett långsiktigt arbete med kunskapshöjande 

åtgärder när det gäller verksamheternas påverkan på vatten, som en grund för bedömningar 

om skyddsåtgärder behövs eller inte. 

Låt miljökvalitetsnormer styra hur bidrag fördelas 
Centrala myndigheter som fördelar statliga bidrag och stöd från EU-fonder för vattenåtgärder 

anger en riktning för länsstyrelserna genom de kriterier som de använder för att bedöma vilka 

åtgärdsprojekt som ska få stöd. Det gäller bland annat anslagen till kalkning, sanering av 

förorenade områden, LOVA-medel för övergödningsåtgärder i 1:11-anslaget och åtgärder på 

jordbruksmark finansierade genom ersättningar inom den gemensamma jordbrukspolitiken. I 

riktlinjer för fördelning av medel behöver miljökvalitetsnormerna för vatten vara en av 

utgångspunkterna.  

Rådgivning och spridning av kunskap  
Andra typer av åtgärder handlar om att sprida kunskap. Kunskap lägger grunden för 

åtgärder som verksamhetsutövare och enskilda genomför på eget initiativ. Till exempel är 

rådgivning och kompetensutveckling en bas för jordbruksföretag som vill genomföra åtgärder 

för att förbättra gödselanvändning och minska läckage. Det kan också handla om att förbättra 
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miljöinformation för läkemedel som i användnings- eller avfallshanteringsskedet kan leda till 

utsläpp till vatten.  

Långsiktig finansiering är helt avgörande  
På flera områden går det inte alls – eller bara delvis – att lägga ansvaret och kostnaderna för 

skyddsåtgärder på en enskild verksamhetsutövare. För flera typer av mänsklig påverkan som 

vattenförvaltningsarbetet handlar om är utgångspunkten därför att statlig finansiering helt 

eller delvis behöver täcka åtgärdskostnaderna och på vissa områden även öka. För ett effektivt 

åtgärdsarbete är det också väsentligt att det skapas förutsättningar för en långsiktig planering 

med kända villkor. 

När det gäller till exempel åtgärder mot försurning finns det sedan lång tid tillbaka ett 

utbyggt kalkningsprogram som säkerställer att kalkningen kan genomföras långsiktigt. För 

stöd till projekt som ska sanera förorenande områden finns på samma sätt ett långsiktigt 

åtagande från statens sida. På vattenkraftsområdet är lösningen att åtgärder ska genomföras 

genom en nationell prövningsplan och en branschfinansierad fond som fördelar kostnaderna 

på branschen i stort. På så sätt kan de verksamheter som är anslutna till prövningsplanen på 

sikt leva upp till moderna miljökrav. 

För åtgärder inom jordbruket har ersättningarna genom den gemensamma jordbrukspolitiken 

och LOVA-medel har varit en utgångspunkt för vattenmyndigheterna när vi arbetat fram 

åtgärdsprogrammets jordbruksåtgärder. Vattenmyndigheterna har gjort en prioritering av 

åtgärderna som utgår ifrån att finansieringen används effektivt, det vill säga att resurserna 

kommer till användning där de gör mest nytta för att nå miljökvalitetsnormerna för vatten. 

För åtgärder inom jordbruket finns inte samma långsiktiga plan för finansiering. Centrala 

myndigheter behöver därför fortsatt verka för att olika stöd- och ersättningssystem består och 

vid behov även ökar.  

Samverkan för ett effektivt arbete 
Länsstyrelserna har ett brett åtgärdsansvar som omfattar tillsyn för miljöfarlig verksamhet, 

förorenade områden och vattenverksamhet, utbetalning av stöd från stat och EU-fonder, 

rådgivningsverksamhet, dricksvattenskydd och vägledning till kommunerna i planfrågor. 

Länsstyrelserna kan arbeta med avrinningsområdesperspektiv inom sitt eget län men kan 

också samverka regionalt med andra länsstyrelser och kommuner om vattenåtgärder inom ett 

avrinningsområde.  

Åtgärdsprogrammet innehåller därför en åtgärd till länsstyrelserna att upprätta åtgärdsplaner 

för avrinningsområden inom sina respektive län. Åtgärden ska samla och koordinera de 

många åtgärder som länsstyrelserna gör, men ska även innebära samordning med åtgärder 

som genomförs av kommuner, Trafikverket och Försvarsinspektören för hälsa och miljö. Detta 

är till exempel viktigt för åtgärder som ska öka fiskens möjligheter att simma upp längs 

vattendrag till sina lekområden. Det hjälper inte att vandringshinder inom ett visst län 

försvinner om det fortfarande finns hinder kvar nedströms. Tillsyn över verksamheter i ett 

avrinningsområde som belastar vattnet med vissa ämnen är ett annat exempel där 

myndigheterna behöver samarbeta över läns- och kommungränser.  

För att tydliggöra länsstyrelsernas roll gentemot kommunerna finns i åtgärdsprogrammet 

också en åtgärd om tillsynsvägledning till kommunerna. Länsstyrelserna ska bland annat 

stödja kommunerna i fråga om var inom ett avrinningsområde det är prioriterat att 

genomföra tillsyn. Åtgärden stödjer också kommuner som behöver samverka med andra 

kommuner för att effektivisera sin tillsyn.  
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Tillsyn ger rätt åtgärd på rätt plats 
Länsstyrelserna och kommunerna genomför tillsyn enligt (miljöbalk (1998:808) (MB)) på 

industrier, avloppsreningsverk och annan miljöfarlig verksamhet (MB 9 kap.), förorenade 

områden (MB 10 kap.) samt hamnar, vattenkraft och annan vattenverksamhet (MB 11 kap).  

Ur ett vattenförvaltningsperspektiv är miljökvalitetsnormerna grunden för att prioritera 

vilken tillsyn som ska göras var. Tillsyn på myndighetens eget initiativ kan då säkerställa att 

rätt fysisk åtgärd genomförs där den behövs. I åtgärdsprogrammet har kommunerna därför 

en åtgärd som innebär att prioritera tillsyn av miljöfarlig verksamhet och förorenade 

områden. På samma sätt har länsstyrelserna en åtgärd som även omfattar vattenverksamhet. 

Tillsynen kan med fördel inriktas på att utveckla verksamhetsutövarens egenkontroll. På så 

sätt blir det tydligare både för verksamhetsutövaren och tillsynsmyndigheten hur olika 

verksamheter påverkar vattenförekomsterna. Detta underlättar sedan valet av förebyggande 

och vattenförbättrande åtgärder i verksamheten. Det ger också ett bättre underlag för att 

bedöma om det finns behov av att förelägga en anmälningspliktig verksamhet om åtgärder 

eller om en tillståndspliktig verksamhet behöver få sina villkor omprövade. 

Tillsyn sker inte bara utifrån befintlig lagstiftning utan ofta behövs också vägledning från 

centrala myndigheter. Åtgärderna till centrala myndigheter om tydligare eller strängare 

regler, vägledning och tillsynsvägledning ska säkerställa att det finns stöd för länsstyrelsernas 

och kommunernas tillsynsarbete. 

Fortsatta och nya åtgärder för kommunerna 
Kommunernas åtgärder spänner över ett brett spektrum. Det handlar om kommunal 

planering, dricksvattenskydd, tillsyn av miljöfarliga verksamheter och förorenade områden, 

alltså verksamheter i kommunernas egenskap av myndighet. Kommuner är dessutom 

verksamhetsutövare – antingen i sig själva eller genom kommunala bolag. På det sättet är de 

också viktiga aktörer för att genomföra fysiska åtgärder i vattenmiljön, men det är alltså inte i 

denna roll som kommunerna har åtgärder i åtgärdsprogrammet. 

Nytt i Åtgärdsprogram 2021–2027 är en åtgärd som samlar kommunal planering med bäring 

på vatten. Kommunernas åtgärd 1 om vattenplanering syftar till att tydliggöra kommunernas 

planeringsförutsättningar i samtliga vattenmiljöer för att säkerställa att 

miljökvalitetsnormerna kan följas.  

Alla kommuner behöver prioritera och genomföra sin vattenrelaterade tillsyn utifrån en 

samlad bild av vilka vattenförekomster som behöver åtgärdas. Arbetet behöver utgå ifrån 

miljökvalitetsnormerna för vatten. Många olika verksamheter kan påverka en 

vattenförekomst så att god status inte kan uppnås. Åtgärderna kan därför behöva genomföras 

samordnat inom flera verksamheter.  

 

8.3 Vattenplanering – vattenmyndigheterna vägleder 

Vattenmyndigheterna tar en ny roll 
Vattenmyndigheterna ska vägleda kommuner och länsstyrelser i vattenplanering. 

Vattenplaneringen ska ske med en helhetssyn utifrån ett avrinningsområdesperspektiv och ha 

fokus på de vattenförekomster där det behövs åtgärder för att miljökvalitetsnormerna ska 
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kunna följas. Den övergripande vattenplaneringen ska säkerställa att miljökvalitetsnormerna 

beaktas i alla tillämpliga delar av kommunens respektive länsstyrelsens verksamhet. 

Vattenplaneringen innebär inte nödvändigtvis ett ytterligare planeringsdokument utan 

snarare en process inom ordinarie verksamhet. 

Åtgärden ska genomföras i samverkan med berörda centrala myndigheter och kommuner.  

Åtgärden ska vara vidtagen senast två år efter åtgärdsprogrammets fastställande och ska 

sedan uppdateras kontinuerligt. 

Åtgärder behöver genomföras ur ett 

avrinningsområdesperspektiv och med helhetssyn 
Miljöpåverkan vid ett vatten påverkar vattenkvalitén nedströms i avrinningsområdet. För att 

miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas på ett effektivt sätt behövs därför att 

planering och genomförande av åtgärder görs ur ett avrinningsområdesperspektiv. Syftet 

med en sektorövergripande vattenplanering är att beskriva vilka planeringsförutsättningar 

som gäller för samtliga vattenmiljöer (sjöar, vattendrag, vatten i övergångszon, grundvatten, 

kustvatten och hav) inom de avrinningsområden som finns inom en kommun eller 

länsstyrelses område. Vattenplaneringen kan variera i omfattning och detaljeringsgrad 

beroende på behov inom kommun eller län. Miniminivån är dock en övergripande 

beskrivning av var miljökvalitetsnormerna för vatten inte kan följas, vilka vattenförekomster 

som är i risk och hur man avser förbättra dem. Ett tvärsektoriellt arbetssätt bidrar till en ökad 

helhetssyn i arbetet med att identifiera och prioritera vattenförekomster som är i behov av 

åtgärder för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas. Det tvärsektoriella arbetet 

ska verka för att prövning, tillsyn, planering, övervakning, samhällsutveckling och 

åtgärdsgenomförande samordnas. 

Vägledningen omfattar flera områden 
Vattenmyndigheten ska ge länsstyrelser och kommuner tillräcklig vägledning för att kunna ta 

fram sektorsövergripande vattenplanering med helhetssyn utifrån ett 

avrinningsområdesperspektiv. Vägledningen behöver särskilt innehålla vägledning och 

strategier för hur miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas, såsom: 

• uppgifter om vilka vattenförekomster som inte uppnår miljökvalitetsnormen i dagsläget 

och vilka som riskerar att inte uppnå MKN i framtiden, 

• plan för åtgärder i syfte att minska påverkan av övergödning, försurning, miljögifter och 

påverkan på vattenmiljöernas ekologiska funktioner som form och flöde, och påverkan 

på grundvattenkvantitet 

• plan för samverkan med berörda kommuner respektive län inom avrinningsområdet, 

• plan för vattenanvändning i ett förändrat klimat med utgångspunkt i de regionala 

vattenförsörjningsplanerna. 

I följande planer ska vattenplaneringen kunna tillämpas för kommunerna: 

a) översikts- och detaljplaner,  

b) planer för dricksvatten, spillvatten och dagvatten (VA-plan), 

c) tillsynsplan och behovsutredning för miljöfarlig verksamhet, små avlopp, 

vattenskyddsområden, förorenade områden, jordbruk. 
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I följande planer ska vattenplaneringen kunna tillämpas för länsstyrelserna: 

a) tillsynsplan och behovsutredning för miljöfarlig verksamhet, förorenade områden, 

jordbruk och vattenverksamhet (inklusive arbete med den nationella planen för 

omprövning av vattenkraft), 

b) plan för samverkan med Trafikverket, Försvarinspektören för hälsa och miljö, 

kommunerna och andra aktörer om de åtgärder som dessa behöver vidta för att öka 

vandringsbarheten för fisk och andra vattenlevande organismer vid vägpassager över 

vatten, 

c) tillsynsvägledningsplan till kommunerna om miljöfarlig verksamhet och förorenade 

områden,  

d) regional vattenförsörjningsplan, 

e) plan för rådgivning och information om växtnäring och växtskyddsmedel, 

f) lan för vägledning av kommunernas översiktsplanering, 

g) prioriteringslista för sanering av förorenade områden, 

h) regional åtgärdsplan för kalkning, 

i) plan för ersättning inom ramen för gemensamma jordbrukspolitiken för 2021 och framåt,  

j) plan för prioritering av stöd till lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) inklusive 

internbelastning, 

k) plan för skydd och restaurering av kustnära marina miljöer. 

 

8.4 Kopplingar till andra direktiv 
Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram ska vara koordinerat med Havsmiljödirektivets 

åtgärdsprogram och även Översvämningsdirektivets riskhanteringsplaner.  

Havs- och vattenmyndigheten och vattenmyndigheterna samverkar för att koordinera 

åtgärdsprogrammen för sjöar, vattendrag och kustvatten enligt vattendirektivet respektive 

åtgärdsprogram för havsmiljön enligt(havsmiljödirektivet)(2008/56/EG). Koordinering har 

skett för att se till att de åtgärder i vattenmyndigheternas åtgärdsprogram som bidrar till 

havsmiljödirektivets mål inte behöver ingå i åtgärdsprogram för havsmiljön. Åtgärder i 

Åtgärdsprogram 2021–2027 som också bidrar till att nå havsmiljödirektivets mål har en 

skrivning om detta, under rubriken ”Sammanhang”. Det gäller bland annat åtgärder för att 

minska övergödning, restaurering och skydd av kustnära miljöer och problem med miljögifter 

i kustvatten.  

Vattenmyndigheterna och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) samverkar 

för att koordinera vattenförvaltningens åtgärdsprogram och riskhanteringsplaner enligt 

Översvämningsdirektivet. Arbetet med att ta fram riskhanteringsplaner pågår hos de berörda 

länsstyrelserna. Samrådet för dessa kommer att genomföras parallellt med 

vattenmyndigheternas samråd om planer och åtgärder för vattenarbetet 2021–2027. 

Samrådsperioden om miljökvalitetsnormer för kraftigt modifierade vatten hålls 1 mars – 30 

april 2021. Hur samordningen sker beskrivs ytterligare i Bilaga 9.   
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8.5 Programmet visar åtgärder i distriktet 
De stora miljöproblemen i Västerhavets vattendistrikt är fysiska förändringar av kustvatten, 

sjöar och vattendrag, övergödning och miljögifter i yt- och grundvatten samt försurning. 

Miljöproblem som berör ett mindre antal vattenförekomster är förorening av grundvatten 

samt förändrade grundvattennivåer. I vissa fall påverkar också ändrade grundvattennivåer de 

ekosystem på land som är beroende av grundvatten. Distriktet har även till viss del problem 

med torka och vattenbrist. Därför är det viktigt att genomföra åtgärder som säkrar 

vattenförsörjningen för olika samhällssektorer. Gemensamt för dessa miljöproblem är att 

åtgärder behöver genomföras i stor skala.  

Åtgärdsarbetet har kommit olika långt när det gäller olika problem. Försurning är ett relativt 

omfattande miljöproblem, men nuvarande kalkningsplaner berör i stort sett de 

vattenförekomster som behöver åtgärdas. Där fungerar alltså åtgärdsarbetet redan.  

Inom de flesta andra områden behöver arbetet med åtgärder i större eller mindre utsträckning 

bli mer effektivt eller öka. Åtgärder mot övergödning har pågått under lång tid men arbetet 

behöver fortfarande förstärkas. Åtgärder mot miljögifter är också ett pågående arbete som 

behöver bli mer effektivt för att hantera de miljögifter som vattenmyndigheterna och andra 

aktörer pekar ut. Det kan till exempel finnas behov av åtgärder mot nya ämnen.  

Torka och vattenbrist hanteras i en delförvaltningsplan med åtgärder. Det är ett relativt nytt 

område i det svenska vattenförvaltningsarbetet och det är många steg vi behöver ta för första 

gången när det gäller att åtgärda problemen. 

Åtgärder för att hantera fysiska förändringar i vatten 
Det miljöproblem som omfattar flest vattenförekomster i Västerhavets vattendistrikt är fysiska 

förändringar som leder till förändrade livsmiljöer för vattenlevande växter och djur. 

Förändringarna kan påverka vattnet på två sätt: Det kan innebära flödesförändringar, till 

exempel regleringar av sjöar och vattendrag för att bevattna eller producera elkraft. Det kan 

också vara förändringar av vattenförekomsternas form (morfologi) och hur det förbinder olika 

miljöer (konnektivitet), till exempel kanaler, bryggor och barriärer.  

Åtgärdsprogrammet innehåller en rad åtgärder som riktar sig mot de olika typer av påverkan 

som orsakat de fysiska förändringarna, så kallade påverkanskällor. Tabell 47 visar åtgärder 

som riktas mot de största påverkanskällorna i distriktet.  

När det gäller flödesförändringar behöver åtgärder utföras i 691 vattenförekomster. Den 

vanligaste påverkanskällan är vattenkraft. Den påverkar flödesregimen i vattendragen genom 

fördämningar och omledning av vatten. En annan påverkanskälla är jordbruk där vattendrag 

som har rätats påverkar flödesregimen.  

Åtgärder som tar om hand vattenkraftens problem kan till exempel vara att säkerställa ett 

minimivattenflöde i vattendraget. Åtgärden innebär troligen att det behövs en omprövning av 

anläggningen. Omprövningen kan initieras av markägaren själv eller av länsstyrelsen som är 

tillsynsmyndighet.  

Vid förändringar i morfologi och konnektivitet behöver åtgärder utföras i 1849 

vattenförekomster. De vanligaste påverkanskällorna är vattenkraft, kvarndämmen och 

flottledslämningar. Problem med morfologi och konnektivitet förekommer också ofta i större 

städer eller vid vägpassager bredvid och över vatten. Vandringshinder som uppstått till följd 

av vattenkraft eller historiska verksamheter kan åtgärdas med upp- och nedströmspassager 

för fisk. Det är en åtgärd som innebär omprövning av anläggningen. Omprövningen kan 

initieras av markägaren själv eller av länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet. Att åtgärda till 
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exempel flottledslämningar kan istället handla om att återställa en flodfåra som rensats och 

kanske rätats för att timmer ska kunna transporteras fritt. För dessa åtgärder behövs till 

exempel statlig finansiering.  

Åtgärder vid förändrad morfologi, flöde och konnektivitet 

 Kustvatten Sjöar och Vattendrag 
Väg- och järnvägsnätet: 
Trafikverket 1 Länsstyrelserna 3 

 
Omläggning/byte av vägtrumma:  
104 åtgärder 

Vattenverksamhet: 
Havs- och vattenmyndigheten 8 
Länsstyrelserna 2 
Vattenkraft: 
Havs- och vattenmyndigheten 3 
Kammarkollegiet 1 

 

Förändring av konnektivitet genom dammar, 
barriärer och slussar - för vattenkraft:  
1 135 vattenförekomster behöver omfattas  
av åtgärder 
Bevara eller förbättra fysikaliskt-kemiskt 
tillstånd vid vattenkraftsanläggningar:  
121 åtgärder 
Motverka förhöjd erosion: 33 åtgärder 
Stärka erosionsprocesser: 29 åtgärder 

Ofinansierad vattenverksamhet: 
Länsstyrelserna 2 
Havs- och vattenmyndigheten 4  

 

Förändring av konnektivitet genom dammar, 
barriärer och slussar - okända eller 
föråldrade: 652 vattenförekomster behöver 
omfattas av åtgärder 
Flottledsåterställning: 37 åtgärder  

Markavvattning: 
Jordbruksverket 3 
Jordbruksverket 5 
Länsstyrelserna 2 
Naturvårdsverket 6 

 

Förändring av morfologiskt tillstånd - för 
jordbruket: 350 vattenförekomster behöver 
omfattas av åtgärder 
Ekologiskt funktionella kantzoner – jordbruk: 
57 åtgärder 
Lokalt anpassad kantzon: 216 åtgärder 

Skogsbruk: 
Skogsstyrelsen 1–3 

 

Anpassade skogsskötselåtgärder:  
27 åtgärder 
Ekologiskt funktionella kantzoner - 
skogsbruk: 338 åtgärder 

Åtgärder som berör fler än en av 
ovan kategorier  

Biotopvårdande åtgärder:  
2 åtgärder 
Återskapa eller förbättra 
hydrologisk regim:  
12 åtgärder 
 

Biotopvårdande åtgärder: 1130 åtgärder 
Återskapa eller förbättra hydrologisk regim: 
399 åtgärder 
Möjliggöra upp- och nedströmspassage:  
1 966 åtgärder 

Tabell 47 Åtgärder vid förändringar i morfologi, flöde och konnektivitet. Tabellen visar myndighetsåtgärder och 

omfattningen av fysiska åtgärder för de vanligaste påverkanskällorna i distriktet. Uttag ur VISS 2020-09-21. 
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Åtgärder för att minska övergödning 
Läckage och utsläpp av näringsämnen som bidrar till övergödning är ett relativt omfattande 

miljöproblem i vattendistriktet. Åtgärder behöver ske i 10 kustvatten och 365 sjöar och 

vattendrag. För att nå miljökvalitetskraven för kustvatten behöver läckaget och utsläppen av 

näringsämnen minska med cirka 30 ton fosfor respektive 1 800 ton kväve. För sjöar och 

vattendrag behövs en motsvarande minskning på cirka 210 ton fosfor. De fyra största 

påverkanskällorna för övergödning sett till distriktet som helhet är jordbruk, små avlopp, 

urban markanvändning, vilket innebär dagvatten i tätorter, samt avloppsreningsverk. 

Ytterligare påverkanskällor som omfattar ett mindre antal vattenförekomster är 

internbelastning, industri, hästgårdar och skogsbruk.  

Viktiga fysiska åtgärder för att minska läckage från jordbruksmark är till exempel att anlägga 

våtmarker eller skyddszoner. Havs- och vattenmyndighetens åtgärd om åtgärdssamordning 

inom projektet LEVA innebär ett stöd för jordbruksföretagen att genomföra åtgärder. Det får 

de även i rådgivningsinsatserna inom Jordbruksverkets projekt Greppa Näringen. 

Jordbruksverket, Havs- och vattenmyndigheten och länsstyrelserna har åtgärder som 

sammantaget ska innebära att det finns finansiering för att genomföra fysiska åtgärder och att 

åtgärder utförs där de gör mest nytta. 

Utsläpp från avloppsreningsverk och små avlopp kan minskas genom förbättrade 

reningsprocesser eller ombyggnation av anläggningar. Åtgärder kan komma till stånd där det 

behövs genom tillsyn från länsstyrelser och kommuner.  

I tätorterna kan påverkan av näringsämnen minskas genom åtgärder som fördröjer dagvattnet 

eller låter det infiltrera i marken så att olika ämnen kan fångas upp.  

Tabell 48 visar omfattningen av åtgärder som riktas mot de fyra största påverkanskällorna.  
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Myndighetsåtgärder för minskad påverkan från övergödning 

Åtgärder riktade till 
myndigheter och kommuner 

Jordbruk 
Avlopps-
reningsverk, 
ledningsnät 

Urban mark-
användning 

Små avlopp 

Havs- och vattenmyndigheten 7  
Havs- och vattenmyndigheten 9  
Jordbruksverket 1 
Jordbruksverket 4 
Länsstyrelserna 6 
Länsstyrelserna 8  
Länsstyrelserna 9 

Anpassade 
skyddszoner (1 600 ha) 
Konventionella 
skyddszoner (1 400 ha) 
Strukturkalkning  
(140 000 ha) 
Tvåstegsdiken (160 km) 
Våtmark (1 600 ha) 
Kalkfilterdiken  
(16 600 ha) 
Fånggrödor (24 000 ha) 
Vårbearbetning  
(52 000 ha) 
 

   

Naturvårdsverket 1 
Länsstyrelserna 1 
Länsstyrelserna 4 
Kommunerna 5 
Kommunerna 2 

 68 åtgärder    

Naturvårdsverket 7 
Länsstyrelserna 1 
Länsstyrelserna 4 
Kommunerna 2 
Kommunerna 5 

  
Dagvatten-
åtgärder:  
131 åtgärder  

 

Havs- och vattenmyndigheten 1 
Länsstyrelserna 4 
Kommunerna 2 

   

23 000 
åtgärder (antal 
avlopps-
anläggningar) 

Tabell 48 Myndighetsåtgärder för minskad påverkan från övergödning. Tabellen visar åtgärder mot de 

fyra största påverkanskällorna. Dagvattenåtgärder är åtgärder både mot övergödning och miljögifter. 

Uttag ur VISS 2020-09-21. 
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Åtgärder för att minska miljögifter 
Utsläpp och läckage av miljögifter är också ett omfattande miljöproblem i Västerhavets 

vattendistrikt. 99 vattenförekomster riskerar att ha otillfredsställande status med avseende på 

miljögifter, om man bortser från kvicksilver och bromerad difenyleter (PBDE), som orsakar 

risk i samtliga vattenförekomster. Orsakerna är utsläpp från både nedlagda och befintliga 

verksamheter. Åtgärdsprogrammet innehåller en rad åtgärder mot de olika typerna av 

påverkanskällor som är identifierade. Tabellerna nedan visar åtgärder som riktas mot de 

största påverkanskällorna i distriktet när det gäller miljögifter i ytvatten och grundvatten och 

där fysiska åtgärder behöver vidtas för att god status ska kunna nås. För miljögifter i ytvatten 

visas åtgärderna uppdelat på särskilda förorenande ämnen och prioriterade ämnen.  

I ytterligare 601 vattenförekomster finns en misstänkt påverkan som kan bidra till att god 

status inte kan nås, men där dataunderlaget i dagsläget inte är tillräckligt för att kunna avgöra 

om fysiska åtgärder behövs. I dessa fall behövs ofta en riktad tillsyn på de verksamheter som 

misstänks påverka vattnets status negativt, inte minst när det gäller verksamheternas 

egenkontroll. Detta visas inom parentes i tabellerna nedan. 

Det är många påverkanskällor som ger upphov till att miljögifter finns i vattenförekomsterna. 

De vanligaste är förorenade områden, atmosfärisk deposition, avloppsreningsverk, dagvatten, 

deponier, småbåtshamnar och båtuppläggningsplatser, industri och jordbruk. Att sanera 

förorenade områden är en viktig åtgärd. Åtgärden finansieras genom statlig finansiering om 

det är en gammal verksamhet, genom att förorenaren betalar eller en kombination av dessa 

möjligheter. Länsstyrelserna och kommunerna arbetar med saneringsprojekt och behöver 

prioritera arbetet efter miljökvalitetsnormerna för vatten. I tillsynen av miljöfarlig verksamhet, 

som industrier, avloppsreningsverk, deponier, gruvor och verksamheter som leder till 

dagvatten, handlar det istället om att se över om åtgärder behövs i det enskilda fallet och i så 

fall vilka skyddsåtgärder eller försiktighetsmått som kan utföras. Tillsynen behöver också 

syfta till att höja kunskapsnivån hos verksamhetsutövare inom ramen för deras egenkontroll 

av ämnen. Kunskapen är nödvändig för att kunna göra bedömningar av behovet av att utföra 

skyddsåtgärder. I grundvatten är det viktigt att arbeta förebyggande, till exempel med 

vattenskyddsområden som en del i att hantera risker med förorening i samband med olycka.  
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Myndighetsåtgärder för minskad påverkan av särskilda förorenande ämnen i ytvatten.  

Åtgärder riktade till 
myndigheter och 
kommuner 

Avlopps-
renings-
verk 

Jordbruk 
För-
orenade 
områden  

Små 
avlopp 

Dag-
vatten 

Växthus 

Naturvårdsverket 1 
FIHM 4 
Länsstyrelserna 2 
Kommunerna 2 

29 (41)      

Jordbruksverket 2, 6 
Kemikalieinsp. 1 
Länsstyrelserna 2, 6 
Kommunerna 2 

 11 (307)     

Naturvårdsverket 3 
FIHM 1 
Länsstyrelserna 2, 4, 
10 
Kommunerna 2 

  10 (109)    

Havs- och 
vattenmyndigheten 1 
FIHM 4 
Kommunerna 1, 2 

   8 (0)   

Naturvårdsverket 7 
Boverket 1 
Trafikverket 1 
FIHM 1 
Länsstyrelserna 1, 2 
Kommunerna 1, 4, 5 

    3 (128)  

Jordbruksverket 2, 6 
Naturvårdsverket 2 
Länsstyrelserna 2, 6 
Kommunerna 2 

     3 (2) 

Tabell 49 Myndighetsåtgärder för minskad påverkan av särskilda förorenande ämnen i ytvatten. 

Tabellen visar åtgärder mot de sex vanligaste påverkanskällorna. Siffrorna avser antal 

vattenförekomster i risk att inte nå god status, helt eller delvis beroende på påverkan från den utpekade 

påverkanskällan, och som därför behöver omfattas av fysiska åtgärder. För små avlopp handlar det 

främst om nitrat och ammoniak. Siffrorna inom parentes avser ytterligare vattenförekomster där det 

finns en misstänkt påverkan som kan bidra till att god status inte nås och där det till exempel kan 

behövas tillsyn för att bedöma behovet av åtgärder. 
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Prioriterade ämnen i ytvatten  

 

Myndighetsåtgärder för minskad påverkan av prioriterade ämnen i ytvatten 

Åtgärder riktade till 
myndigheter och 
kommuner 

Förorenade 
områden 

Småbåts-
hamnar, 
båtupp-
läggnings-
platser 

Dagvatten Industri Deponier 
Avlopps-
renings-
verk 

Naturvårdsverket 3 
FIHM 1 
Länsstyrelserna 2, 4, 10 
Kommunerna 2 

41 (262)      

Naturvårdsverket 3 
SGI 1 
Länsstyrelserna 2, 4, 10 
Kommunerna 2 

 19 (93)     

Naturvårdsverket 7 
Boverket 1 
Trafikverket 1 
FIHM 1 
Länsstyrelserna 1, 2 
Kommunerna 1, 4, 5 

  10 (179)    

Naturvårdsverket 2 
Länsstyrelserna 2, 4 
Kommunerna 2 

   3 (32)   

Naturvårdsverket 2, 8 
Länsstyrelserna 2 
Kommunerna 2 

    2 (24)  

Naturvårdsverket 1 
FIHM 4 
Länsstyrelserna 2 
Kommunerna 2 

     2 (36) 

Tabell 50 Myndighetsåtgärder för minskad påverkan av prioriterade ämnen i ytvatten. Tabellen visar 

åtgärder mot de sex vanligaste påverkanskällorna, exklusive atmosfärisk deposition. Siffrorna avser 

antal vattenförekomster i risk att inte nå god status, helt eller delvis beroende på påverkan från den 

utpekade påverkanskällan, och som därför behöver omfattas av fysiska åtgärder. Siffrorna inom parentes 

avser ytterligare vattenförekomster där det finns en misstänkt påverkan som kan bidra till att god status 

inte nås och där det till exempel kan behövas tillsyn för att bedöma behovet av åtgärder. 
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Miljögifter i grundvatten  

Myndighetsåtgärder för minskad påverkan av miljögifter i grundvatten 

Åtgärder riktade till myndigheter 
och kommuner 

Olycksrisk 
Förorenade 
områden 

Jordbruk Deponier 

Trafikverket 1 
Havs- och vattenmyndigheten 6 
FIHM 2 
Länsstyrelserna 5 
Kommunerna 3 

48    

Naturvårdsverket 3 
FIHM 1 
Länsstyrelserna 2, 4, 10 
Kommunerna 2 

 7   

Jordbruksverket 2, 6 
Kemikalieinspektionen 1 
Länsstyrelserna 2, 6 
Kommunerna 2 

  1  

Naturvårdsverket 2, 8 
Länsstyrelserna 2 
Kommunerna 2 

   1 

Tabell 51 Myndighetsåtgärder för minskad påverkan av miljögifter i grundvatten. Tabellen visar 

åtgärder mot de fyra vanligaste påverkanskällorna. 

 

Åtgärder som säkrar vattenförsörjningen 
Att säkra vattenförsörjningen för olika ändamål som dricksvatten, livsmedelsproduktion och 

industri, blir allt viktigare.  

Vattentäkter behöver skyddas  
Det handlar först och främst om åtgärder som ska förebygga förorening och överuttag. Enligt 

åtgärdsprogrammet ska länsstyrelserna och kommunerna stärka sitt arbete med skydd av 

vattentäkter. Havs- och vattenmyndigheten ska vägleda länsstyrelsernas och kommunernas 

arbete. Utöver att inrätta skyddsområden för dricksvatten krävs även en regelbunden tillsyn 

av skyddet och föreskrifterna som gäller i skyddsområdet. Tillsynen inom 

vattenskyddsområden behöver särskilt hantera de problem som kan finnas med kemiska 

föroreningar. Det kan också handla om förebyggande åtgärder för att hantera olycksrisker. 

Därutöver behöver åtgärder som rör miljögifter, det vill säga särskilda förorenande och 

prioriterade ämnen, som beskrivits i avsnittet om miljögifter, utföras för att skydda 

vattenförekomster som nyttjas som vattentäkter.  

Grundvattnet behöver särskilda åtgärder 
I grundvatten kan det finnas ytterligare problem med kemi som ofta har att göra med 

förändrade grundvattennivåer. Till exempel kan överuttag av grundvatten för dricksvatten 

leda till att saltvatten tränger in. Det kan också leda till problem med klorid i grundvatten. 

Länsstyrelserna har därför en åtgärd att bedriva tillsyn av vattenuttag.  
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Orsakerna till klorid i grundvatten kan också ha andra orsaker, som till exempel vägsalt. I 

åtgärdsprogrammet har Trafikverket en åtgärd som bland annat är att se över saltningen av 

vägar. 

I distriktet finns också problem med kväveföreningar och fosfat som behöver åtgärdas. Den 

vanligaste påverkanskällan är läckage från jordbruksmark. Länsstyrelserna och kommunerna 

behöver uppmärksamma dessa problem i sin tillsyn av vattenskyddsområden. 

Jordbruksverkets åtgärder för att minska näringsläckage bidrar också till att minska 

problemen.  

Tabell 52 ger en översikt över åtgärder som bidrar till att säkra vattenförsörjningen. 

Dricksvattenförekomster och andra skyddade områden kan du läsa mer om i bilaga 7 a-e 

Skyddade områden. 

Administrativa åtgärder för att säkra vattenförsörjningen 

Åtgärder riktade till 
myndigheter och 
kommuner 

Grundvatten-
kemi 

Förändrade 
grundvatten-
nivåer 

Vattenskydds-
område 

Vattenuttag 

Jordbruksverket 1, 4, 6 
Trafikverket 1 
Länsstyrelserna 2 
Länsstyrelserna 3 
Kommunerna 2 

Antal 
vattenförekomster 
som behöver 
åtgärdas:  
3 (klorid) 
2 (kväve-
föreningar/ fosfat) 

   

Havs- och vatten-
myndigheten 8 
Länsstyrelserna 5 
FIHM 2 
Kommunerna 5 

  

Inrätta:  
57 åtgärder 
Revidera:  
135 åtgärder 
Översyn:  
1 åtgärd 

 

Havs- och vatten-
myndigheten 5 
Jordbruksverket 3 
Länsstyrelserna 5 
Kommunerna 3 

 

Antal 
vattenförekomster 
som behöver 
åtgärdas: 12 

 
Tillstånd för 
vattenuttag:  
142 åtgärder 

Tabell 52 Administrativa åtgärder för att säkra vattenförsörjning. Tabellen visar hur många 

vattenförekomster som behöver omfattas av åtgärder och, för vattenskyddsområden och vattenuttag, 

antal möjliga åtgärder i VISS. Uttag ur VISS 2020-09-21.  

 

Åtgärder för grundvattenberoende ekosystem 
Förändrade grundvattennivåer påverkar grundvattenberoende ekosystem på land (terrestra 

ekosystem). Nivåförändringar kan också leda till ändrade strömningsriktningar i en 

grundvattenförekomst. Det kan i sin tur innebära att föroreningar, till exempel miljögifter, 

börjar transporteras mot grundvattenberoende ekosystem i vattenmiljöer (akvatiska 

ekosystem) och på land.  

Dessa problem hanteras för första gången i åtgärdsprogrammet 2021–2027. 
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Grundvattennivåerna förändras på grund av uttag av vatten eller verksamheter som på annat 

sätt innebär en sänkning av grundvattennivån. I vattendistriktet är orsaken till förändrade 

grundvattennivåer dikning, dricksvattenuttag och jordbruk.  

En av länsstyrelsernas åtgärder är därför tillsyn av uttag i de aktuella 

grundvattenförekomsterna.  

Administrativa åtgärder för grundvattenberoende ekosystem 

Åtgärder riktade till 
myndigheter och 
kommuner 

Grundvatten-
beroende akvatiska 
ekosystem: Kemi 

Grundvatten-
beroende terrestra 
ekosystem: Kemi  

Grundvatten-
beroende terrestra 
ekosystem: 
Kvantitet 

Länsstyrelserna 2 
Länsstyrelserna 5 
Kommunerna 3 

1 
 

5 
 

1 
 

Tabell 53 Administrativa åtgärder för grundvattenberoende ekosystem. Omfattning av åtgärderna 

beskrivs av hur många vattenförekomster som riskerar att inte nå miljökvalitetsnormerna för kemisk 

och kvantitativ status. 

 

Åtgärder mot försurning 
Försurning är ett relativt omfattande miljöproblem i Västerhavets vattendistrikt. 1229 

vattenförekomster bedöms vara försurade och i behov av åtgärd.  

Länsstyrelsernas åtgärd är att ta fram regionala kalkningsplaner. Hav- och 

vattenmyndighetens åtgärd är att revidera den nationella kalkningsplanen. Försurning kan 

också vara ett lokalt problem som uppstår vid avverkning. Skogsstyrelsens ska därför skapa 

skyddsåtgärder inom skogsbruket.  

 

Administrativa åtgärder mot försurning 

Åtgärder riktade till myndigheter 
och kommuner 

Försurning - 
kalkning 

Försurning - Skogsbruk 

Kalkningsverksamhet: 
Havs- och vattenmyndigheten 2 
Länsstyrelserna 11 

Fortsatt kalkning 
enligt kalkningsplan 

 

Minska försurning från 
skogsbruket: 
Skogsstyrelsen 2 

 

Askåterföring (GROT): 
100 åtgärder  
Anpassat 
skogsbränsleuttag: 1 
åtgärd 

Tabell 54 Administrativa åtgärder mot försurning. Omfattning av åtgärderna beskrivs av antal möjliga 

åtgärder i VISS. Uttag ur viss VISS 2020-09-21. 
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8.6 Samhällsekonomiska konsekvenser 
Syftet med åtgärderna i åtgärdsprogrammet är nå miljökvalitetsnormerna i våra vatten.  

Att genomföra åtgärderna kostar pengar men ger också nyttor tillbaka – både för samhället 

och för enskilda verksamhetsutövare. 

I konsekvensanalysen framgår att det behövs mer resurser för att uppnå målen inom 

vattenförvaltningsarbetet utöver de som finns idag. Det kan dels handla om behov av resurser 

där finansiering av åtgärder sker enligt principen att förorenaren betalar för miljöskador. Där 

den principen inte gäller är det i stället olika typer av stöd och miljöersättningar för att 

genomföra åtgärder som behöver finnas på plats. 

Åtgärdsprogrammets totala kostnader har beräknats till cirka 24 miljarder kronor för 

förvaltningsperioden 2021–2027. I dessa kostnader ingår både kostnader för fysiska åtgärder i 

vatten med cirka 21,5 miljarder kronor och kostnader för myndigheternas administrativa 

åtgärder med cirka 2,5 miljarder kronor. Av de totala kostnaderna kommer cirka 15 miljarder 

kronor av redan befintlig lagstiftning, som till exempel bestämmelser kring små avlopp, 

medan cirka 9 miljarder kronor är ytterligare kostnader för åtgärder som behövs utöver 

befintlig lagstiftning för att nå miljökvalitetsnormerna för vatten. I dessa ytterligare kostnader 

ingår till exempel åtgärder på jordbruksmark som finansieras genom den gemensamma 

jordbrukspolitiken.  

En kartläggning över dagens finansiering visar att olika aktörer redan i dag lägger ungefär 

35 miljarder kronor årligen på vattenvårdande åtgärder. För att uppfylla 

miljökvalitetsnormerna kommer dessa investeringar behöva öka. 

Åtgärdsprogrammet 2021–2027 medför betydande positiva effekter för samhälle och miljö. 

Hållbar användning av våra gemensamma vattenresurser och livskraftiga vattenekosystem är 

förutsättningar för såväl samhällsutveckling som kommande generationer. Syftet med 

nyttoanalysen är inte att väga nyttor mot kostnader utan att visa vattnets värden för 

samhället. De nyttor som kommer av åtgärdsprogrammet baseras på befintliga nyttostudier. 

De visar att det finns ett värde för samhället med bättre vatten och den nyttan är en del av 

motiveringen för åtgärdsprogrammet. 



 

182 

9 Delaktighet är en nyckel 
En förutsättning för att arbetet med vattenförvaltning ska bli framgångsrikt är ett nära 

samarbete och samverkan på internationell, nationell, regional och lokal nivå. 

Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram riktar sig till kommuner och myndigheter, vilka i sin 

tur har ett ansvar att skapa delaktighet runt vattenfrågorna inom sitt ansvarsområde. Det är 

viktigt att allmänhet, företag och organisationer bidrar till arbetet med vatten. För det behöver 

de lättillgänglig och relevant information om både problem och lösningar. Genom framför allt 

formella samråd och deltagande i vattenråd har de aktörer som inte ingår direkt berörs av 

åtgärdsprogrammet möjlighet att påverka inriktningen på svensk vattenförvaltning. De ska 

också kunna delta i arbetet, till exempel genom att bidra med kunskap och underlag, och 

genom att göra egna åtgärder. Detta är något som vattenmyndigheterna både ska möjliggöra 

och uppmuntra till.  

Fördelarna med en bred samverkan är flera. Den bidrar med olika perspektiv och den ger 

intressenterna möjlighet att utbyta kunskaper och erfarenheter. Intressekonflikter kan 

undvikas eller upptäckas på ett tidigt stadium och beslut blir väl förankrade. 

Vattenmyndigheternas samverkansstrategi med andra parter ska leda till ökad förståelse, 

acceptans och kunskapsutbyte för att kunna ta fram så bra underlag och åtgärder som möjligt. 

Det här kapitlet ger en översikt över den omfattande samverkan som vattenmyndigheterna 

har bedrivit tillsammans med övriga intressenter under åren 2016–2021. 

9.1 Samverkan för bästa resultat 
”Samverkan” är ett ord som ofta förekommer i sammanhang som handlar om vattenfrågor. 

En stor anledning till det är att vatten är en rörlig resurs. Det framgår tydligast i ett 

avrinningsområde där vattenanvändaren uppströms påverkar vattenkvaliteten nedströms. 

Därför kan det vara svårt för enskilda organisationer att på egen hand genomföra åtgärder 

som ger ett positivt resultat för vattnet. I stället är det vanligt att flera parter behöver 

samverka och samarbeta i olika former, till exempel i formen vattenråd. Vattenmyndigheterna 

kan då bidra med samordning av arbetet.  

Samverkan på internationell nivå 
Vattenmyndigheterna samverkar på flera nivåer internationellt, både generellt inom Norden 

och EU, men också genom flera specifika samarbeten.  

Norden 
Nordiska vattenförvaltningsmöten ger Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island 

möjligheter att utbyta erfarenheter. Mötena leder ibland till fördjupade samarbeten om 

arbetsmetoder och liknande. Vid mötet som hölls 2019 i Vasa, Finland, ansvarade till exempel 

de svenska vattenmyndigheterna för en arbetsgrupp om nyckelåtgärder enligt 

vattendirektivet, där arbetet grundades på praktiska erfarenheter i Sverige.  

Samarbete om gränsvatten  
Bottenviken, Bottenhavets och Västerhavets vattendistrikt gränsar mot Norge. Trots att Norge 

inte tillhör EU har de valt att förvalta sina vattenförekomster enligt EU:s vattendirektiv. 

Länderna har tillsammans tagit fram en strategi för arbetet med dessa gränsvatten för att 
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samordna statusklassificeringar, miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och 

övervakningsprogram.  

Projektet Två länder - én elv handlar om en älv, Klarälven-Trysilelva-Femundselva, som 

rinner genom Sverige och Norge. Det ska skapa förutsättningar för en långsiktig 

återuppbyggnad av det vilda och långvandrande laxbeståndet. Vattenmyndigheten i 

Västerhavet bidrar med kompetens för att utföra samhällsekonomiska konsekvensanalyser av 

de förslag som tas fram i projektet.  

Projektet Svensk-Norsk insats för edelkreps/flodkräftor, SNIEF, arbetar för att rädda den 

starkt hotade flodkräftan. Syftet är att testa och vidareutveckla metoder för att lokalisera och 

eliminera signalkräftor och kräftpest i gränsöverskridande områden där det finns flodkräfta.  

Läs mer om samarbete över gränserna i bilaga 9c  

I syfte att samordna arbetet för vattenåtgärder kring Östersjön enligt havsmiljödirektivet och 

vattendirektivet deltar vattenmyndigheterna på möten arrangerade av 

Helsingforskommissionen, HELCOM.  

Arbetsgrupper och nätverk inom EU 
Det är främst Havs- och vattenmyndigheten (HaV) och Sveriges geologiska undersökning 

(SGU) som deltar i de arbetsgrupper inom EU som rör vattendirektivet. När det gäller 

vattenmyndigheterna deltar vi till exempel i samarbeten om hur undantag från 

bestämmelserna om miljökvalitetsnormer ska tillämpas.   

Den första fasen av EU:s granskningsprojekt (Peer review), som genomfördes 2015–2016 gick 

ut på att granska och dra lärdom av andra länders arbete enligt vattendirektivet och att själv 

bli granskad. Samtliga fem vattendistrikt deltog aktivt i projektet.  

Efter avslut har samverkan med olika länder fortsatt. Från Västerhavets vattendistrikt deltog 

personal som experter i utvärderingen av Litauens vattenförvaltning under 2019, tillsammans 

med kollegor från Katalonien i Spanien.  

EU-projekt drivs lokalt 
Att delta i EU-projekt ger kontaktytor och plattformar för ömsesidigt lärande. Projekten är 

internationella på så sätt att de delvis är EU-finansierade och att resultaten sprids inom EU, 

men alla delprojekt bedrivs lokalt. Projekten beskrivs närmare nedan. 

Samverkan inom Sverige  
Det finns många aktörer som arbetar med vattenfrågor i Sverige, bland andra centrala 

myndigheter och intresseorganisationer. De fem vattenmyndigheterna huvudansvaret för 

vattenförvaltning i respektive distrikt, med stöd av de föreskrivande myndigheterna Havs- 

och vattenmyndigheten (HaV) och Sveriges geologiska undersökning (SGU). Både Sveriges 

Lantbruksuniversitet (SLU) och Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) tar 

fram många viktiga underlag till vattenmyndigheterna.   

Sedan den första sexåriga vattenförvaltningscykeln, 2004–2009, har flera nationella 

samverkansnätverk skapats och de utvecklas hela tiden. Vissa har funnits en längre tid medan 

andra varar kortare perioder beroende på vilka frågor som är aktuella. 
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Myndigheter med ansvar för vattenförvaltning har löpande avstämningar både på chefs- och 

tjänstemannanivå med vattenmyndigheterna. Årligen håller vattenmyndigheterna nationella 

samverkansmöten med intresseorganisationer inom natur och miljö.  

Nationella arbetsgrupper och nätverk 
Vattenmyndigheterna ingår i flera arbetsgrupper och nätverk på nationell nivå. Här beskrivs 

de viktigaste forumen för samverkan mellan myndigheter med ansvar för vattenförvaltning 

under perioden 2016–2021. 

• Samordningsgrupp för havs- och vattenmiljöfrågor (SamHav) 

SamHav består av 22 myndigheter. Myndigheterna representeras av 

sina generaldirektörer och landshövdingar, eller deras ersättare. Från 

vattenmyndigheterna deltar ofta vattenvårdsdirektörerna (VVD). 

• Vattenförvaltningens styrgrupp (VF styrgrupp) 

Gruppen ska utgöra plattform för dialog om strategisk inriktning för 

vattenförvaltningsarbetet, för att ge stöd till gemensamma prioriteringar inom HaV, 

SMHI, SGU och länsstyrelserna. I gruppen deltar VVD. 

• Vattenförvaltningens koordineringsgrupp (VF-koordineringsgrupp)  

Gruppen ska följa upp pågående verksamhet, utbyta information och identifiera behov 

av vägledning. Deltagare är tjänstemän på HaV, SGU, SMHI och vattenmyndigheterna.  

• Samordning Havs- och Vattenförvaltning (SamHatt) 

Utbyte av information om hur det går med genomförande av vatten- och 

havsförvaltningens åtgärdsprogram samt diskussion om förbättring och effektivisering 

av åtgärdsarbetet.  

• Styrgrupp för förvaltningsobjektet Vatten och miljömål 

Förvaltningsobjektet ska bland annat stödja de som jobbar med vattenförvaltning med 

applikationer som VISS, Biotopkarteringsdatabasen och Åtgärder i Vatten.  

• Avstämning MSB 

Regelbundna möten med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som ansvarar 

för översvämningsdirektivet. 

• Nationella samverkansgruppen för dricksvatten 

Vattenmyndigheterna deltar i den Nationella samverkansgruppen för dricksvatten som 

leds av Livsmedelsverket.  

• Myndighetssamverkan – Plattformen för samhällsekonomiska analyser 

Vattenmyndigheternas grupp för ekonomisk konsekvensanalys, EKA, ingår i 

Naturvårdsverkets projekt "En plattform för samhällsekonomisk analys”. 

Samverkan kring åtgärder 
De fem vattenmyndigheterna har regelbundna dialogmöten med de myndigheter som har 

åtgärder i åtgärdsprogrammet. På mötena diskuterar vi genomförande av de åtgärder som 

respektive myndighet ansvarar för, och återrapporteringen av resultaten. Dialogmötena är 

dessutom viktiga för att ta fram och tidigt förankra förslag till nya åtgärder. De åtgärder och 

åtgärdsförslag som är riktade till kommunerna diskuteras på nationell nivå med en 

referensgrupp för kommunerna, bestående av representanter från ett tjugotal kommuner, och 

med Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Svenskt Vatten. Avstämning och diskussion 

om länsstyrelsernas åtgärder görs med berörda länsrådsgrupper och inom länsstyrelsernas 

olika chefsnätverk.  
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De etablerade samverkansplattformarna är viktiga för att få till en gemensam planering och 

långsiktighet i vattenarbetet. Men vattenmyndigheterna bedriver också omfattande 

samverkan i tillfälliga konstellationer, för att kunna fånga upp nya frågor som blir aktuella.  

Samverkan inom distriktet 
Inom vattendistrikten används flera olika sätt att samverka. En del av samverkansarbetet 

genomförs i organiserade forum med återkommande möten, till exempel 

referensgruppsmöten och projekt. Det kan också handla om tillfälliga forum som seminarium 

och workshops. I vissa distrikt samverkar länsstyrelserna i stor utsträckning med kommuner 

och intresseorganisationer inom sina respektive avrinningsområden. Dialogen med 

kommunerna är viktig för att de åtgärder som föreslås ska vara möjliga att genomföra och väl 

förankrade. 

Kansliet i Västerhavets vattendistrikt har varje år, undantaget 2020, arrangerat Vattenrådens 

dag med aktuella föreläsningar och workshops. Vi håller också ihop vattenmyndigheternas 

insatser i projektet Water Co-Governance som du kan läsa med om längre ned. Utveckling av 

samverkan är ett huvudsakligt syfte med detta projekt, med utgångspunkt i vattenrådens 

förutsättningar och möjligheter.  

Andra plattformar för samverkan och samarbete 
Utöver de grupper och nätverk som har bildats med samverkan som främsta syfte, finns 

många andra plattformar för dialog och erfarenhetsutbyte. Nedan beskrivs några samarbeten 

och projekt som samlar viktiga aktörer inom vattenarbetet.   

Projekt: LIFE IP Rich Waters, Grip on Life 
Norra Östersjöns vattendistrikt koordinerar projektet LIFE IP Rich Waters som syftar till att 

skynda på genomförande av vattendirektivet i Sverige. I projektet, som finansieras av EU-

kommissionens miljöfond, genomförs konkreta projekt för att testa ny teknik, utveckla nya 

metoder och demonstrera hur åtgärder för bättre vatten kan genomföras i praktiken.  

I LIFE IP Rich Waters ingår 35 parter: länsstyrelser, vattenvårdsförbund, universitet, företag, 

kommuner, statliga myndigheter och intresseorganisationer. Tack vare det stora antalet och 

bredden på de medverkande parterna är projektet en kunskaps- och samverkansplattform 

som genererar många nätverk och stora kontaktytor. Några exempel är ett nätverk av 

kommuner kring strategisk vattenplanering och ett samarbete mellan länsstyrelserna i 

distriktet om förslaget till den nationell planen för moderna miljövillkor för vattenkraften 

(NAP). Projektet pågår 2017–2024. 

Vattenmyndigheten i Bottenhavets distrikt deltar i projektet Grip on Life IP. Målet är att 

förbättra miljön och förutsättningarna för djur och växter som lever i vattendrag och 

våtmarker i skogslandskapet. Det handlar om att återställa och säkra framtiden för bäckar, 

älvar, sjösystem och våtmarker över hela landet. 27 parter deltar i projektet, däribland 

länsstyrelser, skogsägarföreningar, Vattenmyndigheten i Bottenhavets vattendistrikt, 

Våtmarksfonden och Vindelälvens fiskeråd. Projektet pågår 2018–2023. 

Projekt: Water Co-Governance 
Water Co-Governance, WaterCoG, är ett EU-projekt med syfte att stärka lokalt engagemang 

och förbättra samarbetet mellan olika aktörer inom vattenförvaltning. Projektet startade 2016 

och Sverige är ett av fem länder som är med. Här drivs projektet av vattenmyndigheterna 

tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten.  De andra länderna som deltar är Tyskland, 
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Danmark, Storbritannien och Nederländerna. I dessa länder finns motsvarande myndigheter 

och råd som jobbar med liknande frågor. En viktig del av WaterCoG är kunskapsutbytet 

länderna emellan. 

I Sverige deltog tre vattenråd i projektets första fas under 2016–2020. Dessa var Mölndalsåns, 

Ätrans och Himleåns vattenråd som alla ligger inom Västerhavets vattendistrikt. Samarbetet 

med vattenråden resulterade bland annat i en dokumenterad verktygslåda. I denna finns en 

mängd konkreta tips på hur vattenorganisationer kan arbeta inkluderande och praktiskt. 

Verktygslådan finns publicerad på Havs- och vattenmyndighetens webbplats. Projektet 

förlängdes till och med 2021 och under denna period har fokus varit på att sprida resultaten. 

Vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt har sedan 2018 producerat ett nyhetsbrev 

som skickas ut regelbundet. I detta beskrivs delmoment och aktuella händelser inom 

WaterCoG.   

Projekt: Waterdrive 
Syftet med projektet är att minska näringsläckaget till Östersjön med minst 30 procent. Målet 

ska nås genom att öka takten med att utföra åtgärder mot övergödning på lokal nivå i 

Östersjöregionen. Detta ska göras genom utökad samverkan med flera partner på olika nivåer 

inom vattenförvaltning i alla länder runt Östersjön, inklusive Ryssland. Vattenmyndigheten 

Södra Östersjön är en av flera svenska partner och bidrar med dataunderlag och erfarenheter 

gällande samverkan. Projektet pågår januari 2019 – juni 2021. 

Utbildning för kommunpolitiker  
Kommunpolitiker och tjänstepersoner ansvarar för flera av de åtgärder som ska göras enligt 

Sveriges vattenförvaltning och har därmed ett stort ansvar för vattnet i just sitt område. Flera 

medlemskommuner inom projektet ”Mälaren – en sjö för miljoner” har efterfrågat ett 

utbildningsmaterial som stöd i deras arbete. Under 2019 togs en sådan utbildning fram av 

vattenmyndigheterna i samarbete med Mälarens vattenvårdsförbund och ”Mälaren – en sjö 

för miljoner”. Utbildningen ger grundläggande kunskap kring åtgärderna och är anpassad 

efter de fem vattendistrikten. 

Extra satsning på bättre samverkan mot övergödning 
I november 2019 kunde vattenråd och andra lokala aktörer söka extra pengar till projekt med 

övergödning i fokus. Vattenmyndigheterna fick drygt 13 miljoner kronor från Havs- och 

vattenmyndigheten att fördela ut. Närmare hundra ansökningar om extra pengar 

behandlades och drygt 13 miljoner kronor delades ut. Kriterierna för att ta del av medlen var 

att aktiviteterna ska förbättra samverkan inom eller mellan avrinningsområden och att de ska 

leda till åtgärder som ger en allmän nytta. I mars 2020 beslutade HaV att dela ut ytterligare 

sex miljoner kronor till vattenråden och åtgärdssamordnarna i de tre södra vattendistrikten. 

Pengarna är öronmärkta för åtgärder mot övergödning och ska användas till både handfasta 

åtgärder och planerings- och analysarbete. 

LEVA – lokalt engagemang för vatten 

I projektet ”LEVA – lokalt engagemang för vatten” har Havs- och vattenmyndigheten under 

åren 2018–2021 tillsammans med vattenmyndigheterna, Jordbruksverket och Lantbrukarnas 

riksförbund stöttat 20 områden med åtgärdssamordnare runtom i Sverige. Projekten har fått 

närmare 53 miljoner kronor i bidrag för att stärka det lokala åtgärdsarbetet under fyra år. 

Målsättningen har varit att skapa ett nytt långsiktigt arbetssätt och att genomföra fler åtgärder 

mot övergödning i sjöar och hav. Resultat och erfarenheter från projekten sammanställs och 

blir tillgängliga för hela landet. Projektet har nära samarbete med vattenmyndigheternas 
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regeringsuppdrag om att tillgängliggöra underlag inom övergödningsområdet. I detta 

regeringsuppdrag har vattenmyndigheterna samlat geografiska underlag som är relevanta för 

planering av åtgärder mot övergödning på ett ställe – en webbkarta i VISS. 

I områdena är olika organisationsformer huvudmän, bland annat länsstyrelser, kommuner, 

vattenråd och ideella föreningar. Tanken är att områdena ska bidra med att visa vad som kan 

starta och driva det fysiska åtgärdsarbetet framåt. Områdena ska också bidra till att identifiera 

hur planering av åtgärder kan stärkas och vilket stöd och underlag som behövs för 

samordning av åtgärderna.  

9.2 Alla får tycka till 
Inför de beslut som fattas i slutet av varje sexårsperiod i vattenförvaltningsarbetet ska 

vattenmyndigheterna hålla offentliga samråd kring viktiga delmoment i arbetet. Under 

samråden ska alla som vill kunna lämna synpunkter på de underlag som 

vattenmyndigheterna har tagit fram. De formella kraven på samråden är att dokumenten ska 

göras tillgängliga för kommentarer under minst sex månader och nå ut till allmänheten. 

Därför ska samråd kungöras i samtliga större dagstidningar inom aktuellt vattendistrikt. 

Följande avsnitt beskriver de samråd som har genomförts under åren 2016–2021. 

Arbetsprogram med tidplan och översikt av väsentliga frågor  
Under vintern 2018 hade vattenmyndigheterna i Södra Östersjön och Västerhavet samråd om 

arbetsprogram med tidtabell och översikt över väsentliga frågor. Vattenmyndigheterna 

ordnade flera samrådsmöten i de båda distrikten och skickade ut samrådsdokument till alla 

myndigheter, kommuner och andra organisationer som berörs av vårt arbete. 

Samrådsdokumentet innehöll en rad frågeställningar. Flera vattenråd i distrikten anordnade 

också egna lokala möten där samrådsfrågorna diskuterades. Vattenmyndigheterna i Södra 

Östersjön och Västerhavet fick nästan 3 000 unika synpunkter från 141 aktörer.  

Samrådstid: 1 november 2017 till 30 april 2018.  

Sammanställning av synpunkter på vattenmyndigheternas webbplats. 

Samrådssvar finns hos vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt, Länsstyrelsen Västra 

Götalands län, diarienummer537-35073-2017 

Samråd om åtgärder för nya ämnen 2018–2021 
Vattenmyndigheten genomförde under perioden 1 november 2017 till 30 april 2018 samråd 

om förslag till åtgärdsprogram 2018–2021 och reviderade föreskrifter om kvalitetskrav 

(miljökvalitetsnormer) för vissa miljögifter.  

Förslagen togs fram på grund av ändringar i EU-direktiv (genom (tilläggsdirektiv till 

prioämnesdirektivet) (2013/39/EU)) som bland annat innebär tolv nya prioriterade ämnen 

inom vattenpolitikens område. För dessa krävs beslut om miljökvalitetsnormer, 

åtgärdsprogram och övervakningsprogram. 

Vattendelegationerna beslutade att i förslagen även inkludera poly- och perflourerade 

alkylsubstanser (PFAS) i grundvatten eftersom problem med höga halter av dessa ämnen i 

dricksvattentäkter uppmärksammats. Beslut fattades även om att klassificera om koppar och 

zink då bedömningsgrunderna för dessa har ändrats.  

https://www.vattenmyndigheterna.se/download/18.3656a3481699f67cc0b15801/1553774694044/Södra%20Östersjön%20och%20Västerhavet%20Synpunkter%20från%20samrådet%20%22Arbetsprogram%20med%20tidtabell%20vattenmyndigheterna%22.pdf
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Inför framtagandet av miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) till åtgärdsprogrammet 

genomförde vattenmyndigheterna ett separat samråd med fokus på bedömningar av behov 

och förslag till avgränsningar av miljökonsekvensbeskrivningen. 

Utskick av samrådshandlingarna gjordes till samtliga länsstyrelser, kommuner, 

vattendelegater och vattenråd, nationella myndigheter, branschorganisationer, domstolar, 

bibliotek, norska vattenmyndigheter och fylkesmän. Sammanlagt rörde det sig om 548 

samrådsparter. Dessutom har samtliga handlingar funnits tillgängliga på 

vattenmyndigheternas hemsida och i tryckt form hos länsstyrelser, inklusive 

vattenmyndigheter, och kommuner.  

Kungörelse om samrådet gjordes i dagspress och på vattenmyndigheternas hemsida.  

Under samrådsperioden hölls flera samrådsmöten, ett nationellt möte och flera distriktsvisa 

möten i Västerhavets och Södra Östersjöns vattendistrikt. Syften med mötena var att 

underlätta i remissprocessen genom att ge en översikt över samrådsmaterialet, erbjuda 

möjlighet att ställa frågor och diskutera och bjuda in till fortsatt dialog. Samrådsmötena 

riktade sig framför allt till åtgärdsmyndigheterna, men även andra intresserade var välkomna 

att delta. Totalt kom det in svar från 182 instanser och två tredjedelar av svaren kom från 

kommuner. Samrådssvaren utgjordes av både synpunkter och positiva kommentarer samt 

förslag på ytterligare åtgärder eller andra förbättringsbehov. Remissinstanserna lämnade flest 

synpunkter på delen som rörde åtgärdsprogrammet, vanligast gällande åtgärder som berörde 

den egna organisationen. 

Eftersom kommunerna stod för majoriteten av samrådssvaren kom det in flest synpunkter på 

de åtgärder som rörde kommunerna, framför allt åtgärderna som kallas ”Kommunerna 1” och 

”Kommunerna Ny” i åtgärdsprogrammet. Dessutom hade många kommuner synpunkter på 

uppskattningen av kommunernas kostnader i den samhällsekonomiska konsekvensanalysen 

och många kommuner och länsstyrelser efterfrågade mer vägledning. Några av de nationella 

myndigheterna har haft synpunkter på sina egna åtgärder. 

Alla synpunkter sammanställdes och bedömdes gemensamt av de fem vattenmyndigheterna. 

I några fall hölls dialogmöten med berörda myndigheter när samrådsperioden var över och 

förslag till nya formuleringar diskuterades. Synpunkter som berörde enskilda 

vattenförekomster vidarebefordrades för hantering på berörd länsstyrelse. De inkomna 

synpunkterna ledde till vissa förändringar i de slutgiltiga beslutshandlingarna. De största 

förändringarna var:  

• en åtgärd ströks och sköts upp till nästa åtgärdsprogram  

• två åtgärder formulerades om    

• fem åtgärdsformuleringar ändrades något  

• en åtgärd fick minskad omfattning   

• förtydligande i tre åtgärder gällande PFAS-förorenade massor och spridning  

• det prioriterade ämnet diklorvos togs bort från åtgärdsprogrammet   

• fem vattenförekomster klassificerades om  

• den samhällsekonomiska konsekvensanalysen reviderades något 

 

Synpunkterna från samrådet 2017–2018 sammanställdes i en samrådsredogörelse  
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Samråd om vattenkraft 2018 
Under perioden 2 maj till 30 september 2018 genomförde vattenmyndigheterna samråd om 

miljökvalitetsnormer för kraftigt modifierade vattenförekomster på grund av vattenkraft. 

Syftet med samrådet var bland annat att ge alla som önskade möjlighet att ge synpunkter på 

de preciserade beskrivningar av vilken miljökvalitet som ska uppnås i varje vattenförekomst, 

det vill säga vad god ekologisk potential faktiskt innebär. Förslagen utgick från bedömningar 

av vilka miljöförbättrande åtgärder som kan genomföras vid de berörda 

vattenkraftanläggningarna, med syfte att påverka vattenkraftens bidrag till energisystemet så 

lite som möjligt. 

Samrådet kungjordes i alla större dagstidningar som berördes av de vattenförekomster som 

pekats ut som kraftigt modifierade. Information om samrådet spreds via 

vattenmyndigheternas nyhetsbrev, länsstyrelsernas och vattenmyndigheternas webbplatser.  

Samrådsmöten hölls i:  

• Göteborg den 22 maj   

• Härnösand den 23 maj   

• Skellefteå den 24 maj 

Information skickades också ut via e-post till samtliga kommuner och länsstyrelser samt 

bransch- och intresseorganisationer, vattenråd, departement med flera.  Samrådsdokumenten 

fanns tillgängliga i digital form på vattenmyndigheternas webbplats under hela 

samrådsperioden. Materialet har också funnits tillgängligt hos samtliga länsstyrelser och 

kommuner. 

Vattenmyndigheterna fick svar från 114 instanser och flera framförde behovet av att peka ut 

flera vattenförekomster som kraftigt påverkade med hänsyn till vattenkraften som 

samhällsnyttig verksamhet.  

Synpunkterna från samrådet 2018 finns sammanställt i en samrådsredogörelse 

(Länsstyrelserna 2018, Dnr: 537-14769-2017, Vattenmyndigheten Bottenviken, 537-3521-2016, 

Vattenmyndigheten Bottenhavet, 537-2349-2018, Vattenmyndigheten Norra Östersjön, 537-

3546-2018, Vattenmyndigheten Södra Östersjön och 537-15487-2018 Vattenmyndigheten 

Västerhavet).  

Samråd om förvaltningsplan, åtgärdsprogram och 

miljökvalitetsnormer 2021–2027 
Samrådsperioden är 1 november 2020 till 30 april 2021. Texten kommer att skrivas till 

slutversionen av förvaltningsplanen. 

9.3 Information och kommunikation 
Om vattenförvaltningen genomförs på ett väl förankrat sätt effektiviseras arbetet, eventuella 

målkonflikter kan identifieras tidigt och potentiellt dubbelarbete förebyggs. I detta är 

information och kommunikation viktigt.  

Vårt kommunikationsarbete ska leda till en ökad kännedom om våra uppdrag, 

ansvarsområden, arbetsmetoder, kontaktvägar och förslag till beslut. Som myndighet har vi 

dessutom ett särskilt ansvar för att göra vår information lättillgänglig och lätt att förstå. 
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Planerad och väl genomförd kommunikation bidrar till att skapa, vårda och utveckla 

relationer både inom vattenmyndigheterna och i kontakterna med våra målgrupper samt 

beslutsfattare och uppdragsgivare.  

Ny webbplats och databasen VISS 
Den 20 november 2019 publicerade vattenmyndigheterna en ny webbplats, 

www.vattenmyndigheterna.se. Arbetet med att ta fram den pågick under hösten 2018 och 

hela 2019.  

Vattenmyndigheternas nya webbplats är tydlig och innehåller relevant information. Den följer 

alla lagkrav för offentliga webbplatser, bland annat tillgänglighetsdirektivet.    

En annan viktig informationskälla i vattenförvaltningsarbetet är databasen VISS 

(Vatteninformationssystem Sverige) som har utvecklats av vattenmyndigheterna, 

länsstyrelserna och Havs- och vattenmyndigheten. VISS förvaltas i dag av Länsstyrelsen i 

Jönköping. Databasen är tillgänglig för alla på internet via adressen viss.lansstyrelsen.se och 

har bland annat sökbara kartor med valbara lager. VISS är en portal för information och data 

om alla vattenförekomster i grundvatten, sjöar, vattendrag och längs kusten. Här finns till 

exempel statusklassning, miljökvalitetsnormer och påverkanskällor för varje enskild 

vattenförekomst. Eventuell övervakning och planerade eller genomförda åtgärder tas också 

upp. Under förvaltningscykel 2016–2021 har vattenmyndigheterna genomfört ett projekt 

kallat SKAV: Sammanhängande Kedja Av Information i VISS. Den så kallade SKAV-kedjan 

ska finnas i VISS för varje vattenförekomst enligt: påverkanskälla → status → riskbedömning 

→ åtgärdsanalys → normsättning. 

Vattenmyndigheterna utvecklar ständigt sin digitala verktygslåda med nya program och 

användningsområden. Ett exempel är Story Maps där interaktiva kartor används för att 

visualisera komplicerad information. Ett annat verktyg är Webropol för till exempel 

inhämtning av enkätsvar.  

Digitalt samråd kan nå fler 
Inför samråd 2021–2027 har vattenmyndigheterna valt att publicera samrådsmaterialet 

digitalt. Genom att göra det omfattande samrådsmaterialet med text, tabeller, staplar, kartor 

och diagram tillgängligt på det sättet är målsättningen att nå ut till fler och på så sätt öka 

deltagandet i samrådet. 

På webbsidan för samrådet finns det tydliga instruktioner om hur du kan lämna in dina 

samrådssynpunkter och hur vi tar emot dessa. Här finns även instruktioner för hur du lämnar 

samrådssynpunkter i VISS.  

Vi ser fördelar med ett digitalt samrådsmaterial:  

• Ökad tillgänglighet för alla som vill läsa eller lyssna på det vi skrivit. 

• Ökad användbarhet, lättare att lämna samrådssynpunkter och för myndigheter, 

kommuner och andra organisationer att jämföra vattendistriktens information, åtgärder 

och förutsättningar. 

Sociala medier 
Vattenmyndigheterna använder de sociala plattformarna LinkedIn och Youtube för att nå ut 

till en bred målgrupp. Genom att dela inlägg med nyheter och evenemang på LinkedIn visar 
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vi vad vattenmyndigheterna bidrar med i vattenfrågan. Vi använder Youtube som plattform 

för att ladda upp och sprida de filmer som vi tar fram. Youtubekanalen innehåller såväl 

informations- och utbildningsfilmer som nyheter och intervjuer.   

Publikationer  
Vattenmyndigheterna publicerar olika typer av skrifter, dokument, nyhetsbrev och rapporter. 

Vissa berör enskilda distrikt medan andra är nationella. Samtliga publikationer finns att ladda 

ner som pdf:er eller beställa på vår webbplats. Här följer några exempel på publikationer som 

vattenmyndigheterna tagit fram under perioden 2016–2021.  

Nyttan med bättre vatten 
Med den här skriften vill vattenmyndigheterna ge kommunala beslutsfattare goda argument 

för beslut om fler vattenåtgärder. Här finns exempel på hur stor nytta som åtgärder gör för 

vattnet – och för oss människor – och hur stora värden det faktiskt kan röra sig om. Mycket 

handlar om ekonomi, men det finns också andra värden som är svårare att sätta en prislapp 

på. 

Verktyg för bättre vatten 
Med denna broschyr vänder sig vattenmyndigheterna främst till handläggare på 

länsstyrelserna för att ge kunskap om systemet med miljökvalitetsnormer för vatten, MKN. 

Den kan också användas av länsstyrelserna i kontakt med kommuner och 

verksamhetsutövare när det gäller MKN. 

Skriften är inte tänkt att användas som vägledning vid prövning och tillsyn. I de fallen 

hänvisar vi till fördjupad information hos Havs- och vattenmyndigheten och andra 

myndigheter som vägleder kring tillämpning av miljökvalitetsnormer i tillsyn, prövning och 

fysisk planering. 

Vattenblänk – Nyhetsbrev 
Vattenblänk är ett digitalt nyhetsbrev som vattenmyndigheterna ger ut fyra gånger per år. 

Nyhetsbrevet innehåller nyheter om vattenförvaltning och vattenvård. 

WaterCoG – Nyhetsbrev 
I projektet Water Co-Governance undersöker vattenmyndigheterna tillsammans med fyra 

andra EU-länder hur det lokala arbetet kring EU:s vattendirektiv kan bli ännu bättre. I 

WaterCoG:s nyhetsbrev hittar man information om olika aktiviteter både här i Sverige och 

utomlands. 

LIFE IP Rich Waters – Nyhetsbrev 
Projektet LIFE IP Rich Waters syftar till att skynda på genomförande av vattendirektivet i 

Sverige. I projektet genomförs konkreta projekt för att testa ny teknik, utveckla nya metoder 

och demonstrera hur åtgärder för bättre vatten kan genomföras i praktiken. I nyhetsbrevet 

Bättre vatten sprider projektet information om projektets framsteg, evenemang och 

utlysningar av medel för vattenprojekt. 
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10 Vattenförvaltning 2021–2027 
Vattenförvaltning är ett ständigt pågående arbete som inte kommer att avslutas 2027. 

Samhällets behov, förändringar i påverkanstryck och klimatförändringar tillsammans med 

nya politiska förutsättningar sätter ramarna för framtidsutblicken. Vi har inte ambitionen att 

kunna överblicka allt som kommer att påverka vårt arbete i kommande sexårsperiod, men vi 

lyfter här några viktiga saker både ur ett omvärldsperspektiv och utifrån vad vi själva ser som 

de mest väsentliga utvecklingsbehoven inom den svenska vattenförvaltningen. Under 

samrådet är vi glada att ta emot synpunkter som kan komplettera det vi skriver här, så att 

framtidsbilden av möjligheter och utmaningar blir mer heltäckande. 

Det händer mycket inte minst på EU-nivån just nu. Hanteringen och efterverkningarna av 

pandemin, Brexit och migrationsfrågorna kan indirekt komma att påverka både 

samarbetsklimatet och den EU-gemensamma budgeten. Mer direkt så har EU:s GREEN DEAL 

med strategier för biologisk mångfald, klimatåtgärder och ”Farm to Fork” en given koppling 

till europeisk och därmed svensk vattenförvaltning. Förhandlingarna pågår för fullt inför den 

nya programperioden för EU:s gemensamma jordbrukspolitik, och resultatet av dessa 

förhandlingar kommer att få stor betydelse för förutsättningarna att genomföra nödvändiga 

åtgärder för att hantera jordbrukets påverkan. Under december 2020 förväntas EU besluta om 

ett nytt dricksvattendirektiv (direktiv 98/83/EG) där poängteras bland annat kopplingen till 

den kunskap som inhämtats och de åtgärder som genomförts inom ramen för 

vattendirektivet. Dessutom ska det tas större hänsyn till hur klimatförändringarna påverkar 

vattenresurserna. Det har tagits initiativ till att påbörja en översyn och eventuell revidering av 

avloppsvattendirektivet (direktiv 91/271/EEG), som kan påverka förutsättningarna att 

genomföra åtgärder kopplat till påverkan från avloppsvatten. I kommande sexårscykel 

behöver vi få bättre koll på effekterna av vad den pågående klimatförändringen innebär i 

olika delar av landet. Vi vet att temperatur- och nederbördsmönster förändras på olika sätt 

och att takten för förändringarna kan gå fortare än vad nuvarande nationella och 

internationella åtaganden tar höjd för. De senaste årens stora variationer när det gäller både 

nederbörd och torra perioder har tydliggjort hur känsliga våra vattenresurser och vårt 

samhälle är för situationer med höga flöden eller vattenbrist. Det är därför viktigt att vi under 

den kommande sexårsperioden ökar både kunskapsunderlag och beredskap för att hantera 

sådana förändringar. Hur effekterna av klimatförändringarna påverkar ekosystemen, 

hydrologin, vattenkvaliteten och vattentillgången i distrikten eller avrinningsområden 

behöver vi mer kunskap om. Med den kunskapen kan vi bättre hantera de olika 

klimatanpassningsutmaningarna och anpassa åtgärder därefter.  

Vattenmyndigheterna arbetar intensivt med att hantera klimatförändringarnas betydelse för 

våra vattenresurser, både när det gäller vattenkvaliteten och tillgången på vatten för olika 

samhällsbehov. För första gången finns nu ett förslag till delförvaltningsplan med åtgärder 

mot vattenbrist. Från 2004, då vattendirektivet införlivades i Sverige, och till nu har det hänt 

mycket när det gäller administration och planering på vattenområdet, som till exempel: 

• en utvecklad förståelse för hur förvaltningen behöver ske utifrån vattnets väg och 

därmed över administrativa gränser 

• införande av ett allt bättre IT-stöd 

• förtydliganden av behovet av ökad miljöövervakning och finansiering  

• en ökad medvetenhet om vikten av att ta hänsyn till vattenkvalitets- och 

vattenresursfrågor på ett tidigt stadium i samhällsplaneringen 
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Sedan 2004 har även ändringar i lagar, regler och en ökad finansiering av åtgärdsarbetet 

bidragit till allt bättre förutsättningar för Sveriges vattenförvaltning. Lagar och reglar har 

anpassats till vattenförvaltningen exempelvis genom ett flertal förändringar i miljöbalken och 

tillhörande förordningar. Som exempel framgår det så kallade förbudet mot försämring av 

vattenmiljöerna sedan 2019 direkt av lagtext, likväl som genomförandet av den nationella 

planen för moderna miljövillkor för vattenkraften. De aktörer som återrapporterar till 

vattenmyndigheterna uttrycker att miljökvalitetsnormerna är styrande för de prioriteringar 

som görs avseende vattenrelaterad verksamhet. 

Utökad finansiering inom LOVA (lokala vattenvårdsprojekt), särskilda satsningar på åtgärder 

för att trygga dricksvattenförsörjningen, riktade medel till länsstyrelsernas tillsyn och 

satsningar på efterbehandling av förorenade områden är ett par exempel på satsningar som 

ger möjligheter till ett bättre och mer ändamålsenligt åtgärdsarbete. Både andra medel och 

frivilligt arbete bidrar till att förbättra vattenmiljön där det behövs. Vattenmyndigheterna 

bedömer dock att det fortfarande finns outnyttjade möjligheter i landsbygdsprogrammet, 

havs- och fiskeriprogrammet, de regionala strukturfondsprogrammen och 

socialfondsprogrammet när det gäller finansiering av EU:s övergripande mål inom 

vattenområdet.  

Trots allt bra som görs och de stegvisa förbättringar som sker, så är vi ändå långt ifrån att nå 

målen. Resultaten från innevarande sexårsperiod visar att cirka hälften av 

vattenförekomsterna i Sverige fortfarande inte når god status.  

Vi ser en risk att ett fokus på förändringar i ansvarsfördelning och organisation leder till 

fördröjningar i Sveriges genomförande av sina åtaganden enligt vattendirektivet och medför 

risker för samhällsutvecklingen som beror av förutsägbar vattenkvalitet och kvantitet. 

Vattenmyndigheterna lägger nu fram förslag till förvaltningsplaner, miljökvalitetsnormer och 

åtgärdsprogram för tredje gången. Genom vår kartläggning av påverkanskällor och vattnets 

status har vi bättre kunskap än någonsin om vad som behöver göras var och kan i många fall 

också peka på vem som är ansvarig för att genomföra åtgärderna. När det gäller 

jordbruksåtgärder har vi också kunnat analysera vilka fysiska åtgärder som bör vara de mest 

kostnadseffektiva. Genom en styrmedelsanalys har vi identifierat vilka administrativa 

åtgärder som behöver genomföras av myndigheter och kommuner för att se till att fysiska 

åtgärder i vattenmiljöerna faktiskt kommer till stånd. Detta framgår av Åtgärdsprogram 2021-

2027, där vi anger 60 sådana åtgärder som myndigheter och kommuner behöver genomföra 

under nästa sexårscykel. Detta kommer att ta oss en god väg mot målen för 

vattenförvaltningen. Med hjälp av lärdomar från tidigare förvaltningscykler behöver vi också 

fortsätta följa upp hur åtgärdsgenomförandet och samordningen mellan olika aktörer och 

ansvarsområden sker och utvecklas.  

Det är nu upp till alla berörda att göra sin del av vattenförvaltningsarbetet. Det gäller på alla 

nivåer från regeringen via ansvariga myndigheter till kommuner och verksamhetsutövare. 

Sverige har ett ansvar inför EU att klara av sitt åtagande, men det viktigaste är att förvalta 

våra gemensamma vattenresurser för samhället i stort och för de kommande generationerna.  

Tillräckligt med vatten av god kvalitet kan inte ersättas med något!  
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10.1 Utveckling av vattenarbetet 2021–2027 
Vattendirektivets adaptiva och cykliska förvaltningsmodell innebär att genomförandet sker 

stegvist med ett lärande i fokus, där ständiga förbättringar av både kunskap och processer 

kan ske. Vi behöver därför fortsätta att utveckla och förbättra vattenarbetet även under 

kommande sexårsperiod.  Bygga vidare på det som byggts upp och vara ödmjuk inför den 

förbättringspotential som finns.  

Trots att det skett en ökad medvetenhet om värdet och vikten av en långsiktigt hållbar 

vattenförvaltning sedan 2004 och fram till idag, så måste åtgärdstakten fortsätta att öka också 

under perioden 2021–2027. Framförallt bedömer vi att myndigheter och kommuner behöver 

ta ett ännu större ansvar för att genomföra en aktiv, sammanhållen planering av sitt 

åtgärdsarbete och se fördelarna med att planera in vattenförvaltningen som en integrerad del 

av den ordinarie verksamhetens totala miljöarbete. Det krävs också ökad samverkan mellan 

olika myndigheter och mellan kommuner, för att undvika en ineffektiv och kostsam 

uppdelning och fragmentisering av ansvar och åtgärder mellan olika aktörer och sakområden. 

Vattenmyndigheterna har en ganska bra bild över vilka utvecklingsbehov som finns efter mer 

än 15 års arbete med att hålla samman vattenförvaltningsarbetet och vattendirektivets 

genomförande i en svensk kontext. Vi har fått mycket underlag och idéer från berörda aktörer 

under tidigare samråd, dialoger och i andra samverkanssammanhang. Vi har också fått 

underlag från den rapportering som myndigheter och kommuner gör till 

vattenmyndigheterna varje år för att redovisa hur det går med åtgärdsgenomförandet. 

Mycket av den utveckling som behöver göras handlar om nationella frågor, som behöver 

hanteras likartat över hela landet. Sådana frågor är det bäst att lösa på nationell nivå, 

exempelvis genom nationella vägledningar, styrmedel och samordnade insatser. Vissa frågor 

behöver till och med hanteras genom politiska beslut, som exempelvis ny eller förändrad 

lagstiftning, ökad eller omfördelad finansiering eller tydligare styrning av statliga 

myndigheter. Andra frågor behöver hanteras på en mer regional nivå eftersom förutsättningar 

och utmaningar ser olika ut i olika delar av landet.  

Nedan beskrivs övergripande utvecklingsbehov inom några olika områden under perioden 

2021–2027. 

Gemensamma frågor för kommande sexårsperiod 

Sammanhållen vattenpolitik 
Det saknas ännu en sammanhållen vattenpolitik på flera områden. Här behövs ett samlat 

grepp för vad Sverige vill. Detta lyfts bland annat fram i utredningen En utvecklad 

vattenförvaltning (SOU 2019:66), som anser att regeringen bör ta fram en skrivelse till 

riksdagen om en nationell handlingsplan på vattenpolitikens område som ger en 

övergripande inriktning på arbetet i Sverige för den kommande sexårscykeln. En bättre 

koppling till finansieringen av åtgärder behövs också enligt betänkandet. 

Regeringen har tagit ett samlat beslut i vattenkraftsfrågan i och med den nationella planen för 

miljöanpassning av vattenkraft (NAP). Det finns också långsiktiga planer för kalkning och 

hanteringen av förorenade områden, men mycket saknas inom andra områden.  
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Exempel på områden där ett större och sammanhållet grepp skulle behöva tas om hur 

vattenförvaltningsfrågorna ska hanteras är:  

• jordbrukspolitiken  

• övervakning av yt- och grundvatten 

• frågor om vattenbrist och torka 

• markavvattningsfrågorna  

Myndigheter och kommuner behöver göra mer 
Varje myndighet måste ta ett större ansvar för att ta ett sammanhållet grepp över sin del av 

vattenförvaltningsarbetet och integrera sina uppdrag inom vattenförvaltningen i hela sin 

verksamhet på strategisk nivå. På så sätt kan risken för utebliven samordning med relaterade 

uppdrag minimeras och arbetet effektiviseras. Det finns exempel på att motsatta intressen inte 

hanteras tillräcklig väl. Detta behov återspeglas i en ny åtgärd 1 i åtgärdsprogram 2021–2027, 

riktad till alla åtgärdsmyndigheter, som ålägger ansvar för en strategisk och integrerad 

planering av åtgärdsprogrammets genomförande inom ramen för myndighetens 

ansvarsområde.  

Avrinningsområden har olika naturgeografiska förhållanden och åtgärder för att motverka 

eller förebygga negativ påverkan blir bara effektiva med utgångspunkt i vattnets geografi. 

Många län och kommuner behöver därför samarbeta utanför sina geografiska gränser, vilket 

kan vara en svårighet. 

Vattenmyndigheterna har för att stimulera ett sådant samarbete tagit fram en ny åtgärd som 

riktas till kommunerna och länsstyrelserna, åtgärd 1 i båda fallen, där dessa åläggs att göra en 

övergripande vattenplanering med en helhetssyn utifrån ett avrinningsområdesperspektiv. 

Denna planering ska tala om hur miljökvalitetsnormerna ska beaktas i alla relevanta delar av 

verksamheten. Det som är gemensamt är att vattenfrågorna berör många olika verksamheter 

inom respektive organisation och måste lyftas in i den övergripande verksamhetsplaneringen. 

På länsstyrelserna finns särskilt behov av att involvera olika sakområden i genomförandet av 

åtgärdsprogrammet, som till exempel miljöskydd, landsbygdsfrågor, kulturmiljö och 

samhällsplanering. För att stötta denna åtgärd har Boverket en åtgärd som syftar till att ge 

vägledning för att kommunerna lättare ska kunna beakta miljökvalitetsnormerna i den fysiska 

planeringen. 

Dessa planeringsåtgärder poängterar att vattenförvaltningen måste integreras i allt arbete där 

miljökvalitetsnormerna berörs. Här lyfts också fram att kommuner och länsstyrelser behöver 

prioritera de områden där miljökvalitetsnormerna riskerar att inte nås eller där försämring 

hotar. De olika distrikten har olika utmaningar. Därför blir det länsstyrelsens och kommunens 

uppgift att med hjälp av informationen i VISS identifiera var krutet ska läggas. För att 

ytterligare underlätta för kommuner och länsstyrelser utvecklar vi ett kartunderlag i formatet 

”Storymaps” som kommer att länkas till ifrån VISS. 

De myndigheter som har ansvar för information, data och dataflöden har fortfarande stora 

insatser kvar att göra när det gäller att koppla samman och kvalitetssäkra underlag. Eftersom 

underlagsdata är en viktig grund för hela vattenförvaltningsarbetet måste dessa vara 

lättillgängliga och kvalitetsgranskade samt hållas uppdaterade. 
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Miljöövervakningen behöver utvecklas 

En väl planerad miljöövervakning är nödvändig för att de beslut som ska fattas inom arbetet 

med vattenförvaltning ska bli så väl underbyggda som möjligt. Sveriges övervakning av yt- 

och grundvatten är i många avseenden bra, men behöver samtidigt utvecklas ytterligare för 

att bättre möta upp de behov som finns inom vattenförvaltningen.  

Områden med särskilt stora behov är: 

• övervakningen av biologiska kvalitetsfaktorer 

• övervakning av prioriterade ämnen och särskilda förorenande ämnen 

• övervakningen av hydromorfologiska kvalitetsfaktorer  

• övervakning av grundvattennivåer i påverkade områden.   

Det behövs också mer kontroll och kunskap om nya ämnen som kan utgöra risk för 

vattenmiljön.  

Arbetet med att utveckla och samordna nationell och regional miljöövervakning så att den 

bättre anpassas till vattenförvaltningsarbetets behov drivs av Havs- och vattenmyndigheten 

och vattenmyndigheterna, tillsammans med Sveriges geologiska undersökning och 

Naturvårdsverket. Utredningen Sveriges miljöövervakning – dess uppgift och organisation 

för en god miljöförvaltning (SOU 2019:22) lämnade sitt betänkande 2020, men utredningen 

utredde aldrig frågan kring vilka analyser som behöver göras av faktorer som påverkar miljön 

och de bakomliggande orsakerna till att förändringar i miljötillståndet inträffar. Därmed 

ingick inte heller vilka analyser som behöver genomföras inom vattenförvaltningsarbetet för 

att utforma väl utformade övervakningsprogram i enlighet med 

vattenförvaltningsförordningen.  

Utvecklingsbehoven inom miljöövervakningen beskrivs mer i kapitel 4 Miljöövervakning. 

Nationell prövningsplan för vattenkraften 
Den nationella planen för moderna miljövillkor för vattenkraften (NAP) beslutades av 

regeringen den 25 juni 2020. Planen innebär att alla anmälda anläggningar för 

vattenkraftsproduktion som omfattas av planen ska omprövas för att få moderna miljövillkor 

(läs mer i kapitel 7 Miljökvalitetsnormer för vatten) och prövningarna ska ske under en period 

av drygt 20 år med start 2022. Sista prövningen enligt planen ska ske år 2039 vilket innebär 

arbetet fortlöper även i kommande sexårscykler efter 2027. 

Vattenmyndigheternas arbete med kvalitetskrav enligt vattenförvaltningsförordningen (SFS 

2004:660) kommer att bedrivas i den prioriteringsordning som behövs för att genomföra NAP 

under perioden 2022–2039. Inledningsvis skiljer sig tidsplanen för samråd något från arbetet 

med övriga normer. Samråd om miljökvalitetsnormer för både kraftigt modifierade och 

naturliga vattenförekomster med påverkan av vattenkraft hålls därför i den senare delen av 

samrådsperioden, 1 mars till 30 april 2021. Denna del av samrådet kommer att ha särskilt 

fokus på de vattenförekomster som enligt NAP ska prövas 2022–2024. 

Vattenmyndigheterna behöver sedan fortsätta att revidera normer cykelvis för att varje 

prövning ska få ett så bra underlag som möjligt allt eftersom ny information tillkommer och 

ny teknik utvecklas.   
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Markavvattning 
Markavvattningens koppling till ekologisk status och avvägningen mot jordbrukets behov är 

något som samhället behöver arbeta vidare med. Vattenmyndigheterna intensifierar arbetet 

med dessa frågor under perioden 2021–2027. Vår ambition är att kunna samråda förslag på 

kraftigt modifierade vatten (KMV) för markavvattning under den pågående sexårscykeln, det 

vill säga före den ordinarie revideringen som ska ske 2027. Markavvattning är väsentlig för 

jordbruket för att växtodlingen kan optimeras. Samtidigt så påverkas vattendragen av 

avvattningen. All markavvattning som finns idag behövs inte medan de negativa effekterna 

kvarstår. Exempelvis finns markavvattningsföretag som är inaktiva, medan vissa har 

omoderna tillstånd. Vissa skulle kunna användas för reglerad dränering. I ett förändrat klimat 

kan behov och villkor behöva förändras.   

Åtgärder mot övergödning  
Övergödningen är ett välkänt problem som behöver ytterligare fokus när det gäller åtgärder 

och finansiering. Kunskapen om läget är fullt tillräcklig för både inlandsvatten och Östersjön. 

EU:s mål för den gemensamma jordbrukspolitiken (GJP) pekar tydligt på att stöden i 

kommande programperiod ska användas för att minska näringsläckaget från jordbruket. 

Under hösten 2020 görs ett stort arbete med att ta fram den svenska strategiska planen för 

nästa period och inför framtagandet av regionala handlingsplaner. I denna plan måste 

strategin för att adressera åtgärdsbehovet för att motverka övergödning vara mycket tydlig. 

Vattenmyndigheterna ser inte att åtgärderna behöver motverka ambitionerna om en ökad 

inhemsk hållbar livsmedelsproduktion i den svenska Livsmedelsstrategin. En hållbar 

produktion måste ske utan att vattenkvalitet och –kvantitet påverkas negativt. 

Sverige satsar allt större medel för att minska övergödningsproblemet via Lokala 

vattenvårdsprojekt (LOVA), Lokala naturvårdssatsningen (LONA) och Lokalt engagemang 

för vatten (LEVA). Den sammanlagda storleken på dessa bidrag är mer än en halv miljard för 

år 2021. Via dessa stöd ska fler konkreta åtgärder i form av till exempel våtmarker, 

tvåstegsdiken och skyddszoner komma till stånd. I backspegeln har många planer och 

utredningar gjorts med dessa bidrag, vilka det nu förhoppningsvis är dags att realisera. 

Vattenmyndigheterna ser också att effektuppföljningen av dessa stora satsningar måste 

utvecklas. 

Då stöd för konkreta åtgärder och rådgivning baseras på frivillighet genom 

ansökningsförfaranden från den enskilde verksamhetsutövaren eller kommunen är 

träffsäkerheten i att dessa åtgärder genomförs där de bäst behövs inte optimal. Uppföljningar 

visar att intresset för att till exempel söka finansiering för en våtmark varierar stort mellan 

olika län. En ökad träffsäkerhet skulle innebära ökad miljönytta per krona. Hur intresset från 

berörda verksamhetsutövare kan öka är en fråga som måste adresseras. Därför finns det 

föreslagna åtgärder till såväl Jordbruksverket som länsstyrelserna angående detta. 

Där det finns övergödningsproblem i havsmiljön görs åtgärder effektivast på land. Havs- och 

vattenmyndigheten ansvarar för att ta fram åtgärdsprogram enligt havsmiljödirektivet och 

hänvisar i stor utsträckning till åtgärder i vattenförvaltningens åtgärdsprogram. Detta 

förstärker motivet för att ansvariga aktörer verkligen ska genomföra sina åtgärder. 

Helsingforskommissionen (HELCOM) har också bilden klar och förbereder för en ny 

internationell överenskommelse, Baltic Sea Action Plan (BSAP), baserad på nya 

betingsberäkningar avseende reduktionsbehov av närsaltbelastning.  
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Vattenmyndigheterna ser att åtgärdsmålen inom övergödning är rimliga att uppnå inom två 

sexårscykler under förutsättning att de ansvariga aktörerna genomför sina delar. Sannolikt 

behöver dock ekosystemen längre tid på sig för återhämtning.  

Vattenförvaltning i ett förändrat klimat 
Förvaltningen av vattenresurserna behöver ta hänsyn till det förändrade klimatet på flera 

olika sätt. Detta innebär anpassningar till olika utmaningar i olika delar av landet. 

Kusterosion i söder, vattenbrist i öster, större regnmängder i norr och översvämningar i väster 

är några av de utmaningar som följer av ett förändrat klimat. Det finns ett stort behov av att 

kunna få en mer detaljerad bild i både tid och rum av regionala klimatscenarier, 

vattenbalansberäkningar per avrinningsområde, samhällets samlade vattenbehov, tillstånd för 

vattenuttag och ekosystemens respons. Regeringen ska få underlag till sin nya 

klimatanpassningsstrategi i december 2021. Underlaget ska peka på de mest prioriterade 

utmaningarna och innehålla en utvärdering av myndigheternas klimatanpassningsarbete. Vi 

förutsätter att vattenfrågorna kommer att ha en framskjuten plats i denna strategi.  

Vattenbrist har sedan länge varit ett problem i vissa delar av landet, framförallt i Södra 

Östersjöns vattendistrikt. Vattenbristen har dock under senare år drabbat allt större delar av 

landet, åtminstone temporärt. Vattenmyndigheterna har tagit fram förslag på 

delförvaltningsplaner med åtgärder mot vattenbrist för kommande sexårsperiod. Det har inte 

varit möjligt att kvantifiera vattenbrist så tydligt som vi önskar, inte heller kan problemen 

fullt ut kopplas till påverkan och därmed till relevanta åtgärder såsom direktivet kräver. 

Delförvaltningsplanerna är ett första steg som både visar på bristen på relevant data och 

föreslår vad som mer behöver göras för att motverka vattenbrist. Det handlar således inte om 

krishantering utan framförallt om ett förebyggande arbete. Ett verktyg som skulle behöva tas 

fram är specifika bedömningsgrunder och miljökvalitetsnormer för kvantitativ status för sjöar 

och vattendrag. Det är också viktigt att planera och prioritera rätten till vattenuttag i ett 

klimatperspektiv. Ett förändrat klimat kommer också att leda till större risker för 

översvämningar – både som följd av skyfall och stigande havsnivåer. Många åtgärder med 

annat fokus kan också förebygga risk för översvämning och minska negativa effekter – så 

kallade naturbaserade lösningar. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) pekar 

på riskområden framförallt i städer, samtidigt som många åtgärder behövs uppströms. 

Länsstyrelserna ska se till att åtgärder för riskhantering föreslås. MSB behöver tillhandahålla 

hela sitt översvämningsunderlag och länsstyrelserna behöver stämma av åtgärder inom båda 

direktiven - vattendirektivet och översvämningsdirektivet - för att undvika intressekonflikter 

och hitta synergieffekter.  

På kort sikt är det inte troligt att direkta effekter från klimatförändringar kommer att påverka 

möjligheten att nå målen i så stor utsträckning. Däremot är det mer troligt att samhällets 

klimatanpassningsåtgärder kan komma att påverka vattnet. Därför är det viktigt att 

vattenförvaltningsarbetet samordnas med arbetet som följer av översvämningsdirektivet för 

att kunna minimera konflikterna mellan de olika direktivens mål. Synergieffekter kan nås 

genom att förbättra och bevara ekosystemens, markernas och grundvattenmagasinens 

naturliga vattenhållande förmåga. EU-kommissionen har tagit fram en vägledning 

(Europeiska kommissionen, 2009) för hantering av klimatförändringar i 

vattenförvaltningsarbetet. Enligt vägledningen bör ett förändrat klimat inte användas som 

motiv för att sänka förbättringskraven (miljökvalitetsnormer med undantag i form av mindre 

stränga krav) för en vattenförekomst. Den åtgärd som främst förespråkas är att hålla kvar 

vatten högt uppe i avrinningsområdet för att minska risken för både stora översvämningar 

nedströms och vattenbrist.  
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Kommunerna behöver dimensionera dagvattenanläggningar, hitta platser för planerad 

översvämning, förnya VA-näten för att minska risken för bräddning eller inläckage till 

dricksvatten. För detta arbete krävs stora investeringar under kommande förvaltningscykel 

och troligen också i ett ännu längre tidsperspektiv.  

Dricksvattenförsörjningen 
Drickvattenfrågorna har en särskild ställning i vattendirektivet framförallt genom att 

vattentäkterna ska skyddas. Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram har pekat på behovet av 

att vattenskyddet utvecklas – nya vattenskyddsområden behöver inrättas och befintliga 

föreskrifter uppdateras. Regeringen har anslagit särskilda medel, men ändå går arbetet alltför 

långsamt.  

Hösten 2020 kommer EU att anta ett nytt dricksvattendirektiv med utökat krav på 

riskbedömning av råvattnet och samordningen. Vi ser goda möjligheter till samarbete och 

synergier med vattenförvaltningsarbetet. En statlig utredning kommer under hösten 2021 att 

föreslå hur ansvarsfördelningen för direktivets implementering ska se ut i Sverige. Nya 

ämnen ska mätas och rapporteras. Även läckage från ledningssystemen och motåtgärder mot 

detta ska rapporteras till EU.  

Redan idag finns risk för att vattenresursen inte räcker till dricksvattenförsörjningen i vissa 

delar av landet under torra perioder, bland annat på grund av konkurrens om vattnet med till 

exempel jordbruk och industri. Samtidigt måste ekosystemen ha den nödvändiga 

vattentillgången tryggad. Även frågor om grundvattenkvantitet behöver större 

uppmärksamhet då låga grundvattennivåer har stor effekt på grundvattenberoende 

ekosystem. 

I nästa sexårsperiod behöver också frågor rörande bakterier och andra mikroorganismer i 

dricksvattentäkter uppmärksammas, särskilt motiverat av ett varmare klimat.  

EU:s rekommendationer till Sverige 
Medlemsstaterna gör regelbundna redovisningar till EU-kommissionen av hur arbetet med att 

genomföra vattenförvaltningen fortskrider. EU-kommissionen granskar redovisningarna och 

återkopplar till respektive medlemsstat hur man bedömer att genomförandet går.  

Återkopplingen från EU är viktig för den fortsatta utvecklingen av arbetet med 

vattenförvaltning. Den pekar ut förbättringsbehov och ger en indikation på vad 

medlemsstaterna behöver prioritera. I februari 2019 fick medlemsstaterna återkoppling från 

granskningen av vattendistriktens förvaltningsplaner som beslutades 2016. För Sveriges del 

lyftes bland annat rekommendationer att stärka miljöövervakningen, att förbättra 

motiveringen av undantag, att utveckla indikatorer för betydande påverkanstryck, att 

identifiera fler åtgärder för att reducera fosforläckage, att ta fram förvaltningsplaner för 

hantering av torka och att arbeta vidare med kostnadstäckning för vattenanvändning 

(Europeiska kommissionen, 2019).  

EU trycker på i många sammanhang och EU-kommissionen lämnade så sent som i juni 2020 

besked om att vattendirektivet inte ska öppnas upp för någon större revidering. Samtidigt 

flaggade de för att ett större fokus kommer att ligga på att understödja medlemsstaternas 

implementering och se till att direktivet efterlevs i större utsträckning.  

EU-kommissionen har poängterat att det inte är tillräckligt att bara bygga åtgärdsprogram på 

sådant som redan görs eller ändå ska göras. Åtgärdsprogrammen ska innehålla specifika 
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åtgärder för kontroll av vattenuttag, utsläpp från punktkällor, diffusa utsläpp, fysisk 

förändring samt ytterligare åtgärder som behövs för att nå kvalitetsmålen. 

10.2 Viktiga frågor och särskilda utmaningar i 

Västerhavets vattendistrikt 
Västerhavets vattendistrikt uppvisar en provkarta på i stort sett alla utmaningar kring vatten 

som finns i riket. Demografi och geografi varierar och det finns både tätbefolkade områden, 

stora skogar och vidsträckta slättlandskap. Det geografiska läget, närmast Nordsjön och utsatt 

för sydvästliga vindar, gör att försurande ämnen regnar ned över en berggrund som har låg 

buffertkapacitet. Hög industrialisering orsakar fysiska förändringar, markanvändningen inom 

areella näringar bidrar till övergödning, turismen i kustbandet ger upphov till utmaningar 

som till exempel exploatering av grunda vikar och brist på dricksvatten. I kapitel 2 beskrivs 

utmaningarna mer utförligt. Utmaningarna för distriktet är av olika slag och finns inom olika 

dimensioner tidsmässigt och inom samhällsutvecklingen. Dels måste befintliga miljöproblem 

åtgärdas, dels behöver samhället undvika att förvärra situationen. Dessutom kommer nya 

utmaningar som behöver bemötas. För att hantera detta behöver alla krafter i samhället arbeta 

tillsammans, vilket i sin tur ställer krav på information och kommunikation, ömsesidig tillit 

och samverkan. Här är arbetet igång, och det behöver fortsätta och intensifieras. 

Effekterna av dränering 
En viktig fråga för distriktets vattenkvalitet är dräneringen inom areella näringar. 

Jordbruksnäringen arbetar idag i stor utsträckning för att bibehålla och förbättra distriktets 

vattenförekomster. Väldränerad mark och sammanhållna ytor är nödvändiga förutsättningar 

för en rationell odling. Samtidigt är odlingslandskapet är i många fall så väl dränerat att 

vattnet rinner av så fort att det blir svårt att möta ett ändrat regnmönster. Även skogsbrukets 

dränering påverkar distriktets vatten. Här krävs nytänkande, samverkan och noggranna 

avvägningar för att kombinera hållbara vattenmiljöer och hållbar livsmedels- och 

skogsproduktion. Det finns ett stort behov av att se över vilka områden som behöver 

prioriteras för produktion, hur dessa områden kan bli bättre ur miljösynpunkt, samt hur de 

övriga kan återställas till mer naturliga tillstånd. I vissa delar av distriktet kommer 

klimatperspektivet med risk för lite eller för mycket vatten att vara särskilt viktigt att beakta i 

detta arbete.  

Vattenkraften omprövas 
Västerhavets vattendistrikt innehåller många små vattenkraftverk och några riktigt stora. 

Arbetet med att genomföra den nationella planen för miljöanpassning av vattenkraften 

kommer att vara mycket viktigt och arbetet i distriktet startar redan 2022. Miljöanpassning för 

att uppnå miljökvalitetsnormerna för vatten i dessa vattendrag kan innebära att öppna upp 

fria vandringsvägar. Även att anpassa regleringar av sjöar och vattenflöden kan behövas, men 

sannolikt inte i lika hög grad som i landets norra delar. För detta krävs stora insatser av såväl 

verksamhetsutövare och myndigheter för att hitta de bästa lösningarna för varje enskild 

vattenkraftsanläggning, samtidigt som avrinningsområdesperspektivet beaktas, så att 

påverkan på elproduktion och reglerförmåga totalt sett blir rimlig. Miljöanpassningen är av 

stor vikt för distriktets biologiska mångfald och för sportfisket. För mer information om den 

nationella prövningsplanen för vattenkraft se kapitel 7. 
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Försurning och miljögifter i distriktet 
Försurningen är fortfarande ett bekymmer i Västerhavets vattendistrikt, trots att 

svavelnedfallet från eldning av fossila bränslen har minskat drastiskt. Det kommer att ta lång 

tid för alla vattendrag att repa sig och fortsatt kalkning är nödvändig för många 

vattenförekomster i distriktet.  

Miljögifter är ytterligare ett problem som i stor grad härrör från gamla försyndelser. Här är 

utmaningen att ansvarig part och finansiering ska finnas tillgänglig för sanering av alla 

existerande förorenade områden och sediment. Sanering av förorenad mark är dyr och sker 

därför ofta i samband med exploatering. I områden där ingen byggnation planeras och det 

kommersiella värdet av marken är lågt måste annan finansiering hittas och åtgärdstakten är 

låg. Göta Älvdalen är i detta sammanhang en särskilt intressant utmaning. Här finns 

förorenade områden som samtidigt har hög skredrisk. En särskild utredning av skredrisken i 

Göta Älv genomfördes av SGI 2009 - 2012 på regeringens uppdrag men än återstår mycket 

åtgärdsarbete. Göta Älv är vattentäkt för hundratusentals människor i sex kommuner.  

Hållbar samhällsutveckling motverkar nya miljöproblem 
Det är också viktigt att utveckla samhället på ett sätt så att inte nya problem uppkommer eller 

befintliga problem förvärras. Tydliga kommunala planer för hur miljökvalitetsnormerna ska 

uppnås behövs och vattenperspektivet måste genomsyra den fysiska planeringen. Ökad 

befolkning kan ge ökade avlopps- och dagvattenutsläpp som leder till ökad belastning av 

näringsämnen och miljögifter. Att ny bebyggelse inte nödvändigtvis måste innebära större 

vattenmängder till avloppsreningsverken kräver nytänkande och investeringar.  

Inom projektet LIFE IP Rich Waters har ett fokusområde varit strategisk kommunal 

vattenplanering. I början av 2020 lanserades webbplatsen vattenplanering.se. Den fungerar 

som en plattform för att sprida information, dela erfarenheter och möjliggöra kunskapsutbyte 

inom kommunal vattenplanering. Där finns också en konkret handbok för strategisk 

kommunal vattenplanering som är tillgänglig för alla. Västerhavets vattendistrikt har en 

kommunal referensgrupp som också bidrar i frågan hur myndigheter på bästa sätt kan stötta 

kommunerna i deras arbete med vattenfrågorna fysisk planering. 

Exploateringen av västkusten 
Vid kusten vill många både bo och turista, vilket leder till konkurrens om vattnet, med 

exempelvis saltvattenträngning eller vattenbrist som följd. Detta behöver mötas med klok 

planering och hållbar exploatering. Båtturismen kräver också plats, ofta på de ställen som 

utgör de allra bästa föryngringsplatserna för livet i havet. Muddring och bryggor påverkar 

kusten och livlig båttrafik orsakar svall, buller och grumling. Teknisk utveckling och 

nytänkande för båtlivet är viktigt, exempelvis båtförvaring på land, delning/uthyrning av 

båtar och nya, giftfria sätt att hindra påväxt på båtskroven. Det finns stora möjligheter att 

utveckla turism och friluftsliv vid kusten, men det behöver ske med bevarande av viktiga 

livsmiljöer och hushållning med dricksvattenresurser i fokus. Långsiktig utveckling av 

livskraftigt vattenbruk, exempelvis olika typer av hållbara odlingar både i hav och på land, är 

också viktig för kusten.  

Skydd av dricksvatten 
Det dricksvattenresurser som finns i distriktet och är av god kvalitet behöver bevaras och 

skyddas. Om en vattenförekomst är en dricksvattentäkt, befintlig eller potentiell, behöver 

vattenskyddsområden inrättas och tillsyn ske. Alltför många vattentäkter saknar idag 

fortfarande skydd och det behövs en ökad medvetenhet om vilka konsekvenser en förorenad 
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eller på annat sätt skadad vattentäkt har för hela samhället. Arbetet med distriktets största 

vattentäkt Göta älv har pågått i över ett decennium, men är förhoppningsvis på sluttampen. 

Utmaningar till följd av förändrat klimat 
Klimatförändringar är ett faktum och effekterna märks tydligt redan nu. Detta behöver vägas 

in i allt vattenarbete. Flera områden i distriktet, bland annat de tätbefolkade områdena 

Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Hallandskusten, Borås och Karlstad hotas av 

översvämningar. Antingen på grund av höga flöden i vattendragen, orsakade av mer och 

häftigare nederbörd, eller på grund av stigande havsnivåer. Det är viktigt att samhället kan 

möta översvämningshotet utan att försämra hydromorfologin i vattendragen. Samtidigt 

behövs också förebyggande arbete för att motverka läckage av övergödande ämnen på grund 

av erosion och även markföroreningar som mobiliseras vid översvämningar. Insatser kommer 

även behövas för invasiva främmande marina och limniska djur- och växtarter som gynnas av 

högre vattentemperaturer   

För att mota både torka och översvämningar orsakade av nederbördsmönstren behövs 

åtgärder som fördröjer vattnets väg genom landskapet och ökar grundvattenbildningen. 

Våtmarker är ett exempel på detta. Dessa åtgärder behöver beredas plats i landskapet, även 

inom bebyggda områden. Detta ställer krav på planering av ny bebyggelse, och en stor 

utmaning är att samtidigt åtgärda befintlig bebyggelse. När ytor tas i anspråk för åtgärder på 

ett sätt som inskränker användning och tillgång till urbana ytor eller minskar odlingsbara 

markyta behövs både samverkan och ekonomiska incitament. 

Framtiden – nya utmaningar, ökad kunskap och samverkan 
Det finns nya och potentiella miljöproblem som inte direkt nämns i vattendirektivet, men som 

ändå måste hanteras. Invasiva arter, nedskräpning framför allt av plast i mikro- och 

makroformat och brunifiering är exempel på sådana frågor. Andra utmaningar kan vara 

ökande vattentemperaturer, undervattensbuller och hygieniska parametrar. Det gäller att 

hitta effektiva sätt för samhället att möta dessa utmaningar. 

Det finns kunskapsbrister som måste mötas. Exempelvis behöver miljöövervakningen 

förstärkas för att fylla vattenförvaltningens behov. Projektet Full koll på våra vatten beräknas 

snart leverera resultat, men det behövs också medel för att genomföra övervakningen. Den 

kunskap som finns behöver också spridas mer. Vattnet rinner in och ut över administrativa 

gränser och berör alla delar av samhället. Det krävs därför omfattande samverkan för att 

värna vattnet. För att denna samverkan ska fungera krävs en gemensam kunskapsbas och ett 

gemensamt förhållningssätt så att det blir möjligt att förstå varandra och komma framåt i 

arbetet. Här finns en stor kommunikativ och pedagogisk utmaning. 

Potential och utmaningar i lokalt åtgärdsarbete  
Västerhavets vattendistrikt har 35 vattenråd som på olika sätt arbetar för bättre vatten och 

ökat lokalt engagemang. EU-projektet Water Co-Governance tog under åren 2017–2021 fram 

ett stort antal verktyg som vattenråd och andra kan använda för att utveckla lokalt arbete och 

åtgärdsgenomförande. Inom distriktet finns också sex av tjugo LEVA-områden, med en 

särskild samordnare i varje område. Dessa samordnare har bland annat visat vikten av att 

faktiskt ha anställd personal som kan driva lokala arbetsprocesser för åtgärder med det större 

avrinningsområdesperspektivet i åtanke.   

En utmaning för lokalt åtgärdsarbete är att finansieringen av åtgärder ofta är kortsiktig och 

oberäknelig. Mycket finansiering kommer i projektform och medlen ska ofta användas under 
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kort tid. Den epidemi av Covid-19 som startade våren 2020 visade mycket tydligt bekymret 

med kortsiktig finansiering. En stor mängd planerade aktiviteter för att nå ut till fler berörda 

markägare och verksamheter inom beviljade åtgärdsprojekt fick ställas in och det var inte 

självklart möjligt att spara finansieringen för detta till efterföljande år. Många utlysningar av 

medel är också riktade mot främst övergödning, vilket kan vara en begränsning för de behov 

som finns.  

En annan utmaning är behovet av att lotsa fysiska åtgärder igenom nödvändig 

administration, med de olika tillstånd som kan behövas. Det är nödvändigt att berörda 

myndigheter arbetar kontinuerligt med att underlätta administrativa bördor för att förenkla 

åtgärdsgenomförande och samtidigt stimulera att lokalt engagemang snabbt kan resultera i 

handling 

 

10.3 Vattenförvaltningsarbetet är en del i ett större 

sammanhang 
Det arbete som görs utifrån kraven inom vattenförvaltningsförordningen ska samordnas med 

annat miljö- och vattenrelaterat arbete. Det finns bland annat flera vattenrelaterade EU-

direktiv som på olika sätt knyts till vattendirektivet, till exempel nitratdirektivet, 

avloppsvattendirektivet, översvämningsdirektivet och havsplaneringsdirektivet. Dessutom 

kopplar gynnsam bevarandestatus inom fågeldirektivet och art- och habitatdirektiven i 

vattenanknutna Natura 2000-områden och miljökvalitetsnormerna för vatten. 

Utöver direktiven så bidrar vattenförvaltningsarbetet till att uppnå målen i andra 

internationella konventioner om havs- och vattenmiljön såsom samarbetet inom HELCOM 

och Oslo-Pariskonventionen (OSPAR). Åtgärderna för en bättre havsmiljö är till största delen 

beroende av åtgärder på land varför vattenförvaltningens åtgärder i grunden är samma som 

de som krävs för att nå miljömålen i både Östersjön och Nordsjön.  

Mål och delmål i FN:s Agenda 2030, de svenska miljökvalitetsmålen och generationsmålet 

kompletterar varandra på ett bra sätt och är viktiga för den politiska styrningen mot en 

hållbar framtid. Både vattenförvaltning och havsmiljöförvaltning är en del av arbetet med att 

nå de vattenanknutna målen. Når vi inte miljökvalitetsnormerna för vatten och hav så når vi 

inte miljömålen, och tvärtom.  

Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer är viktiga verktyg för att 

öka takten i miljömålsarbetet och nå det önskade miljötillståndet för våra vatten. 

Vattenmyndigheterna vill se en större tydlighet från de miljömålsansvariga myndigheterna 

att verka för vattenförvaltningen åtgärder även i detta sammanhang. En ökad samordning 

mellan olika målsättningar och mellan ansvariga myndigheters arbete är både 

kostnadseffektivt och tidsbesparande då målen oftast är detsamma. 
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10.4 Hållpunkter under åren 2021–2027 
Vattenmyndigheterna har i första hand tidplanen som anges i vattendirektivet att förhålla sig 

till. Men vi behöver också samordna vårt arbete med andra processer. I denna sexårsperiod 

kommer vattendelegationerna att fatta beslut vid flera olika tillfällen. Inför beslut genomförs 

samråd som vanligt och när det gäller miljökvalitetsnormer är samrådstiden oftast en till två 

månader. 

Planerade samråd inom vattenförvaltningen under kommande sexårscykel: 

• arbetsplan med tidtabell 

• översikt väsentliga frågor 

• normer för kraftigt modifierade vattenförekomster (KMV) på grund av markavvattning  

• normer för kraftigt modifierade vattenförekomster (KMV) på grund av vattenkraft enligt 

nationella prövningsplanens tidplan för prövningsgrupper som ska prövas 2025–2027/28 

• samråd av förslag reviderade övervakningsprogram, förvaltningsplaner, 

åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer, 2027–2033 

Planer, uppdrag, andra större händelser och nyheter finns på vattenmyndigheternas 

webbplats, www.vattenmyndigheterna.se.  
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Västra Götalands läns  
författningssamling 

 
 

Länsstyrelsen 
 
 
 14 FS 2021:[Rätts anger] 
 Utkom från trycket den  
 Xx december 2021 
 
 
Länsstyrelsen i Västra Götalands läns (Vattenmyndigheten för 
Västerhavet vattendistrikts) föreskrifter om kvalitetskrav för 
vattenförekomster i Västerhavets vattendistrikt; 
 
beslutat den xx december 2021. 
([diarienummer]) 
 
Med stöd av 4 kap. 8b § vattenförvaltningsförordningen (2004:660) 
föreskriver1 Vattenmyndigheten för Västerhavets vattendistrikt följande. 
 
Nuvarande lydelse 
 
 
Tillämpningsområde 
 
1 § Dessa föreskrifter gäller för de yt- 
och grundvattenförekomster i 
Västerhavets vattendistrikt som anges i 
bilagorna 1–3.  
 

Föreslagen ny lydelse (ändringar 
understrukna) 
 
Tillämpningsområde 
 
(Oförändrad) 
 
 
 
 

 
1 1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om upprättande av 
en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område, i lydelsen enligt Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2013/39/EU, Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/118/EG av den 12 
december 2006 om skydd för grundvatten mot föroreningar och försämring, och Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2008/105/EG av den 16 december 2008 om miljökvalitetsnormer inom 
vattenpolitikens område och ändring och senare upphävande av rådets direktiv 82/176/EEG, 
83/513/EEG, 84/156/EEG, 84/491/EEG och 86/280/EEG, samt om ändring av Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2000/60/EG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/39/EU. 
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Definitioner  
  
2 § Termer och uttryck som används i 
dessa föreskrifter har samma betydelse 
som i 5 kap. miljöbalken, 
vattenförvaltningsförordningen 
(2004:660), badvattenförordningen 
(2008:218), Havs- och 
vattenmyndighetens föreskrifter om 
klassificering och miljökvalitetsnormer 
avseende ytvatten (HVMFS 2013:19) 
och Sveriges geologiska undersöknings 
föreskrifter om miljökvalitetsnormer 
och statusklassificering för grundvatten 
(SGU-FS 2013:2), om inte annat anges 
nedan.  
  
 
I dessa föreskrifter avses med  
 
badvattenkvalitet: kvaliteten på 
badvatten, klassificerad enligt Havs- 
och vattenmyndighetens föreskrifter 
och allmänna råd om badvatten 
(HVMFS 2012:14) och uttryckt som 
”utmärkt”, ”bra”, ”tillfredsställande” 
eller ”dålig”  
 
bromerade difenyletrar: poly 
bromerade difenyletrar (PBDE) 
(kongenerna 28, 47, 99, 100, 153 och 
154), i enlighet med bilaga 6 i Havs- och 
vattenmyndighetens föreskrifter om 
statusklassificering och 
miljökvalitetsnormer avseende 
ytvattenstatus  
  
dålig ekologisk potential: den 
ekologiska kvaliteten hos en konstgjord 
eller kraftigt modifierad 
vattenförekomst som motsvarar 
kravnivån för god ekologisk potential 
med undantag för kvalitets-faktorerna 
hydrologisk regim och konnektivitet, 
bedömd enligt den 

Definitioner 
 
2 § Termer och uttryck som används i 
dessa föreskrifter har samma betydelse 
som i 5 kap. miljöbalken, 
vattenförvaltningsförordningen 
(2004:660), badvattenförordningen 
(2008:218), Havs- och 
vattenmyndighetens föreskrifter om 
klassificering och miljökvalitetsnormer 
avseende ytvatten (HVMFS 2019:25) 
och Sveriges geologiska undersöknings 
föreskrifter om miljökvalitetsnormer 
och statusklassificering för grundvatten 
(SGU-FS 2013:2), om inte annat anges 
nedan. 
 
 
I dessa föreskrifter avses med 
 
(Oförändrad) 
 
 
 
 
 
 
 
bromerade difenyletrar: poly 
bromerade difenyletrar (PBDE) 
(kongenerna 28, 47, 99, 100, 153 och 
154), i enlighet med bilaga 6 i Havs- och 
vattenmyndighetens föreskrifter om 
klassificering och miljökvalitetsnormer 
avseende ytvatten  
 
 
(Oförändrad) 
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kravnivå som anges för respektive 
vatten-förekomst, 
 
ekologisk status: den ekologiska 
kvaliteten hos en ytvattenförekomst, 
klassificerad i enlighet med Havs- och 
vattenmyndighetens föreskrifter om 
klassificering och miljökvalitetsnormer 
avseende ytvatten och uttryckt som 
”hög”, ”god”, ”måttlig”, 
”otillfredsställande” eller ”dålig” 
 
 
 
god ekologisk potential: den ekologiska 
kvalitet i en konstgjord eller kraftigt 
modifierad vattenförekomst som råder 
då alla åtgärder har vidtagits som ger 
ett betydande värde för vatten-
förekomstens ekologiska status och 
som inte har en betydande negativ 
inverkan på miljön i stort eller på den 
verksamhet som ligger till grund för att 
vatten-förekomsten har förklarats som 
konstgjord eller kraftigt modifierad, 
bedömd enligt den kravnivå som anges 
för respektive vattenförekomst, 
 
god kemisk grundvattenstatus: den 
kemiska kvalitet i en grundvatten-
förekomst som överensstämmer med  

• de riktvärden för enskilda 
vattenförekomster som har 
fastställts av 
Vattenmyndigheten enligt 
förfarandet i bilaga 3 till 
Sveriges geologiska 
undersöknings föreskrifter om 
miljökvalitetsnormer och 
statusklassificering för 
grundvatten, eller  

• de riktvärden som framgår av 
bilaga 4 till dessa föreskrifter 
(med beaktande av naturliga 
bakgrundshalter för ämnen som 

 
 
 
ekologisk status: den ekologiska 
kvaliteten hos en ytvattenförekomst, 
klassificerad i enlighet med 
vattenförvaltningsförordningen och 
Havs- och vattenmyndighetens 
föreskrifter om klassificering och 
miljökvalitetsnormer avseende ytvatten 
och uttryckt som ”hög”, ”god”, 
”måttlig”, ”otillfredsställande” eller 
”dålig”  
 
(Oförändrad) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Flyttad till kemisk grundvattenstatus) 
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förekommer i respektive 
vattenförekomst)  

 
gynnsamt tillstånd: det tillstånd för 
berörda livsmiljöer och arter i ett 
område som förtecknats enligt 7 kap. 
27 § första stycket 1 eller 2 miljöbalken 
som framgår av de beskrivningar som 
länsstyrelsen har upprättat enligt 17 § 
förordningen (1998:1252) om 
områdesskydd enligt miljöbalken m.m. 
och som behöver upprätthållas i 
området för att berörda livsmiljöer och 
arter ska uppnå en sådan gynnsam 
bevarandestatus som anges i 16 § 
tredje stycket i samma förordning 
 
kemisk grundvattenstatus: den kemiska 
kvaliteten hos en 
grundvattenförekomst, klassificerad i 
enlighet med Sveriges geologiska 
undersöknings föreskrifter om 
miljökvalitetsnormer och 
statusklassificering för grundvatten och 
uttryckt som ”god” eller 
”otillfredsställande”  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kemisk ytvattenstatus: den kemiska 
kvaliteten hos en ytvattenförekomst, 
klassificerad i enlighet med Havs- och 

 
 
 
(Oförändrad) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kemisk grundvattenstatus: den kemiska 
kvaliteten hos en 
grundvattenförekomst, klassificerad i 
enlighet med Sveriges geologiska 
undersöknings föreskrifter om 
miljökvalitetsnormer och 
statusklassificering för grundvatten och 
uttryckt som ”god” eller 
”otillfredsställande”. Med god kemisk 
grundvattenstatus avses den kemiska 
kvalitet i en grundvattenförekomst som 
överensstämmer med a) de riktvärden 
för enskilda vattenförekomster som har 
fastställts av Vattenmyndigheten enligt 
förfarandet i bilaga 3 till Sveriges 
geologiska undersöknings föreskrifter 
om miljökvalitetsnormer och 
statusklassificering för grundvatten, 
eller b) de riktvärden som framgår av 
bilaga 4 till dessa föreskrifter (med 
beaktande av naturliga 
bakgrundshalter för ämnen som 
förekommer i respektive 
vattenförekomst)  
 
(Oförändrad) 
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vattenmyndighetens föreskrifter om 
klassificering och miljökvalitetsnormer 
avseende ytvatten och uttryckt som 
”god” eller ”uppnår ej god”  
 
kompletterande krav: de krav på 
kvaliteten på vattenmiljön i en 
vattenförekomst som utgör eller ingår i 
ett skyddat område i enlighet med 
bilaga IV i direktiv 2000/60/EG eller ett 
badvatten, och som gäller utöver 
kvalitetskraven för ekologisk, kemisk 
eller kvantitativ status eller ekologisk 
potential, enligt de bestämmelser som 
gäller till följd av att området utgör 
eller ingår i ett sådant skyddat område 
eller badvatten,  
 
krav enligt dricksvattenföreskrifterna: 
de krav på kvaliteten hos dricksvatten 
som följer av Livsmedelsverkets 
föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 
2001:30)  
 
Kravnivå: den kvalitet på vattenmiljön 
som ska uppnås för angivna 
kvalitetsfaktorer i en kraftigt 
modifierad vattenförekomst, 
 
 
 
kvalitetskrav: den ekologiska, kemiska 
eller kvantitativa status som ska uppnås 
i en naturlig vattenförekomst 
(miljökvalitetsnorm),  
 
kvantitativ status: tillstånd relaterat till 
direkta och indirekta vattenuttags 
påverkan på en grundvattenförekomst, 
klassificerat i enlighet med Sveriges 
geologiska undersöknings föreskrifter 
om miljökvalitetsnormer och status-
klassificering för grundvatten och 
uttryckt som ”god” eller 
”otillfredsställande” 

 
 
 
 
 
kompletterande krav: de krav på 
kvaliteten på vattenmiljön i en 
vattenförekomst som utgör, utgör del 
av eller påverkar ett sådant skyddat 
område i enlighet med bilaga IV i 
direktiv 2000/60/EG eller ett 
badvatten.  Bestämmelser för sådant 
skyddat område eller badvatten gäller 
utöver kvalitetskraven för ekologisk, 
kemisk eller kvantitativ status eller 
ekologisk potential.  
 
 
(Oförändrad) 
 
 
 
 
 
kravnivå för ekologisk potential: 
beskriver den kvalitet på vattenmiljön 
som ska uppnås för angivna 
kvalitetsfaktorer i en kraftigt 
modifierad eller konstgjord 
vattenförekomst 
 
kvalitetskrav: den ekologiska, kemiska 
eller kvantitativa status eller ekologiska 
potential som ska uppnås i en naturlig 
vattenförekomst (miljökvalitetsnorm)  
 
(Oförändrad) 
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miljökvalitetsnormer enligt fisk- och 
musselvattenförordningen: de krav på 
kvaliteten i fiskvatten och musselvatten 
som är tillämpliga för en 
vattenförekomst och som anges i 
förordningen (2001:554) om 
miljökvalitetsnormer för fisk- och 
musselvatten 
 
mindre strängt krav: ett undantag från 
kravet att uppnå god ekologisk, kemisk 
eller kvantitativ status eller ekologisk 
potential i en vattenförekomst, beslutat 
enligt 4 kap. 10 § 
vattenförvaltningsförordningen 
 
 
 
 
 
 
 
 
måttlig ekologisk potential: den 
ekologiska kvaliteten hos en konstgjord 
eller kraftigt modifierad 
vattenförekomst som motsvarar 
kravnivån för god ekologisk potential 
med undantag för kvalitetsfaktorn 
hydrologisk regim, bedömd enligt den 
kravnivå som anges för respektive 
vattenförekomst,  
 
naturlig vattenförekomst: en 
vattenförekomst som inte är förklarad 
som konstgjord eller kraftigt modifierad 
vattenförekomst enligt 4 kap. 3 § 
vattenförvaltningsförordningen, 
 
 
 
 
 
 

 
(Oförändrad) 
 
 
 
 
 
 
 
 
(oförändrad)  
 
 
 
 
 
 
(Ny) målår: den tidpunkt då god 
ekologisk status och potential samt 
kemisk ytvattenstatus och kemisk och 
kvantitativ grundvattenstatus ska ha 
uppnåtts (avser den 22 december 2015, 
se även senare målår)  
 
(Oförändrad) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Oförändrad) 
 
 
 
 
 
(Ny) senare målår: en senare tidpunkt 
än den 22 december 2015 då god 
kemisk ytvattenstatus ska ha uppnåtts 
för de ämnen som anges i 4 kap. 4 § 
första stycket 3 
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otillfredsställande ekologisk potential: 
den ekologiska kvaliteten hos en 
konstgjord eller kraftigt modifierad 
vattenförekomst som motsvarar 
kravnivån för god ekologisk potential 
med undantag för kvalitetsfaktorn 
konnektivitet, bedömd enligt den 
kravnivå som anges för respektive 
vattenförekomst, 
 
tidpunkt: den tidpunkt då 
miljökvalitetsnormen för en 
vattenförekomst ska följas (avser den 
22 december det år som anges för 
respektive vattenförekomst) 
 
tidsfrist: en senare tidpunkt än den 22 
december 2015 då kvalitetskraven för 
ekologisk status eller potential samt 
kemisk yt- och grundvattenstatus ska 
följas, beslutad enligt 4 kap. 9 § 
vattenförvaltningsförordningen (avser 
den 22 december det år som anges för 
respektive vattenförekomst) 
 
 
 
 
 
övergripande kvalitetskrav: den 
ekologiska potential och kemiska 
ytvattenstatus som ska uppnås i en 
konstgjord eller kraftigt modifierad 
vattenförekomst (miljökvalitetsnorm). 
 
 
 
 
 
 
 
 

vattenförvaltningsförordningen (avser 
den 22 december 2027) 
 
(Oförändrad) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Oförändrad) 
 
 
 
 
 
tidsfrist: en senare tidpunkt än målåret 
eller det senare målår då 
kvalitetskravet ska följas, beslutad 
enligt 4 kap. 9 § 
vattenförvaltningsförordningen (avser 
den 22 december det år som anges för 
respektive vattenförekomst)   
 
 
 
(Ny) vatten-ID: en kod som är unik för 
vattenförekomsten 

 
övergripande kvalitetskrav 
(miljökvalitetsnorm) för ekologisk 
status/potential: den sammanvägda 
ekologiska kvaliteten som ska uppnås i 
en vattenförekomst 
 
(Ny) övergripande kvalitetskrav för 
kemisk status: kvaliteten som ska 
uppnås för varje ämne utom de med 
mindre strängt krav enligt 4 kap. 10 § 
vattenförvaltningsförordningen 
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Fastställda kvalitetskrav 
 
3 § Kvalitetskraven för respektive 
ytvattenförekomst, 
grundvattenförekomst och skyddat 
område framgår av bestämmelserna 
nedan och av tabellerna i bilagorna 1–3 
till dessa föreskrifter. 
 
 
Kvalitetskrav för ytvattenförekomster  
  
4 § Ytvattenförekomster som inte är 
konstgjorda eller kraftigt modifierade 
enligt 5 § ska uppnå eller behålla hög 
eller god ekologisk status och god 
kemisk ytvattenstatus, om inte 
undantag har meddelats med stöd av 4 
kap. 9–11 §§ förordningen (2004:660) 
om förvaltning av kvaliteten på 
vattenmiljön.  
  
 
 
Ytvattenstatusen i naturliga 
ytvattenförekomster får inte försämras 
i förhållande till den status som 
respektive vattenförekomst har vid var 
tid, om inte annat följer av 4 kap. 12 § 
förordningen om förvaltning av 
kvaliteten på vattenmiljön eller av 
undantag som meddelas med stöd av 4 
kap. 11 § samma förordning. 
 
För samtliga naturliga 
vattenförekomster i Västerhavets 
vattendistrikt ska god kemisk 
ytvattenstatus med avseende på 
ämnena nr 34–45 i Bilaga 6 till Havs- 
och vattenmyndighetens föreskrifter 
om klassificering och 
miljökvalitetsnormer avseende ytvatten 
(HVMFS 2013:19) uppnås senast den 22 
december 2027. 

Fastställda kvalitetskrav 
 
3 § Kvalitetskraven för respektive 
ytvattenförekomst, 
grundvattenförekomst och skyddat 
område framgår av bestämmelserna 
nedan och av tabellerna i bilagorna 1–
32 till dessa föreskrifter. 
 
 
Kvalitetskrav för ytvattenförekomster 
 
4 § Ytvattenförekomster som inte är 
konstgjorda eller kraftigt modifierade 
enligt 5 § ska uppnå eller behålla hög 
eller god ekologisk status och god 
kemisk ytvattenstatus, om inte 
undantag har meddelats med stöd av 4 
kap. 9–10 §§ 
vattenförvaltningsförordningen 
(2004:660) eller en verksamhet eller 
åtgärd har tillåtits med stöd av 4 kap. 
11 § samma förordning.  
  
Ytvattenstatusen i naturliga 
ytvattenförekomster får inte försämras 
i förhållande till den status som 
respektive vattenförekomst har vid var 
tid, om inte annat följer av 4 kap. 15 § 
vattenförvaltningsförordningen eller av 
att en verksamhet eller åtgärd har 
tillåtits med stöd av 4 kap. 11 § samma 
förordning. 
 
För samtliga naturliga 
vattenförekomster i Västerhavets 
vattendistrikt ska god kemisk 
ytvattenstatus med avseende på 
ämnena nr 34–45 i Bilaga 6 till Havs- 
och vattenmyndighetens föreskrifter 
om klassificering och 
miljökvalitetsnormer avseende ytvatten 
(HVMFS 2019:25) uppnås senast den 22 
december 2027. 

 
2 Bilaga 3 kommer att samrådas i mars 2021 
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5 § Med stöd av 4 kap. 3 § förordningen 
(2004:660) om förvaltning av kvaliteten 
på vattenmiljön förklarar 
Vattenmyndigheten de 
ytvattenförekomster som anges i bilaga 
3 till dessa föreskrifter som konstgjorda 
eller kraftigt modifierade 
vattenförekomster.  
  
6 § För kraftigt modifierade 
vattenförekomster gäller de 
kvalitetskrav som anges i bilaga 3. I 
kolumnen Övergripande kvalitetskrav 
under rubriken Kvalitetskrav och 
undantag ekologisk potential anges det 
för varje vattenförekomst vilken 
ekologisk potential som ska uppnås i 
vattenförekomsten och till vilken 
tidpunkt. I kolumnen Kravnivå anges 
det för varje vattenförekomst vilken 
kravnivå som ska uppnås för respektive 
kvalitetsfaktor för att det övergripande 
kvalitetskravet ska följas. För 
kvalitetsfaktorerna Försurning, 
Näringsämnen och Särskilda 
förorenande ämnen ska kravnivån för 
god status enligt Havs- och 
vattenmyndighetens föreskrifter om 
klassificering och miljökvalitetsnormer 
avseende ytvatten (HVMFS 2013:19) 
uppnås, om det inte har beslutats om 
undantag för någon sådan 
kvalitetsfaktor med stöd av 4 kap. 9–10 
§§ vattenförvaltningsförordningen. När 
samtliga angivna kravnivåer (inklusive 
eventuella undantag) har uppnåtts följs 
det övergripande kvalitetskravet. 
 
 
I kolumnen Övergripande kvalitetskrav 
under rubriken Kvalitetskrav och 
undantag kemisk status anges det för 
varje vattenförekomst vilken kemisk 

 
5 § Med stöd av 4 kap. 3 § 
vattenförvaltningsförordningen 
(2004:660) förklarar 
Vattenmyndigheten de 
ytvattenförekomster som anges i bilaga 
3 till dessa föreskrifter som konstgjorda 
eller kraftigt modifierade 
vattenförekomster.  
 
6 § För kraftigt modifierade 
vattenförekomster gäller de 
kvalitetskrav som anges i bilaga 3. I 
kolumnen Övergripande kvalitetskrav 
under rubriken Kvalitetskrav och 
undantag ekologisk potential anges det 
för varje vattenförekomst vilken 
ekologisk potential som ska uppnås i 
vattenförekomsten och till vilken 
tidpunkt. I kolumnen Kravnivå anges 
det för varje vattenförekomst vilken 
kravnivå som ska uppnås för respektive 
kvalitetsfaktor för att det övergripande 
kvalitetskravet ska följas. För 
kvalitetsfaktorerna Försurning, 
Näringsämnen och Särskilda 
förorenande ämnen ska kravnivån för 
god status enligt Havs- och 
vattenmyndighetens föreskrifter om 
klassificering och miljökvalitetsnormer 
avseende ytvatten (HVMFS 2019:25) 
uppnås, om det inte har beslutats om 
undantag för någon sådan 
kvalitetsfaktor med stöd av 4 kap. 9–10 
§§ vattenförvaltningsförordningen 
(2004:660). När samtliga angivna 
kravnivåer (inklusive eventuella 
undantag) har uppnåtts följs det 
övergripande kvalitetskravet. 
 
(Oförändrad) 
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ytvattenstatus som ska uppnås i 
vattenförekomsten. 
 
För samtliga konstgjorda och kraftigt 
modifierade vattenförekomster i 
Västerhavets vattendistrikt ska god 
kemisk ytvattenstatus med avseende 
på ämnena nr 34–45 i Bilaga 6 till Havs- 
och vattenmyndighetens föreskrifter 
om klassificering och 
miljökvalitetsnormer avseende ytvatten 
uppnås senast den 22 december 2027. 
 
Konstgjorda vattenförekomster ska 
uppnå eller behålla god ekologisk 
potential och god kemisk 
ytvattenstatus, om inte undantag har 
meddelats med stöd av 4 kap. 9–10 §§ 
vattenförvaltningsförordningen. 
 
Den ekologiska potentialen och den 
kemiska ytvattenstatusen i konstgjorda 
och kraftigt modifierade 
vattenförekomster får inte försämras i 
förhållande till den potential och status 
som respektive vattenförekomst har vid 
var tid, om inte annat följer av 4 kap. 15 
§ vattenförvaltningsförordningen eller 
av ett tillåtande med stöd av 4 kap. 11 
§ samma förordning. 

 
 
 
Kvalitetskrav för 
grundvattenförekomster 
 
 
 
 
 
 
 
7 § Samtliga grundvattenförekomster 
ska uppnå eller behålla god kvantitativ 
status och god kemisk 

 
 
 
(Oförändrad) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Oförändrad) 
 
 
 
 
 
 
Den ekologiska potentialen och den 
kemiska ytvattenstatusen i konstgjorda 
och kraftigt modifierade 
vattenförekomster får inte försämras i 
förhållande till den potential och status 
som respektive vattenförekomst har 
vid var tid, om inte annat följer av 4 
kap. 15 § 
vattenförvaltningsförordningen eller av 
att en verksamhet eller åtgärd har 
tillåtits med stöd av 4 kap. 11 § samma 
förordning. 
 
Kvalitetskrav för 
grundvattenförekomster 
 
(Ny) 7 § I bilaga 4 till dessa föreskrifter 
anges vilka riktvärden som ska gälla för 
att en vattenförekomst ska anses 
uppnå god kemisk grundvattenstatus 
med avseende på respektive ämne.  
 
8 § Samtliga grundvattenförekomster 
ska uppnå eller behålla god kvantitativ 
status och god kemisk 
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grundvattenstatus, om inte undantag 
har meddelats med stöd av 4 kap. 9–11 
§§ förordningen (2004:660) om 
förvaltning av kvaliteten på 
vattenmiljön.  
  
 
Grundvattenstatusen i 
grundvattenförekomster får inte 
försämras i förhållande till den status 
som respektive vattenförekomst har vid 
var tid, om inte annat följer av 4 kap. 12 
§ förordningen om förvaltning av 
kvaliteten på vattenmiljön eller av 
undantag som meddelas med stöd av 4 
kap. 11 § samma förordning.  
 
 
8 § För de grundvattenförekomster 
som omfattas av undantag med 
avseende på kemisk grundvattenstatus 
för ett eller flera ämnen, gäller för 
respektive förekommande ämne de 
utgångspunkter för att vända 
uppåtgående trender i koncentrationen 
av förorenande ämnen som framgår av 
bilaga 4.  
  
För de grundvattenförekomster som 
uppnår god kemisk grundvattenstatus 
när dessa föreskrifter träder i kraft, 
men som bedöms vara i riskzonen för 
att försämras till otillfredsställande 
kemisk grundvattenstatus på grund av 
förekomst av ett eller flera ämnen, 
enligt vad som anges i kolumnen 
Uppåtgående trend i bilaga 2, gäller för 
respektive förekommande ämne de 
utgångspunkter för att vända 
uppåtgående trender i koncentrationen 
av förorenande ämnen som framgår av 
bilaga 4. 
 
 
 

grundvattenstatus, om inte undantag 
har meddelats med stöd av 4 kap. 9–10 
§§ vattenförvaltningsförordningen 
(2004:660) eller en verksamhet eller 
åtgärd har tillåtits med stöd av 4 kap. 
11 § samma förordning.  
  
Grundvattenstatusen i 
grundvattenförekomster får inte 
försämras i förhållande till den status 
som respektive vattenförekomst har 
vid var tid, om inte annat följer av 4 
kap. 15 § 
vattenförvaltningsförordningen eller av 
att en verksamhet eller åtgärd har 
tillåtits med stöd av 4 kap. 11 § samma 
förordning.  
 
9 § (Första stycket borttaget) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
För de grundvattenförekomster som 
uppnår god kemisk grundvattenstatus 
när dessa föreskrifter träder i kraft, 
men som bedöms vara i riskzonen för 
att försämras till otillfredsställande 
kemisk grundvattenstatus på grund av 
förekomst av ett eller flera ämnen, 
enligt vad som anges i kolumnen 
Utgångspunkt för att vända trend i 
bilaga 2, gäller för respektive 
förekommande ämne de 
utgångspunkter för att vända 
uppåtgående trender i koncentrationen 
av förorenande ämnen som framgår av 
bilaga 4. 
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Undantag  
 9 § Undantag enligt 4 kap. 9 eller 10 §§ 
vattenförvaltningsförordningen 
(2004:660) från de kvalitetskrav som 
anges i 4, 6 och 7 §§ i dessa föreskrifter 
gäller för vattenförekomster i distriktet 
enligt vad som framgår nedan. I bilaga 
1–3 anges de undantag som gäller för 
respektive vattenförekomst. 
 
Av kolumnen Kvalitetskrav och tidpunkt 
i tabellerna avseende ekologisk status i 
bilaga 1 framgår det om en 
vattenförekomst ska uppnå 
miljökvalitetsnormen för ekologisk 
status vid någon senare tidpunkt än när 
dessa föreskrifter träder i kraft, eller 
om den ska uppnå ett mindre strängt 
kvalitetskrav än hög eller god ekologisk 
status. Om det inte anges någon 
tidpunkt i kolumnen gäller 
kvalitetskravet omedelbart. 
 
 
 
 
Av kolumnen Övergripande 
kvalitetskrav under rubriken 
Kvalitetskrav och undantag ekologisk 
potential i bilaga 3 framgår det om 
miljökvalitetsnormen för ekologisk 
potential för en kraftigt modifierad 
vattenförekomst ska följas vid någon 
senare tidpunkt än när dessa 
föreskrifter träder i kraft, och om det 
för vattenförekomsten har beslutats 
om ett mindre strängt krav än god 
ekologisk potential. Om det inte anges 
någon tidpunkt i kolumnen gäller 
kvalitetskravet omedelbart. Av 
kolumnerna Tidsfrist respektive Mindre 
strängt krav under rubriken 
Kvalitetskrav och undantag ekologisk 
potential i samma bilaga framgår det 
vilka undantag som har beslutats för 

Undantag 
10 § Undantag enligt 4 kap. 9 eller 10 
§§ vattenförvaltningsförordningen 
(2004:660) från de kvalitetskrav som 
anges i 4, 6 och 8 §§ i dessa föreskrifter 
gäller för vattenförekomster i distriktet 
enligt vad som framgår nedan. I bilaga 
1–3 anges de undantag som gäller för 
respektive vattenförekomst.  
  
Av kolumnen Precisering av 
kvalitetskrav i tabellerna avseende 
ekologisk status och ekologisk potential 
i bilagorna 1 och 3 framgår det om en 
vattenförekomst ska uppnå 
miljökvalitetsnormen för ekologisk 
status eller ekologisk potential vid 
någon senare tidpunkt än när dessa 
föreskrifter träder i kraft, eller om den 
ska uppnå ett mindre strängt 
kvalitetskrav än hög eller god ekologisk 
status eller god ekologisk potential. Om 
det inte anges någon tidpunkt i 
kolumnen gäller kvalitetskravet 
omedelbart.  
 
(Oförändrad) 
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relevanta kvalitetsfaktorer för 
respektive vattenförekomst. 
 
De undantag som gäller med avseende 
på kemisk ytvattenstatus framgår av 
kolumnerna Tidsfrist respektive Mindre 
strängt krav i tabellerna avseende 
kemisk ytvattenstatus i bilagorna 1 och 
3. 
 
De undantag som gäller med avseende 
på kvantitativ grundvattenstatus 
framgår av kolumnen Kvalitetskrav och 
tidpunkt i tabellerna avseende 
kvantitativ status i bilaga 2. Om det inte 
anges någon tidpunkt i kolumnen gäller 
kvalitetskravet omedelbart. 
 
 
De undantag som gäller med avseende 
på kemisk grundvattenstatus framgår 
av kolumnerna Tidsfrist respektive 
Mindre strängt krav i tabellerna 
avseende kemisk grundvattenstatus i 
bilaga 2.  
 
I bilaga 4 till dessa föreskrifter anges 
det vilka riktvärden som ska gälla för att 
en vattenförekomst ska anses uppnå 
god kemisk grundvattenstatus med 
avseende på respektive ämne som 
ligger till grund för undantag i form av 
tidsfrist. 
 
10 § Om ett mindre strängt krav har 
fastställts för ett eller flera ämnen som 
ingår i bedömningen av kemisk yt- eller 
grundvattenstatus för en 
vattenförekomst, ska halterna av det 
ämne eller de ämnen som föranleder 
det mindre stränga kvalitetskravet inte 
överskrida de halter som ligger till 
grund för den senast aktuella 
bedömningen av kemisk yt- eller 
grundvattenstatus. 

 
 
 
De undantag som gäller för kemisk 
ytvattenstatus framgår av kolumnerna 
Tidsfrist respektive Mindre strängt krav 
i tabellerna avseende kemisk 
ytvattenstatus i bilagorna 1 och 3.  
  
 
De undantag som gäller för kvantitativ 
grundvattenstatus framgår av 
kolumnen Precisering av kvalitetskrav i 
tabellerna avseende kvantitativ status i 
bilaga 2. Om det inte anges någon 
tidpunkt i kolumnen Övergripande 
kvalitetskrav gäller kvalitetskravet 
omedelbart.  
  
De undantag som gäller för kemisk 
grundvattenstatus framgår av 
kolumnerna Tidsfrist respektive Mindre 
strängt krav i tabellerna avseende 
kemisk grundvattenstatus i bilaga 2. 
 
 
Har flyttats till 7 § 
 
 
 
 
 
 
 
11 § Om ett mindre strängt krav har 
fastställts för ett eller flera ämnen som 
ingår i bedömningen av kemisk yt- eller 
grundvattenstatus för en 
vattenförekomst, ska halterna av det 
ämne eller de ämnen som föranleder 
det mindre stränga kvalitetskravet inte 
överskrida de halter som ligger till 
grund för den senast aktuella 
bedömningen av kemisk yt- eller 
grundvattenstatus.  
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Särskilda bestämmelser om skyddade 
områden  
  
11 § De tillämpliga kvalitetskraven 
enligt 4, 6 eller 7 § ska gälla för 
vattenförekomster som även utgör eller 
ingår i skyddade områden i enlighet 
med bilaga IV i direktiv 2000/60/EG, om 
inte annat följer av de bestämmelser 
som gäller till följd av att området utgör 
eller ingår i ett skyddat område, enligt 
vad som anges i kolumnen Skyddade 
områden i tabellerna i bilagorna 1–3.  
  
 
 
12 § För de vattenförekomster som 
utgör badvatten gäller de krav på 
badvattenkvalitet som framgår för 
respektive sådan vattenförekomst i 
kolumnen Skyddade områden i bilaga 1 
och 3.  
 
 
 
 

 
Särskilda bestämmelser om skyddade 
områden 
 
12 § De tillämpliga kvalitetskraven 
enligt 4, 6 eller 8 § ska gälla för 
vattenförekomster som även utgör, 
utgör del av eller påverkar skyddade 
områden i enlighet med bilaga IV i 
direktiv 2000/60/EG, om inte annat 
följer av de bestämmelser som gäller 
till följd av att området utgör, utgör del 
av eller påverkar ett skyddat område, 
enligt vad som anges i kolumnen 
Skyddade områden i tabellerna i 
bilagorna 1–3.  
  
13 § För de vattenförekomster som 
utgör badvatten gäller de krav på 
badvattenkvalitet som framgår för 
respektive sådan vattenförekomst i 
kolumnen Skyddade områden i bilaga 1 
och 3.  
 
 
  
 
 
 

 
 
Beslutet med tillhörande bilagor förvaras hos länsstyrelsen. 
__________________ 
 
Dessa föreskrifter träder i kraft den 22 december 2021, då Länsstyrelsen i Västra 
Götalands läns föreskrifter 14 FS 2016:58 upphör att gälla.  
 
 
 
[NAMN på beslutande (versaler)] 
 
  [Namn på föredragande (ej versaler)] 
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Förord 

Denna delförvaltningsplan med åtgärdsprogram för vattenbrist och torka för Västerhavets 

vattendistrikt är den första i sitt slag.  

Dokumentet har tagits fram på relativt kort tid och är enbart ett utkast inför samråd. 

Vattenmyndigheten välkomnar också förslag på nya lämpliga åtgärder, särskilt från berörda 

myndigheter. 

Under arbetet med delförvaltningsplanen har det blivit tydligt att det behövs bättre kunskap 

om vattenuttag. I nuläget är det svårt att bedöma om det kan bli risk för vattenbrist i en 

specifik vattenförekomst. Arbetet har också tydliggjort behovet av bättre kunskap om 

vattentillgång i yt- och grundvattenförekomster som är påverkade av samhällets vattenbehov. 

Huvuddelen av tillgänglig data rörande kvantitativ tillgång tas idag fram i opåverkade 

vattenförekomster. Denna information är viktig som bakgrundsanalys men för att förutsäga 

en kommande bristsituation för till exempel dricksvatten är information om opåverkade 

vattenförekomster inte tillräcklig. 

Vattenmyndigheten för Västerhavets vattendistrikt välkomnar synpunkter under samrådet. 
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Sammanfattning 
Förslaget till delförvaltningsplan med åtgärdsprogram för vattenbrist och torka för 

Västerhavets vattendistrikt är den första planen i sitt slag. Den är framtagen som en del av 

vattenförvaltningens arbete 

Huvudsyftet med denna delförvaltningsplan är att minimera negativa torkaeffekter på 

ekonomin, samhället och miljön så att miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten kan 

följas. 

Västerhavets vattendistrikt har generellt sett många grundvattentillgångar med dricksvatten 

av hög kvalitet och ofta är möjligheten till uttag goda. Många verksamheter påverkar 

distriktets grundvatten. Det är vanligt med diffust läckage från förorenande områden och 

jordbruksmark men även föroreningar från vägar och andra transport- och 

infrastrukturanläggningar påverkar. Grundvattnets kvantitet påverkas av vattenuttag via 

kommunal eller allmän vattentäkt men också av uttag för jordbruksändamål. 

Data från SMHI rörande Göta älv i distriktets västra del visar att sommarnederbörden stigit 

de senaste 50 åren. Medeltemperaturen har också stigit ungefär 1,5 grader och växtsäsongens 

längd har ökat. I distriktet fylls grundvattenförekomsterna på nästan enbart under perioden 

när det inte är växtsäsong. Grundvattnet rör sig i marken och sipprar sakta ut i vattendragen 

och i andra grundvattenberoende områden som våtmarker. Med lägre grundvattennivåer 

sipprar mindre grundvatten ut i sjöar och vattendrag. Detta kan leda till att flödena minskar 

även i vattendragen. Grundvatten är också en mycket viktig resurs för 

dricksvattenförsörjningen. Enskilt dricksvatten är nästan alltid grundvatten och ungefär 25 % 

av den kommunala dricksvattenförsörjningen i landet är grundvatten. De senaste 50 årens 

klimatförändringar innebär att redan nu har den årliga tidsperioden då 

grundvattenmagasinen fylls på minskat. Men SGU har ännu inte noterat några generella 

trender med minskande nivåer i grundvattnet på de platser där de gör mätningar.  

Det finns ett stort behov av att öka kunskapen om vattenuttagen i distriktet. Med denna 

kunskap som grund kommer det att gå att göra en karaktärisering av risken för torka och 

vattenbrist hos yt- och grundvattenförekomster. Denna karaktärisering krävs för att kunna 

göra rätt åtgärd på rätt plats. 

Flera av de åtgärder som föreslås i åtgärdsprogramdelen av planen syftar till att öka 

kunskapen om vattenuttag. Det finns också förslag på åtgärder för rådgivning av effektivare 

vattenanvändning. Denna rådgivning riktar sig till små- och medelstora företag. Utöver detta 

finns förslag på en plan för prövning av tillstånd för vattenuttag, länsvisa strategier för 

våtmarker och en plan för avveckling av diknings- och sjösänkningsföretag som inte längre 

fyller någon funktion. 

Delförvaltningsplanen går nu ut på samråd och Vattenmyndigheten? välkomnar synpunkter. 
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1 Inledning 
De senaste årens problem med torka och vattenbrist har gjort att många fått upp ögonen för 

att det inte bara är på vissa håll i Sverige som det kan uppstå problem med tillgången på 

vatten. Sverige är trots det ett land med gott om vatten. Det är en stor fördel för oss jämfört 

med många andra länder eftersom vatten är grunden för allt liv. Detta har samtidigt gjort oss 

bekväma och därmed sårbara.  

Vattenbrist definieras som en situation där efterfrågan på vatten är större än tillgången. 

Situationen kan ha olika orsaker varav torka är en. En annan orsak kan till exempel vara dålig 

kvalitet på råvatten för dricksvattenproduktion. Trots att det då finns vatten så går det inte att 

producera dricksvatten av tillräckligt hög kvalitet.  

Den viktigaste åtgärden för att hantera vattenbrist är att förebygga att den uppstår. 

Åtgärderna kan vara att planera rätt verksamhet på rätt plats, genomföra besparingsåtgärder 

eller att hålla kvar mer av nederbörden i landskapet. Det finns också ett antal åtgärder på 

administrativ nivå som sedan tidigare pekats ut i åtgärdsprogrammet och som länsstyrelser 

och kommuner antingen gör för att skydda vattnet eller för att reglera användningen. Det 

handlar till exempel om vattenförsörjningsplaner på kommunal eller regional nivå, 

vattenskyddsområden och tillstånd för vattenuttag. 

Ett varmare klimat kommer att förlänga växtsäsongen. Det innebär bland annat att den 

mängd vatten som växtligheten tar upp kommer att öka. Detta kan i sin tur leda till kortare 

period då grundvatten kan fylla på i till exempel dricksvattentäkter. 

Vattenbrist är ofta en långsam kris. Den byggs upp under flera års tid. Denna plan belyser de 

åtgärder som kan vidtas lokalt och regionalt för att förhindra eller minimera risken för att 

vattenbrist uppstår. Genom goda förberedelser kan en långsam kris hanteras på genomtänkt 

och effektivt sätt och skadorna minimeras på både miljön, ekonomin och i samhället i stort. 

Goda förberedelser bidrar till ett samhälle som är socialt, miljömässigt och ekonomiskt 

hållbart. De bidrar därmed också till att uppfylla FN:s globala hållbarhetsmål, agenda 2030. 

Europeiska kommissionen har efter granskning av Sveriges rapportering uppmanat Sverige 

att ta fram vattenbrist- och torkaplaner där det behövs. Detta är en delförvaltningsplan till 

Förvaltningsplan för Västerhavets vattendistrikt 2021–2027. Delförvaltningsplanen ska ge stöd 

för ett långsiktigt arbete i vattendistriktet för att undvika vattenbrist och förebygga torka. 

1.1 Rättslig grund 
Av (vattendirektivet ) (2000/60/EG) Artikel 13 punkt 5 framgår att förvaltningsplaner för 

avrinningsdistrikt kan kompletteras med mer detaljerade program och förvaltningsplaner för 

en fråga som beaktar särskilda aspekter på vattenförvaltningen. Vattendirektivets 

bestämmelse är genomförd i svensk lagstiftning genom (vattenförvaltningsförordningen ) 

(2004:660) 5 kap. 2 §. Detta är en sådan delförvaltningsplan som handlar om vattenbrist och 

torka. Information om vattendistriktet och hur vattenmyndigheten genomför aktuell 

lagstiftning hittar du i Förvaltningsplan för Västerhavets vattendistrikt 2021–2027. 
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Begreppen vattenbrist och torka används ofta parallellt, enligt kommissionens vägledning om 

utformning av torkaplaner (Europeiska kommissionen, 2007), så definieras begreppen på 

följande sätt:  

• Vattenbrist - genomsnittliga obalanser i tillgången på vatten mellan utbud (tillgång) 

och efterfrågan (uttag/önskemål om uttag).  

• Torka – betydande avvikelse från det vattnets naturliga medelnivå, orsakad av 

naturliga företeelser. Naturligt återkommande förändringar i klimatet som leder till 

tillfällig minskad tillgång på vatten. 

Miljökvalitetsnormer 
Miljökvalitetsnormer för vatten omfattar ytvatten (sjöar, vattendrag och kustvatten) och 

grundvatten. Syftet med normerna är att säkra Sveriges vattenkvalitet. En miljökvalitetsnorm 

för vatten beskriver den kvalitet en så kallad vattenförekomst ska ha nått vid en viss tidpunkt. 

Huvudregeln är att alla vattenförekomster ska uppnå det som inom vattenförvaltning kallas 

god status. En norm anger en lägstanivå. Vattenförekomsten får alltså inte påverkas av en 

verksamhet på så sätt att kvaliteten blir sämre än den status som anges i normen. Det är 

vattendelegationen vid Vattenmyndigheten i respektive distrikt som beslutar om 

miljökvalitetsnormerna för en vattenförekomst och dessa fastställs ansvarigt läns 

författningssamling. Genom normerna ställer delegationerna krav på ekologisk och kemisk 

kvalitet i ytvatten, och krav på kemisk kvalitet och vattentillgång för grundvatten. För att 

miljökvalitetsnormerna ska kunna följas är det viktigt att undvika eller minimera negativa 

torkaeffekter på ekologisk status (framförallt hydrologisk regim) och grundvattnets 

kvantitativa status, speciellt vid utdragen torka som anges i (vattendirektivet ), artikel 4.6. 

Normerna används till exempel av myndigheter och kommuner vid tillståndsprövningar och 

vid tillsyn av vattenverksamheter. Kommunerna ska också se till att normerna följs till 

exempel när de planerar för användningen av mark och vatten. I Vatteninformationssystem 

Sverige, (VISS) framgår bland annat vilka miljökvalitetsnormer som gäller.  

För grundvatten finns en miljökvalitetsnorm för kvantitativ status. I Västerhavets 

vattendistrikt finns en grundvattenförekomst som inte uppnår god kvantitativ status och 

ytterligare 5 riskerar inte nå god kvantitativ status till 2027. En indikator för otillfredsställande 

kvantitativ status är sådan skada som uppstår på grundvattenberoende ekosystem på grund 

av överutnyttjande av den tillgängliga grundvattenresursen. 

När det gäller ytvatten i sjöar och vattendrag finns det inte någon miljökvalitetsnorm för 

kvantitativ status utan bedömningen en tolkning kan utgå från ekologisk status. Möjliga 

kvalitetskrav att kunna tolka vattenbrist är fisk, bottenfauna och hydrologisk regim. 

Bedömningsgrunderna för dessa kvalitetskrav är inte anpassade för att klassa vattenbrist i 

dagsläget då fisken simmar bort vid uttorkning men kommer åter när flödet ökar och 

bottenfaunan gräver ner sig och kommer upp då vattennivån återställs. Kvalitetskraven för 

hydrologisk regim är anpassade för långa tidsrymder och är inte känslig för kortare perioder 

med vattenbrist.  

När det gäller kemisk status och särskilt förorenande ämnen för ekologisk status finns det en 

risk att vattenkvaliteten försämras vid torka genom att halterna av miljögifter blir högre när 

vattenmängden minskar. Här är kopplingen mellan kvalitetsfaktorerna och torka svaga 

eftersom det kan finnas andra anledningar att halterna stiger.  
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En ytterligare problematik är när grundvatten fylls på med ytvatten (konstgjord infiltration) 

vilket innebär att den kvantitativa statusen för grundvatten uppnås samtidigt som ytvattnets 

kvantitet försämras utan att det finns en bedömningsgrund för hur mycket ytvattnet tål. 

För dricksvattenförekomst (enligt (vattendirektivet ), artikel 7) ska det finnas erforderligt skydd 

för kvaliteten men ingen bedömning när detta utgör en risk för att kvantiteten är hotad. 

Läs mer om statusklassificering och riskbedömning i Förvaltningsplanens kapitel 3.  

För att kunna föreslå en fysisk åtgärd i vattenförekomsten, till exempel att det behövs fler 

våtmarker som håller kvar vattnet i landskapet, behöver åtgärden kopplas tillbaka till en risk 

att inte nå kvalitetskrav, status som är sämre än god och att det finns en eller flera typer av 

mänsklig påverkan som orsakar problemen. 

1.2 Syfte 
Huvudsyftet med denna delförvaltningsplan är att minimera negativa torkaeffekter på 

ekonomin, samhället och miljön så att miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten kan 

följas. 

För att nå huvudsyftet bör planen omfatta åtgärder för att:  

• Undvika eller minimera negativa torkaeffekter på vattenförekomsternas status, 

särskilt på ekologiska flöden och grundvattnets kvantitativa status, framförallt vid 

utdragen torka, som anges i (vattendirektivet ), artikel 4.6.  

• Garantera tillgången på vatten i tillräckliga mängder för att tillgodose nödvändiga 

mänskliga behov och för att säkerställa människors hälsa och säkerhet under alla 

torkstadier 

• Utveckla varningssystem för att upptäcka och förutsäga torka vilket kan omfatta. 

 

På grund av databrist när det gäller vattenanvändningen har det inte varit möjligt att fullt ut 

inkludera alla dessa delar i planen. De åtgärder som föreslås i planen syftar bland annat till att 

åtgärda denna databrist. 

1.3 Avgränsningar 
Delförvaltningsplanen behandlar inte frågor som rör den akuta krishanteringen vid torka och 

vattenbrist. Men målet är att de åtgärder som vi listar här ska leda till mindre behov av akut 

krishantering på grund av vattenbrist. Frågor om översvämning behandlas inte i rapporten. 

Inte heller vattenkraftens behov av vattenmagasin. 

Avgifter för själva vattnet som resurs tar vi inte heller upp i delförvaltningsplanen. 

Europeiska kommissionen har ifrågasatt om Sverige har införlivat (vattendirektivet), artikel 9 

på ett korrekt sätt. Sverige har vidhållit att införlivandet är korrekt. Vattenprisutredningen 

(SOU 2010:17) utredde bland annat om Sverige kan anses uppfylla artikel 9 och kraven på 

ekonomiska styrmedel för vattenanvändning som artikeln ställer. Det är även utredningens 

slutsats att kraven är korrekt införlivade i svensk lag. Utredningen påtalar att hushållning 

med vatten sker genom tillståndskrav och att Sverige allmänt sett inte har vattenbrist. 
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Både Dricksvattenutredningen (SOU 2016:32) och Svenskt Vatten (2017) pekar på stora behov 

av investeringar för att klimatanpassa de svenska vatten- och avloppssystemen. I framtiden 

förväntas extremväder bli allt vanligare och både översvämningar och torka kommer att 

innebära stora tekniska utmaningar. Att utveckla frågor rörande den tekniska infrastrukturen 

ligger utanför den här delförvaltningsplanens räckvidd men frågan är av stor vikt för 

samhället. Behovet av effektivare vattenanvändning inom kommunala VA-system är inte 

annorlunda än inom andra områden. Planen berör därför ändå denna sektor. 
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2 Bakgrund 

2.1 Västerhavets vattendistrikt 
Västerhavets vattendistrikt är Sveriges västligaste och omfattar hela Värmlands, Hallands och 

Västra Götalands län. Även delar av Skånes, Kronobergs, Örebro, Jönköpings, Dalarnas och 

Jämtlands län ingår i distriktet. Dessutom omfattas delar av Glomma och Trysilälven i Norge. 

Västerhavets vattendistrikt sträcker sig från Kullen i söder till Klarälvens källflöden i norr, 

från Skagerraks kust i väster till Tivedens skogar i öst. I distriktet finns allt från unika marina 

miljöer längs med kusten, till ensligt belägna skogssjöar i Dalsland och Värmland. Här finns 

många vattendrag och Sveriges största flod, Göta älv. I Värmlands älvdalar och längs med 

Hallands rullstensåsar finns stora grundvattentillgångar. 

Distriktet omfattar 832 sjöar, 1 909 vattendrag, 111 kustvatten och 596 grundvatten som är 

utpekade som vattenförekomster. Vattenmyndigheten arbetar för att alla vattenmiljöer ska nå 

en god vattenkvalitet och för att säkra vattentillgången för alla tänkbara behov. 

Många verksamheter påverkar distriktets grundvatten. Det är vanligt med diffust läckage från 

förorenande områden och jordbruksmark men även föroreningar från vägar och andra 

transport- och infrastrukturanläggningar påverkar.. Grundvattnets kvantitet påverkas av 

vattenuttag via kommunal eller allmän vattentäkt men också av uttag för jordbruksändamål 

Ytterligare information om distriktets geografi, demografi och sysselsättning framgår av 

kapitel 2 i förvaltningsplanen för Västerhavets vattendistrikt. Där ger vi också en överblick 

och en analys av distriktets vatten. 

2.2 Vattenbrist skadar både naturmiljön och 

samhället 
Om en situation uppstår där behovet av vatten är större än tillgången kan det snabbt bli 

problem. I en sjö eller ett vattendrag kan det till slut påverka vattenförekomstens ekologiska 

status om uttaget fortsätter att vara för stort så att vattennivån sjunker. Det kan också uppstå 

förändringar i vattnets kemiska status vid låga vattennivåer i både yt- och grundvatten.  

Grundvattenflödet kan ändra riktning vid låga grundvattennivåer. Områden som i vanliga 

fall har ett utflöde av grundvatten kan då istället bli inströmningsområden där ytvatten 

sipprar ner i marken och fyller på grundvattnet. Det kan då ta med sig föroreningar och ge 

konsekvenser för grundvattnets kemi.  

Men låga nivåer av grundvatten kan också leda till andra skador:  

• I kustområden eller i områden med relikt saltvatten finns det stor risk för inträngning av 

saltvatten när grundvattennivån sjunker.  

• Låga grundvattennivåer kan leda till sättningar i byggnader och andra konstruktioner.  

• Risken för ras och skred ökar. 

• Grundvattenberoende terrestra ekosystem kan skadas – i vissa fall permanent.  
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• När utflödet av grundvatten minskar till sjöar och vattendrag intill 

grundvattenförekomsten kan det också ge konsekvenser för ekologisk och kemisk status 

i ytvattnet 

Vattenbrist kan alltså leda till skador både på naturmiljön och på samhället. 

För att inte riskera skador på naturmiljön när en bristsituation uppstår kan Länsstyrelsen 

behöva begränsa vattenuttagen. De kan då prioritera vissa vattenuttag före andra, till exempel 

att dricksvattenuttag ska gå före uttag till andra ändamål. Prioriteringen kan leda till att vissa 

verksamheter får brist på vatten.  

I praktiken används denna möjlighet sällan. Ett skäl är osäkerhet kring ersättningen för den 

användare som blir bortprioriterad. Se vidare avsnitt 3.2. 

2.3 Hur använder vi vatten? 
SCB har på uppdrag av Vattenmyndigheterna studerat vattenuttagen och 

vattenanvändningen i Sverige och i de olika distrikten (SCB, 2019). Under år 2015 beräknade 

de att de totala uttagen av sötvatten var cirka 2,4 miljarder kubikmeter i Sverige. Enligt SCB:s 

beräkningar står industrin för den klart dominerande användningen i samtliga distrikt. I 

rapporten har man tagit med kylvattenanvändningen, inklusive havsvatten. Om kylvatten tas 

med står industrin för ungefär två tredjedelar av vattenanvändningen, men industrin 

dominerar vattenanvändningen även om kylvatten räknas bort (SCB, 2019). 

Internationellt sett står jordbruket för den största vattenanvändningen, till exempel inom EU 

där jordbruket i genomsnitt använder 21 procent av allt vatten. I samtliga länder står 

bevattning för den största delen av jordbrukets vattenanvändning.   

I Sverige använder däremot jordbruket under 5 procent av det sötvatten som används totalt. 

Västerhavets vattendistrikt är ett jordbruksintensivt distrikt. Distriktet har både den näst 

största bevattningsbara arealen och den näst största djurhållningen i landet. Sammantaget står 

distriktet för omkring en femtedel av det svenska jordbrukets totala vattenanvändning. 

Jordbrukets andel av vattenanvändningen i distriktet är 4 procent.  

I Sverige har drygt tio procent av befolkningen enskild vattenförsörjning året runt. Det gäller 

både sammantaget och i distriktet. Både grävda och borrade brunnar brukar finnas i små 

grundvattenmagasin. Små magasin innehåller lite vatten och reagerar snabbt på både 

nederbörd och vattenuttag. Det innebär att hushåll med enskild vattenförsörjning är särskilt 

utsatta för vattenbrist. Vattenbristen kan uppstå både för att vattnet tar slut eller för att 

saltvatten tränger in i vattenmagasinet vid låga grundvattennivåer. Många fritidshus har 

också enskild vattenförsörjning. Dessutom ligger de ofta vid kusten eller på öar där risken för 

torkasommartid oftast är större. 

I Förvaltningsplan för Västerhavets vattendistrikt 2021–2027 hittar du ytterligare information 

om distriktets vattenanvändning. 
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2.4 Vattenbrist i Sverige 
Åren 2016 – 2018 var det problem med torka och vattenbrist i flera områden i Sverige. SMHI 

har publicerat en rapport om Sveriges vattentillgång och analyserar där vattenbristen under 

perioden (Stensen, Krunegård, Rasmusson, Matti, & Hjerdt, 2019). I rapporten konstaterar de 

att orsaken till vattenbristen skiljde sig åt mellan åren. Även problemen och vilka områden 

som drabbades varierade mellan åren.  

Med ett varmare klimat i Sverige väntar sig SMHI att vintrarna blir varmare och mer 

nederbördsrika. Samtidigt är avdunstningen relativt låg vintertid.  Detta leder till mer vatten. 

Men varmare temperaturer innebär också att avdunstningen och växternas vattenförbrukning 

ökar under sommarhalvåret, vilket kan ge minskad tillgång till vatten, särskilt i södra Sverige. 

De problem med vattenbrist som flera vattendistrikt upplevt på senare år kommer därför med 

största sannolikhet att återkomma. Ett framtidsscenario är därför att det blir blötare vintrar 

men även torrare somrar, dvs en större variation under året än tidigare. 

För att motverka akut vattenbrist under åren 2016, 2017 och 2018 införde ett stort antal 

kommuner restriktioner för förbrukning av kommunalt dricksvatten. Dricksvatten kördes 

med tankbil från andra kommuner till Öland och andra områden. Överföringsledningar 

byggdes på kort tid. Kommunerna genomförde också informationskampanjer, gjorde avsteg 

från befintliga vattendomar och utvecklade nya eller alternativa vattentillgångar och källor. 

På vissa håll påbörjades även mätningar av vattennivåer. SMHI påpekar att det ger viktig 

kunskap och en förutsättning för att kunna övervaka sin egen vattentillgång. 

2.5 Vattenbrist i Västerhavets vattendistrikt 
Ojämn tillgång på vatten i Sverige förstärks när klimatet förändras. Västerhavets 

vattendistrikt har redan idag problem med vattenbrist under vissa år och årstider. Problemen 

kommer sannolikt att öka.  

I Sverige är den vanligaste vindriktningen sydvästlig vind. Det är därför också från det hållet 

som den största mängden nederbörd kommer. Delar av inlandet i Västerhavets vattendistrikt 

ligger på så sätt i regnskugga och får mindre årsnederbörd än exempelvis de västligare 

delarna av distriktet. Detta är kännbart för delar av Västgötaslätten. En del av åarna i 

distriktet har redan idag låg vattenföring sommartid. Med ett förändrat klimat förväntas 

lågflödesperioden bli längre.  

Det framtida klimatet kan verka abstrakt och avlägset, men SMHI:s observationer över 

temperatur, nederbörd med mera visar förändringar redan nu. 

Diagram 1 nedan visar årsnederbörden, avdunstningen och avrinningen i Göta älv de senaste 

50 åren. De enskilda punkterna visar den årliga nederbörden och avrinningen år för år. 

Kurvorna visar så kallade 10-årsmedelvärden. Av figuren framgår att nederbörden har stigit 

successivt de senaste 50 åren och att avrinningen ökat svagt.  

Avdunstningskurvan visar skillnaden mellan nederbörd och avrinning och i den ingår även 

eventuellt vattenuttag. Avdunstningen har ökat som en följd av att klimatet blivit varmare.  
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Tioårsmedelvärden av vattenbalans i Göta älv med årsvärden  

 

Diagram 1 visar 10-årsmedelvärden av vattenbalansen i Göta älvs avrinningsområde under de senaste 

50 åren. Nederbörden och avdunstningen har ökat, liksom avrinningen.  

Diagram 2 visar när på året nederbörden har fallit de senaste 50 åren. Det översta fältet 

representerar nederbörden under sommarmånaderna. Att bara det fältet ökat i storlek visar 

att nederbördsökningen i stort sett enbart har skett under sommarmånaderna. Eftersom 

avrinningen inte har ökat kan man anta att det mesta av nederbördsökningen har tagits upp 

och transpirerats av växterna, eller avdunstat direkt från fuktiga ytor. En viss ökning av 

vattenuttaget kan också ha skett, men i många fall återförs det uttagna vattnet till samma 

vattendrag. Se vidare avsnittet om databrist. 
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Tioårsmedelvärden av månadsnederbörd i Göta älv 

 

Diagram 2 Diagrammet visar när på året nederbörden har fallit de senaste 50 åren. Ökningen har i 

stort sett enbart skett under sommarmånaderna  

Under samma period har medeltemperaturen stigit 1,5 grader och växtsäsongens 

(vegetationsperiodens) längd ökat (se figur A och B).  

Tioårsmedelvärden av lufttemperatur i Göta älv med årsmedelvärden  

 

Diagram 3 Diagram som visar att lufttemperaturen i Göta älv har stigit sedan 1960-talet. Prickarna är 

årsmedelvärden år för år och kurvan visar 10-årsmedelvärden 
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Tioårsmedelvärden av vegetationsperiodens start och slut i södra Sverige 

 

Diagram 4 Diagram som visar att växtsäsongen har blivit längre sedan 1970-talet. Den startar allt 

tidigare och tar slut senare på året. Fältens höjd baseras på 10-årsmedelvärden  

I Västerhavets vattendistrikt fylls grundvattenförekomsterna i allt högre utsträckning på 

under perioden när det inte är växtsäsong. Grundvattnet rör sig i marken och sipprar sakta ut 

i vattendragen och i andra grundvattenberoende områden som våtmarker. Med lägre 

grundvattennivåer sipprar mindre grundvatten ut i sjöar och vattendrag. Detta kan leda till 

att flödena minskar även i vattendragen.  
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Tioårsmedelvärden av nederbörd inom/utom vegetationsperiod i Göta älv 

 

Diagram 5 Diagram som visar att nederbörden inom vegetationsperioden har ökat samtidigt som den 

har minskat utom vegetationsperioden. Detta leder till kortare period för grundvattenbildning. Fältens 

höjd baseras på 10-årsmedelvärden  

 

Grundvatten är också en mycket viktig resurs för dricksvattenförsörjningen. Enskilt 

dricksvatten är nästan alltid grundvatten och ungefär 25 % av den kommunala 

dricksvattenförsörjningen i landet är grundvatten. De senaste 50 årens klimatförändringar 

innebär att redan nu har perioden då grundvattenmagasinen fylls på minskat. Men SGU har 

ännu inte noterat några generella trender med minskande nivåer i grundvattnet på de platser 

där de gör mätningar.  

2.6 Vattendistriktet i ett framtida klimat 
SMHI har gjort analyser och tagit fram klimatscenarier för Sverige. Scenarierna är inte några 

prognoser utan beräkningar enligt vissa förutsättningar (SMHI, 2020). Klimatscenarierna 

bygger på data från längre tidsperioder och över större geografiska områden än Västerhavets 

vattendistrikt. Ett mål med det globala arbetet med klimatfrågor är att förhindra att 

scenarierna med störst negativ påverkan blir verklighet.  

Enligt scenarierna förväntas vattendistriktet få både torrare och varmare somrar än nu. 

Perioder med vattenbrist förväntas öka även om det är möjligt att årsmedelnederbörden ökar. 

Den ökande nederbörden förväntas i så fall komma vintertid och som skyfall under andra 

delar av året. Extremväder förväntas bli vanligare. Som avsnitt 2.5 beskriver har nederbörden 

ökat de senaste 50 åren, men ökningen har i huvudsak skett sommartid.  

Flera faktorer bidrar till att klimatförändringarna förväntas leda till ökade problem med 

vattenbrist i vattendistriktet. Förutom minskad nederbörd under sommaren bidrar också en 

längre vegetationsperiod till vattenbrist. Växterna förbrukar vatten under en längre period 

vilket gör att påfyllningsperioden för bland annat grundvatten förkortas. Även den direkta 

avdunstningen från fuktiga ytor är högre under vegetationsperioden eftersom den till stor del 
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styrs av lufttemperaturen. Effekten av förändringarna enligt de aktuellaste klimatscenarierna 

sammanfaller med det som vi har sett under de senaste åren och som beskrivs ovan.  

Snö som sakta smälter fyller på grundvattnet. Ett minskat snötäcke kan därför leda till 

minskad grundvattenpåfyllning under våren. Enligt de flesta klimatscenarierna förväntas 

temperaturen att stiga mest vintertid. Det gör att snötäcket kommer att påverkas och större 

områden än idag kommer att få helt snöfria vintrar.  

Fler detaljer om vårt framtida klimat finns på SMHI:s webbplats. Kartorna här nedanför 

beskriver hur lång växtsäsongen varit tidigare och i dagsläget i distriktet. Dessutom 

presenteras hur den förväntas bli enligt två olika scenarier. I båda scenarierna ingår många 

olika förutsättningar. Den tydligaste skillnaden är att enligt RCP 8.5 förväntas den globala 

uppvärmningen att bli större än i scenariot RCP 4.5. Av de två kartorna med observerade 

värden framgår att växtsäsongen redan blivit längre i hela distriktet. Med ett varmare klimat 

förväntas växtsäsongen att förlängas ytterligare. 
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Observerad längd på växtsäsongen 1961–1990 

 

Karta 1 Kartan visar observerade värden för växtsäsongens genomsnittliga längd under perioden 1961 – 1990, SMHI.  
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Observerad längd på växtsäsongen 1991–2013  

 

Karta 2 Kartan visar observerade värden för växtsäsongens genomsnittliga längd under perioden 1991 – 2013, SMHI.  
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Förväntad längd på växtsäsongen enligt klimatscenario RCP4.5 vid seklets slut 

 

Karta 3 Kartan visar förväntad längd på växtsäsongen i slutet av detta sekel enligt klimatscenario RCP 4.5, SMHI  
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Karta förväntad längd på växtsäsongen enligt klimatscenario RCP8.5 

 

Karta 4 Kartan visar förväntad längd på växtsäsongen i slutet av detta sekel enligt klimatscenario RCP 8.5, SMHI.  
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2.7 Internationell utblick 
I Europeiska kommissionens granskning (COM(2019) 95 final) av hur medlemsstaterna 

genomfört arbetet enligt (vattendirektivet ) (2000/60/EG) och (översvämningsdirektivet ) 

(2007/60/EG) redovisar kommissionen att ungefär hälften av medlemsstaterna betraktar torka 

som en relevant faktor i vattenförvaltingen. Kommissionen skriver att en av de viktigaste 

åtgärderna för att minska effekterna av torka är en förvaltningsplan för torka, men att en 

sådan har inte antagits för alla berörda vattendistrikt. Kommissionen sammanfattar i 

dokumentet de viktigaste rekommendationerna till medlemsstaterna för den tredje omgången 

förvaltningsplaner. Där tar de bland annat upp förvaltningsplaner för torka. 

Sverige rekommenderas att överväga att utarbeta förvaltningsplaner för torka, särskilt i 

vattendistrikt som präglas av lokal torka. Åtta andra medlemsstater får också 

rekommendationer kopplade till förvaltningsplaner för torka. De är lite olika formulerade 

beroende på kommissionens bedömning av medlemsstatens situation. För Italien rör det sig 

enbart om en komplettering för ett ytterligare avrinningsområde och för Malta att på ett bättre 

sätt ta itu med vattenbrist och överuttag. De medlemsstater som rekommenderas att ta fram 

eller överväga torkaplaner för hela eller delar av landet är Bulgarien, Tyskland, Spanien, 

Finland, Frankrike, Ungern och Sverige. I Spaniens fall rör rekommendationen förnyade 

förvaltningsplaner för torka. Tre medlemsstater rapporterade inte i tid så rekommendationer 

riktade till dem har inte tagits med i kommissionens granskning. Det gällde Grekland, Irland 

och Litauen. 

De länder som sedan länge upplever konkurrens om vatten och där torka och vattenbrist 

förekommer i princip varje år har av naturliga skäl redan gjort mer arbete och har sedan länge 

förvaltningsplaner för torka och vattenbrist. Cypern har exempelvis en ambitiös plan med 

omfattande övervakning som grund. Landet publicerade sin första torkaplan 2011 och gjorde 

en översyn av den 2016. Planen omfattar en stor mängd data över vatten och nederbörd i 

Cypern. I den uppdaterade planen har de även beräknat vattenbristindex (Water scarcity 

index, wei+) ända ner på avrinningsområdesnivå. De har också bedömt sårbarheten för torka 

och vattenbrist på social, ekonomisk och miljömässig nivå. Sårbarhetsanalysen är nedbruten 

på områdena dricksvattenförsörjning, bevattning och miljöfaktorer. En slutsats i Cyperns 

torkaplan är att landet har mycket ansträngda vattenresurser i alla hydrologiska regioner 

utom två. 

För Sveriges del finns inte behov av att göra en lika ambitiös plan som den som Cypern gjort. 

Våra problem när det gäller torka och vattenbrist är inte i närheten av dem som de har. Trots 

det finns det god anledning för oss att också arbeta mer systematiskt med problemet.  
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3 Pågående åtgärder mot torka och 

vattenbrist 
Sveriges kommuner, länsstyrelser och centrala myndigheter gör redan idag många åtgärder 

med koppling till vattenbrist, ett antal av dessa ryms inom vattenförvaltningsarbetet. Utöver 

dessa pågår åtgärder initierade på annat sätt. 

3.1 Åtgärder inom vattenförvaltningsarbetet 
I det Åtgärdsprogram 2016–2021 och i Åtgärdsprogram 2021–2027 som vi nu samråder kring 

finns ett antal åtgärder som har koppling till torka och vattenbrist, särskilt när det gäller 

dricksvattenförsörjningen. 

Regionala vattenförsörjningsplaner 
Regionala vattenförsörjningsplaner är en angelägen åtgärd både i det nu gällande 

Åtgärdsprogram 2016–2021 och i samrådsversionen av Åtgärdsprogram 2021–2027. Åtgärden 

genomförs av länsstyrelserna i samverkan med kommunerna. I åtgärdsprogrammet lämnas 

följande motivering för åtgärden: 

”Samhällsplaneringen är ett viktigt verktyg för att långsiktigt säkerställa 

dricksvattenförsörjningen. Grunden för en hållbar planering av vattenresurserna kan utgöras 

av en vattenförsörjningsplan, vars övergripande syfte är att trygga en långsiktig 

dricksvattenförsörjning. Regionala vattenförsörjningsplaner är betydelsefulla underlag för 

kommunernas översiktsplanering. Med stöd av dem synliggörs viktiga 

dricksvattenförekomster och skyddet av dem kan beaktas i den fysiska planeringen. 

Markanvändning och verksamheter som innebär betydande påverkan på 

dricksvattenförekomster kan då undvikas eller anpassas så att miljökvalitetsnormerna för 

vatten och kraven på dricksvattenkvalitet följs. Klimatförändringarna kan komma att få stor 

påverkan på dricksvattenförsörjningen i framtiden och är därför en viktig del av planerna.” 

Boverket ska vägleda länsstyrelser och kommuner om fysisk planering enligt (plan- och 

bygglag (PBL, 2010:900)). Av Åtgärdsprogram 2016–2021 framgår att Boverket behöver 

utveckla vägledning om hur regionala vattenförsörjningsplaner och annat regionalt 

planeringsunderlag kan användas i översikts- och detaljplanering och i övriga ärenden enligt 

PBL. 

Länsstyrelserna har återrapporterat till vattenmyndigheterna om hur det går med arbetet att 

genomföra åtgärden vattenförsörjningsplaner. Rapporteringen visar en blandad bild. Några 

länsstyrelser har helt aktuella planer, medan andra saknar en beslutad regional 

vattenförsörjningsplan, även om arbete pågår. Många länsstyrelser har äldre beslutade planer 

som håller på att revideras. 

Boverket har tagit fram en vägledning om vattenförsörjning inom fysisk planering. 

Vägledningen beskriver frågan om vattenförsörjning i ett bredare perspektiv än enbart den 

som anges i åtgärden. 
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Åtgärder som vidtas av kommunerna 
Nu gällande Åtgärdsprogram 2016–2021 innehåller åtta åtgärder som riktar sig till 

kommunerna. Åtgärd 5 är tydligt kopplad till dricksvattenförsörjningen. Övriga åtgärder tar i 

huvudsak fasta på frågor kopplade till övergödning och föroreningar i vattenförekomster. I 

samrådsversionen av Åtgärdsprogram 2021–2027 kvarstår i huvudsak åtgärderna kring 

dricksvattenförsörjning, men med delvis ändrade lydelser. 

Kommunerna åtgärd 5 (Åtgärdsprogram 2016–2021): [Kommer att uppdateras med 

motsvarande åtgärd i Åtgärdsprogram 2021–2027] 

Kommunerna ska säkerställa ett långsiktigt skydd för den nuvarande och framtida 

dricksvattenförsörjningen. Kommunerna behöver särskilt: 

a) anordna erforderligt skydd för allmänna och enskilda dricksvattentäkter som försörjer 

fler än 50 personer eller där vattentäktens uttag är mer än 10 m3/dygn 

b) göra en översyn av vattenskyddsområden som inrättats före miljöbalkens införande och 

vid behov revidera skyddsområdets avgränsningar och tillhörande föreskrifter så att 

tillräckligt skydd uppnås, 

c) bedriva systematisk och regelbunden tillsyn över vattenskyddsområden, 

d) uppdatera översiktsplanerna med regionala vattenförsörjningsplaner, 

e) säkerställa att tillståndspliktiga allmänna yt-och grundvattentäkter har tillstånd för 

vattenuttag. 

Åtgärden ska vara vidtagen senast tre år efter åtgärdsprogrammets fastställande. 

Kommunerna redogör i sin återrapportering för hur långt de har kommit med åtgärderna. 

Rapporteringen visar att de gör framsteg men att mycket arbete återstår innan allt vatten har 

det skydd som krävs. 

Tillsyn av vattenuttag 
Länsstyrelserna är tillsynsmyndighet för vattenverksamhet men bedriver generellt begränsat 

med tillsyn när det gäller vattenuttag. Tillsyn av vattenuttag är en del av länsstyrelsernas 

åtgärd 4 i Åtgärdsprogram 2016–2021 och ingår även i samrådsversionen av Åtgärdsprogram 

2021–2027. Under 2019 genomförde ett antal länsstyrelser en tillsynskampanj inom ramen för 

SMHI:s regeringsuppdrag om bättre kunskap om Sveriges vattenuttag (Länsstyrelsen 

Gotlands län, 2019). Tillsynskampanjens syfte var att samla in tidsserier av vattenuttagsdata, 

att testa metodik för insamling samt att samla ihop länsstyrelsernas erfarenheter, lärdomar 

och förslag till vidare arbete. Medverkande länsstyrelser hade olika fokusområden 

(vattendrag, sjö eller bransch), vilket gav olika förutsättningar för tillsynen och en bredare 

utvärdering av resultaten.  

De flesta länsstyrelser angav i projektet att inget aktivt egeninitierat tillsynsarbete av 

vattenuttag bedrivs utöver tillsynskampanjen. Samtliga länsstyrelser menade att den otydliga 

lagstiftningen kring vattenuttag är ett problem vid tillsyn och prövning. Flera länsstyrelser 

gjorde också bedömningen att det är svårare att bedriva tillsyn på grundvattenuttag än 

ytvattenuttag.  

En slutsats från tillsynskampanjen är att om länsstyrelserna ska kunna arbeta bredare och mer 

systematiskt med prövning och tillsyn av vattenuttag så behöver nationella 
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vägledningar/handledningar tas fram och Miljösamverkan Sverige behöver prioritera projekt 

med fokus på vattenuttag.  

Ett sätt att få ökad kännedom om vattenuttagen är att öka tillsynen. Det är känt att många 

vattenuttag sker utan tillstånd trots att de inte faller under något av undantagen från tillstånd. 

Detta förhållande gäller även för många kommunala vattentäkter. Enligt kommunernas 

senaste återrapportering till vattenmyndigheterna om åtgärdsarbetet har knappt hälften av de 

aktiva kommunala vattentäkterna tillstånd för uttag av vatten. Andelen med tillstånd har ökat 

de senaste åren och det pågår processer med tillstånd för ytterligare kommunala vattenuttag. 

Förutom att öka kännedomen om vattenuttagen förväntas en ökad tillsyn leda till att fler 

söker tillstånd för sina vattenuttag. Tillståndskravet kan indirekt leda till större kontroll över 

vattentillgången vid befarad vattenbrist. 

Förväntad effekt av pågående åtgärder 
De pågående åtgärderna inom vattenförvaltningen som refereras ovan har inte som 

huvudsyfte att motverka torka och vattenbrist. I den uppföljning som gjorts hittills har detta 

område lyfts fram. Vid kommande utvärdering är det viktigt att bedöma även åtgärdernas 

effekt på torka och vattenbrist. 

3.2 Pågående åtgärder som inte ingår i 

vattenförvaltningsarbetet 

Varningssystem för torka  
I Europeiska kommissionens vägledning om hur en förvaltningsplan för vattenbrist 

(torkaplan) ska utformas finns varningssystem för torka med som en del (Europeiska 

kommissionen, 2007). Systemet är tänkt att ge en tidig varning om att det finns risk för torka 

och vattenbrist. I Sverige finns inte något varningssystem för torka eller vattenbrist i den 

mening som avses i vägledningen men det finns en tjänst som heter risk för vattenbrist. 

Information om risk för vattenbrist tas fram i samverkan mellan SGU och SMHI. Syftet med 

tjänsten är att beskriva tillgången på mark-, grund- och ytvatten på en övergripande skala och 

hur den kan komma att förändras den närmaste tiden. Informationen uppdateras en gång i 

veckan och är tillgänglig för alla via myndigheternas hemsidor. Tjänsten har utvecklats 

kontinuerligt sedan den första versionen kom 2017. 

Internationellt brukar man prata om fyra olika typer av torka och nedan beskrivs hur tjänsten 

risk för vattenbrist relaterar till dessa: 

1. Meteorologisk torka 

2. Marktorka 

3. Hydrologisk torka 

4. Socioekonomisk torka 

En torkasituation fortplantar sig ofta från 1–3. Först kommer en period av torrt väder som 

leder till att det blir torrt i marken, därefter följer låga grund- och ytvattennivåer. Både 

marktorka (2) och hydrologisk torka (3) kan sedan ge socioekonomisk torka (4). 
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Meteorologisk torka 
Vid SMHI pågår ett arbete med att testa indikatorer för meteorologisk torka såsom en 

nederbördsindikator SPI (standardized precipitation index) och en avdunstningsindikator 

SPEI (standardized precipitation-evapotranspiration index) som är vanligt förekommande i 

andra länders varningssystem för torka (Europeiska kommissionen, 2018). En utmaning med 

användningen av dessa indikatorer i Sverige är att de inte tar hänsyn till nederbörd som faller 

som snö under delar av året. 

Marktorka 
Markvatten visas i en avvikelsekarta med tiodygnsprognos. Den beskriver fuktigheten i 

markens övre skikt (rotzonen) i jämförelse med vad som är normalt för årstiden. Eftersom 

detta är ett förhållandevis litet vattenlager kan det förändras snabbt i torrt väder. En 

markvattenhalt som är mycket under det normala för årstiden kan vara tecken på marktorka, 

vilket främst drabbar de areella näringarna (jordbruk/skogsbruk) (SMHI, 2020). 

Hydrologisk torka 
Grundvatten visas i avvikelsekartor för både stora och små grundvattenmagasin. Risk för 

vattenbrist utfärdas om nivåerna ligger lågt i förhållande till normala nivåer för årstiden, samt 

att nivåerna den närmaste tiden bedöms medföra risk för en bristsituation. 

Information om ytvatten jämförs med historiska lågflöden. En risk för låga flöden utfärdas om 

vattenflödet väntas ligga mycket lågt under en period på fyra veckor framåt i tiden i ett 

mellanstort eller stort område. Risk för låga flöden kan även utfärdas i ett mindre område om 

vattendraget har bedömts vara extra känsligt. 

Grund- och ytvattennivåer som ligger eller förväntas ligga mycket under normala nivåer för 

årstiden kan vara ett tecken på hydrologisk torka. 

Socioekonomisk torka 
Den fjärde typen av torka, socioekonomisk torka, är när vattenbrist får effekt på 

vattenanvändningen i samhället med sociala/ekonomiska effekter. SMHI menar att vi inte har 

tillräcklig kunskap om vattenanvändningen i Sverige för att kunna bedöma risk för denna typ 

av torka ännu. I princip kan denna typ av torka uppstå utan koppling till övriga torkatyper 

om det finns ett överutnyttjande av vatten. 

Bevattningsförbud för kommunalt dricksvatten 
Svenskt vatten samlar in statistik från kommunerna om vattenläget i kommunerna (Svenskt 

Vatten, 2020). Kommunerna matar själva in uppgifter om sin dricksvattenproduktion 

kopplade till vattenbrist. Det är vanligt att kommuner utfärdar bevattningsförbud. Dessa 

gäller då bevattning med kommunalt dricksvatten. I många fall utfärdas förbuden i 

förebyggande syfte.  

Vattenbristen kan ha olika orsaker, bland annat kapacitetsbrist i produktionen, dålig 

råvattenkvalitet eller brist på råvatten. Under sommarhalvåret 2018 när det var torrt och 

varmt i större delen av landet, var kapacitetsbrist den vanligaste orsaken, inte brist på 

råvatten. 



 

25 

Avrådan från att använda ytvatten 
Det är inte tillåtet att pumpa upp vatten ur ett vattendrag när det finns risk för skada på 

naturmiljön, till exempel att vattendragens botten torrläggs. Länsstyrelserna brukar påminna 

om regelverket genom att avråda lantbrukare från att bevattna när flödena i vattensystemen 

sjunker så pass mycket att det finns risk för skada på naturmiljön. Inom Västerhavets 

vattendistrikt utfärdar länsstyrelserna i Västra Götaland och Hallands län en sådan avrådan 

nästan varje år. Anledningen är att många uttag sker utan tillstånd. Det finns många undantag 

från krav på tillstånd och det finns också många tillståndspliktiga uttag som sker ändå, utan 

tillstånd. Om råden att låta bli att bevattna inte följs kan länsstyrelsen förbjuda bevattning. 

Förbudet riktas specifikt till den som bevattnar trots råden. 

Verksamheter som har tillstånd för vattenuttag omfattas inte av avrådan utan tar ut vatten 

enligt villkoren i sina tillstånd. Ofta föreskriver villkoren att de inte får ta ut vatten vid flöden 

under en viss nivå. Detta gäller särskilt nyare tillstånd. 

Informationskampanjer 
Vattenbrist har tidigare inte diskuterats särskilt mycket i Sverige och medvetenheten är i 

allmänhet låg. Men de senaste årens återkommande problem har gjort det angeläget att öka 

medvetenheten hos invånare och besökare i de drabbade områdena. Öland fick akut 

vattenbrist 2016 och i samband med detta startades en informationskampanj kallad 

”Vattensmart”. I första skedet var några kommuner och länsstyrelsen Kalmar län med i 

samarbetet, men numera deltar flera län och fler kommuner. När kampanjen startade under 

2016 kunde Mörbylånga kommun se att det ledde till 20 % lägre dricksvattenförbrukning 

under den kritiska perioden (Mörbylånga kommun, 2017). 

 

Bild från kampanjen Vattensmart 

På Gotland råder särskilda förutsättningar och risken för vattenbrist är ofta stor. Därför 

arbetar både region Gotland och länsstyrelsen på Gotland med information som uppmanar 

till sparsamhet med vattnet. 

Uppdrag att hitta vatten 
SGU har fått i uppdrag av regeringen att under 2018–2020 göra insatser för att förfina och 

utöka kartläggning och karaktärisering av grundvattenresurser i särskilt utsatta områden. 

Enligt uppdraget ska redovisningen minst omfatta en beskrivning av insatser, dess resultat 

samt eventuella förbättringsförslag inom områdena tredimensionell modellering, förbättrat 

geologiskt underlag vid ras- och skredproblematik, identifierade potentiella 

grundvattentillgångar samt utvecklade mätningar beträffande grundvattnets kvantitet, 

kvalitet och prognostisering.  

Figur 1 Bild från kampanjen om att spara på dricksvatten. Bilden visar kampanjens symbol, kamelen 

Törsten. 
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SGU bedriver ett löpande arbete för att öka insamlingen och tillhandahålla mer 

hydrogeologisk information för samhällets behov. Arbetet har intensifierats kraftigt genom 

grundvattensatsningen (Abelsson, o.a., 2019). Satsningen har gjort det möjligt för SGU att 

utöka sitt arbete för en hållbar vattenförsörjning och under perioden 2018–2020 kommer 

myndigheten att bygga upp ett betydligt bättre underlag för att kunna bidra till att säkra 

framtida vattenförsörjning, ge bättre scenarier för grundvattennivåernas förändringar samt 

bedöma grundvattnets kvalitet. Grundvattensatsningens genomförande delas upp i fem 

huvuddelar.  

Identifiering och karaktärisering av grundvattentillgångar via helikopterburna TEM-

undersökningar har hittills utförts framför allt på Gotland, på Öland, och i Skåne samt inom 

delar av Blekinge, Halland, Östergötland, Västergötland och Örebro län. Ytterligare 

undersökningar är planerade. Kartläggningen av grundvattentillgångar med traditionell 

metod har utförts och pågår inom många grundvattenmagasin i Blekinge, Småland, Bohuslän, 

Östergötland, Södermanland, Uppland, Ångermanland och Stockholm. Den pågående 

satsningen har enligt SGU redan gett goda resultat och lett till att SGU har kunnat peka ut ett 

flertal potentiella grundvattentillgångar. Resultaten från undersökningarna har gett 

kommunerna möjlighet att göra detaljprospektering och undersöka möjligheten att skapa nya 

vattentäkter.    

Övriga delar i grundvattensatsningen är 

• Tredimensionell modellering (3D) av grundvattenmagasin 

• Grundvattnets kvalitet  

• Utbyggnad och utveckling av nivåövervakning av grundvatten 

• Datahantering, digitalisering och utveckling av databaser  

Prioritering mellan användare 
Havs- och vattenmyndigheten har i en rapport till regeringen (Havs- och vattenmyndigheten, 

2018) undersökt möjligheterna att göra prioriteringar mellan vattenanvändare enligt gällande 

lagstiftning. De har även undersökt om det finns behov av att göra förändringar i 

lagstiftningen för att kunna göra prioriteringar. HaV konstaterar i sin analys att gällande 

lagstiftning ger tillräckliga möjligheter för tillsynsmyndigheten (länsstyrelsen) att prioritera 

och begränsa de sammanlagda uttagen. De konstaterar samtidigt att lagstiftningen sällan 

använts eftersom den användare som blir bortprioriterad har rätt till ersättning. Hur stor 

ersättning skulle bli är oklart och det finns inte heller några budgeterade medel till en sådan 

ersättning, så det är oklart hur ersättningen skulle finansieras. Om det endast finns en stor 

vattenanvändare hjälper inte heller möjligheten att kunna prioritera. 

I rapporten konstaterar HaV också att ett väl utvecklat arbete med tillstånd för uttag av vatten 

hanterar situationer med liten vattentillgång minst lika bra som prioriteringar vid faktisk 

vattenbrist.  

Tillstånd för vattenuttag kan vara större än vattenflödet 
HaV har särskilt studerat tillstånden för vattenuttag som är gjorda för Emån. De konstaterar 

att tillstånden är anpassade för olika flöden och därmed förutsägbara. Trots att inte alla uttag 

omfattas av de olika tillstånden som finns för Emån så reglerasuttagen tillräckligt bra.  
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Länsstyrelsen Kalmar län och SMHI har gjort beräkningar av tillståndsgivna vattenuttag och 

jämfört dem med flödet i vattendraget Emån. Beräkningarna visade att trots komplexa 

tillstånd med hänvisning till olika flöden så är det inte säkert att den sammanlagda 

uttagsvolymen för de tillståndsgivna uttagen räcker vid lågvattenföring i ån. I de flesta andra 

sammanhang är tillstånden enklare utformade. Detta gäller särskilt för äldre tillstånd.  

I dagsläget är det oklart om det är ett utbrett problem att tillåtna uttag överskrider 

vattenföringen, men genom ökad tillsyn kommer länsstyrelserna att få en tydligare bild av 

detta. 
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4 Behov av kunskapshöjande åtgärder 
För att kunna få en samlad bild av vattentillgångarna och risken för vattenbrist i Sverige och i 

de olika vattendistrikten krävs mer information än vad som finns tillgängligt idag.  

4.1 Detaljerad vattenbalans kräver bättre data 
Ett sätt att jämföra tillgången på vatten med uttagsbehovet är att räkna ut en vattenbalans. Det 

finns flera olika metoder för detta. Inom EU används vattenbristindex (water scarcity index, 

eller water exploitation index wei+) för att beräkna om det finns risk för vattenbrist, det vill 

säga att vattenbehovet är större än tillgången. De redovisningar som Sverige har kunnat 

lämna till Europeiska kommissionen har enbart kunnat göras över så stora områden att lokala 

eller regionala bristsituationer inte syns. Anledningen till det är att de data som finns 

tillgängliga för vattenuttag inte finns på tillräcklig detaljeringsnivå för att kunna göra en 

beräkning för till exempel ett avrinningsområde.  

SCB:s rapport om vattenanvändningen (SCB, 2019) baseras på mätningar, statistik, 

uppskattningar och schabloner. När det gäller vattenanvändningen på vattendistriktsnivå ger 

SCB-rapporten en någorlunda bra bild. För att däremot kunna göra en beräkning av 

situationen i en vattenförekomst behövs kännedom om de faktiska vattenuttagen i den 

förekomsten, men många vattenuttag mäts inte.  

Uppgifter om vattentillgång och vattenanvändning används till beräkning av vattenbalanser. 

Genom kvantifiering av vattentillgången och efterfrågan på vatten kan planering och 

vattenresursfördelning genomföras på nationell, regional och lokal nivå. Situationer med 

vattenbrist kan undvikas och effekter av klimatförändringar kan förutspås och om möjligt 

åtgärdas innan krissituation uppstår. I nuläget saknas det mycket information som behövs för 

vattenbalansberäkningar. SMHI har beskrivit detaljerna kring detta i en delrapport i 

regeringsuppdraget om ökad kunskap om Sveriges vattenuttag (Stensen & Eklund, 2020). 

Nedanstående sammanställning är en behovsanalys av underlag, beräkningar och modeller 

som behövs för att kvantifiera vattenresurser och dess utnyttjande, framför allt i ett förändrat 

klimat. Sammanställningen är gjord av SMHI och SGU.  

Vattenuttag 

• Register över vattenuttag och återfört vatten för samtliga vattenanvändare. Kvantitet 

och lokalisering. 

•  Information om vattenuttagens variation i tiden, åtminstone per månad, eftersom 

vattentillgången varierar i tiden.  

• Data över vattenuttag/vattenanvändning från SCB på så lokal nivå som möjligt. Data 

på huvudavrinningsnivå (HARO) bör inte ge problem med sekretess.  

• Kumulativ syn på vattenuttag, inklusive mindre uttag. Det fasta gränskriteriet för 

tillståndspliktiga vattenuttag beaktar inte den kumulativa effekten av många mindre 

vattenuttag. 

• Samlad information om vattenkraftens vattenanvändning. Hur stor andel av årsflödet 

används för elproduktion? 
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• Beskrivning av irreversibla effekter, till exempel av saltvatteninträngning. Vad 

händer vid överutnyttjande av en vattenresurs, inklusive inträngning av andra 

ämnen än salt. 

SMHI och SGU har också identifierat ett flertal områden där med data behövs när det gäller 

kunskapen och kontinuerlig mätning av vattentillgångarna. Bland annat gäller det att mer 

data behövs på lokal nivå. Kunskapen om hur vattenuttagen påverkar både yt- och 

grundvatten behöver också förbättras. Ett annat område som lyfts fram är skyddet av data. 

Det är viktigt att sekretesskydda data när det behövs men samtidigt ska inte skyddet hindra 

nödvändiga åtgärder. 

Undantag från tillståndsplikten 
Huvudregeln är att vattenuttag är prövnings- eller anmälningspliktigt. Det finns dock ett stort 

antal undantag från denna regel, till exempel för enskild vattenförsörjning. Undantagen har 

sitt ursprung i att det ansetts vara en samhällsekonomiskt rationell lösning att enskilda löser 

sin egen vattenförsörjning i områden som ligger utanför detaljplanerat område. Att då alltid 

kräva en myndighetsprövning av vattenuttagen har ansetts vara alltför ingripande i 

förhållande till nyttan. Det finns därmed ett mycket stort antal mindre uttag från både yt- och 

grundvattenmagasin utanför detaljplanerat område. Vilken sammanlagd inverkan dessa uttag 

har på vattenförekomsterna är svårt att uppskatta med dagens kunskap.  

Även vissa större vattenuttag är generellt undantagna från tillståndsplikten – exempelvis för 

större djurgårdar, där vattenuttagen kan vara omfattande.  

Kravet på tillstånd för vattenuttag är likadant oavsett om uttaget sker i en vattenförekomst 

med stor tillgång på vatten eller i en vattenförekomst med risk för vattenbrist. 

4.2 Utökad kartläggning av kvantitativ status 
Det finns behov av utökad övervakning av kvantitativ status för grundvatten. Detta gäller 

särskilt för grundvattenförekomster med uttag av vatten till exempelvis dricksvatten. 

Traditionellt har övervakningen utformats för att följa naturliga trender i opåverkade 

grundvattenförekomster. Denna övervakning är betydelsefull men behöver kompletteras med 

övervakning av förekomster med uttag. Vid perioder av torka är en sådan övervakning 

nödvändig för att kunna vidta lämpliga åtgärder för att förhindra vattenbrist. 

Vattenproducenterna övervakar ofta vattennivåerna i vattentäkterna men den informationen 

är inte alltid tillgänglig och kanske inte heller ändamålsenlig för miljöövervakning. Det finns 

också behov av att undersöka om det går att utforma någon slags övervakning av nivåerna i 

ytvattenförekomster, särskilt de som används för dricksvattenuttag eller andra uttag. Den 

ökade kartläggningen kan utformas inom ramen för eller i samverkan med handlingsplanen 

Full koll på våra vatten (Vattenmyndigheterna, SGU, Naturvårdsverket, Havs- och 

vattenmyndigheten, & Länsstyrelserna, 2019). 
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4.3  Påverkan och riskbedömning av 

vattenförekomster gällande torka och risk för 

vattenbrist 
En viktig del i arbetet med att vidta åtgärder mot torka och att förebygga vattenbrist är att 

kartlägga vilka vattenförekomster som är i riskzonen. På så vis kan rätt åtgärder vidtas på rätt 

plats. Det är vattenmyndigheterna som ansvarar för att statusklassningen genomförs men 

länsstyrelserna (via beredningssekretariaten) som slutför detta. Hittills har inte någon 

klassning inom detta område gjorts av vattenmyndigheterna. Flera av åtgärderna i denna 

delförvaltningsplan ställer krav på att en sådan statusklassning görs. För att kartläggningen 

ska kunna göras behöver Havs- och vattenmyndigheten ta fram bedömningsgrunder som kan 

tolka in vattenbrist och torka för ytvatten och hur det kopplar till hydrologisk regim samt 

biologiska kvalitetsfaktorer. 

4.4 Vidareutveckling av tjänsten vattenbrist 
Tjänsten vattenbrist som SMHI och SGU har tagit fram har ökat tillgängligheten på 

information om när det är risk för torka och vattenbrist. Som framgår av avsnitten 2.5 och 2.6 

ovan pågår det en utveckling i distriktet där torka har blivit mer frekvent. Myndigheterna bör 

därför undersöka om tjänsten kan utvecklas vidare så att det harmoniseras med systemen 

inom övriga EU-länder och kommissionens vägledning (Europeiska kommissionen, 2007). 

4.5 Effekten av ökad sjöreglering 
Att på olika sätt uppehålla vattnet i landskapet under en längre tid kan bidra till att perioden 

med lågvattenflöden blir kortare. I vissa fall påverkar inte åtgärden flödena i vattendragen 

men kan ändå bidra till att utnyttja den nederbörd som faller. Vattenuppehållande åtgärder är 

exempelvis ökad sjöreglering, anlagda eller restaurerade våtmarker och bevattningsdammar. 

SMHI har med hjälp av simuleringar beräknat hur stor effekt olika åtgärder skulle få. De kom 

fram till att ökad sjöreglering är den mest effektiva metoden att öka lågflödena i vattendragen 

(Stensen, Matti, Rasmusson, & Hjerdt, 2019; Lindström, 2019). Den faktor som har störst effekt 

för att höja lågflödena är att man sparar vatten i sjöar, särskilt om man reglerar dem så att 

vatten sparas till sommaren. De flesta av de andra simulerade förändringarna i landskapet 

gav mindre effekt.  

SMHI konstaterar att samtliga metoder att minska lågflödena har liten effekt och att det 

sammantaget framförallt är vädret och klimatet som avgör vattenflödet. För att kunna 

använda metoden sjöreglering mer aktivt bör SMHI mer i detalj utvärdera möjligheten för 

specifika sjöar En viktig förutsättning är också att det kan ske utan att sjöarnas ekologiska 

status försämras. 
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5 Åtgärder som behöver vidtas av centrala 

myndigheter och länsstyrelser 
Situationen de senaste åren, de framtagna klimatscenarierna och övriga analyser visar tydligt 

att det krävs ytterligare åtgärder i för att motverka risken för akut vattenbrist. Situationen kan 

bli mycket ansträngd även i framtiden och genom goda förberedelser går det att minska 

riskerna både för vattenförekomsternas ekologiska status och för ekonomiska och sociala 

konsekvenser på grund av vattenbrist. På grund av brist på data för vattenuttag är det 

omöjligt att i nuläget uppskatta det totala åtgärdsbehovet. Det är viktigt att snabbt åtgärda 

detta så att vattenförekomster i riskzonen kan identifieras och kartläggas. Tills denna 

kartläggning är gjord kan mer generella åtgärder som till exempel rådgivning för 

vatteneffektivisering, tillsynsvägledning för vattenuttag med flera genomföras. 

Nedan följer ett antal åtgärder som på olika sätt bidrar till att säkra att vi kan nå 

miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten, särskilt för god ekologisk status och god 

kvantitativ status. 

[Avsnittet är under utarbetande. Specifika samråd har inte skett med berörda myndigheter. 

Vattenmyndigheten välkomnar synpunkter under samrådet. Vattenmyndigheten tar gärna 

emot förslag på ytterligare åtgärder.] 

Kostnader för åtgärderna 
[Kostnaderna för nedanstående åtgärder kommer att beräknas på liknande sätt som för 

åtgärderna i åtgärdsprogrammet. Detta kommer att göras under samrådet.] 

5.1 Åtgärd: Rådgivning för vatteneffektivisering 

Havs- och vattenmyndigheten: Rådgivning för 

vatteneffektivisering 

Havs- och vattenmyndigheten ska utveckla kompetensutvecklings- och 

rådgivningsverksamhet för att minska små och medelstora företags vattenförbrukning 

genom vatteneffektivisering. Myndigheten ska också identifiera nödvändiga styrmedel 

för att åtgärden ska kunna genomföras. Åtgärden rör rådgivning till företag i samtliga 

branscher utom verksamhet inom jordbruk, skogsbruk eller trädgårdsnäring. Åtgärden 

ska minska risken för att vattenbrist uppstår i berörda områden och särskilt fokusera på 

rådgivning kring hur företagens vattenförbrukning kan minskas under kritiska perioder 

på året. Åtgärden ska särskilt fokusera på områden som har eller riskerar att få vattenbrist 

inom de närmaste 12 åren. [I nuläget förefaller ansvarig myndighet att saknas för denna 

uppgift som är ny. Under samrådet bör lämpligt ansvar utredas.] 

Åtgärden ska genomföras i samverkan med SGU, SMHI samt länsstyrelser och 

kommuner i Västerhavets vattendistrikt. 

Åtgärden ska genomföras så att den bidrar till att miljökvalitetsnormerna för yt- och 

grundvatten ska kunna följas. 
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Motivering 
I flera vattendistrikt uppstår regelbundet perioder med vattenbrist där behovet av vatten 

överstiger tillgången. Risken för vattenbrist behöver minska genom att företag inför 

vattensparande åtgärder och ökad recirkulation av vatten. I ett förändrat klimat förväntas 

risken för vattenbrist att öka. Ett minskat vattenbehov bidrar därför till större robusthet mot 

torka och andra former av vattenbrist. 

Genomförande 
Havs- och vattenmyndigheten kan utveckla rådgivningsverksamheten med erfarenheter från 

andra områden. Energimyndigheten har tillsammans med länsstyrelserna och kommunerna 

utvecklat energi- och klimatrådgivning till små och medelstora företag. Syftet med den 

rådgivningen är att effektivisera företagens energianvändning och på så sätt minska 

klimatpåverkan. Denna rådgivning kan tjäna som förebild för arbetet. HaV ska även analysera 

om det är lämpligt att kommunerna genomför hela eller delar av rådgivningen. 

Sammanhang 
Åtgärdens genomförande stöds av åtgärden Jordbruksverket rådgivning för 

vatteneffektivisering och länsstyrelserna rådgivning för vatteneffektivisering. 

Jordbruksverket: Rådgivning för vatteneffektivisering 

Jordbruksverket ska utveckla kompetensutvecklings- och rådgivningsverksamhet för att 

minska jordbrukets och trädgårdsnäringens sårbarhet för vattenbrist genom 

vatteneffektivisering. Myndigheten ska också identifiera nödvändiga styrmedel för att 

rådgivningen ska kunna genomföras. Åtgärden ska minska risken för att vattenbrist 

uppstår. Åtgärden ska särskilt fokusera på områden som har eller riskerar att få 

vattenbrist inom de närmaste 12 åren.  

Åtgärden ska genomföras i samverkan med SGU, SMHI och länsstyrelser. 

Åtgärden ska genomföras så att den bidrar till att miljökvalitetsnormerna för yt- och 

grundvatten ska kunna följas. 

[Åtgärden kan komma att slås samman med Åtgärd 3 Jordbruksverket.] 

Motivering 
I flera vattendistrikt uppstår regelbundet perioder med vattenbrist där behovet av vatten 

överstiger tillgången. Risken för vattenbrist behöver minska genom att effektivisera 

jordbrukets vattenförbrukning. I ett förändrat klimat förväntas risken för vattenbrist att öka. 

Ett minskat vattenbehov bidrar därför till större robusthet mot torka och andra former av 

vattenbrist. För jordbruket och trädgårdsnäringen kan effektiviseringen till viss del göras på 

samma sätt som i andra branscher. Bland annat markstruktur, val av gröda, växtföljd, 

dränering och bevattningsmetod påverkar vattenanvändningen och därmed vilka insatser 

som krävs för effektivare vattenanvändning. Även anläggning av bevattningsdammar och 

återanvändning av renat avloppsvatten kan vara möjliga åtgärder. 

Genomförande 
Jordbruksverket kan utveckla rådgivningsverksamheten som ett komplement och gemensamt 

med den rådgivning som sker inom ”Greppa näringen”. Jordbruksverket kan också utveckla 
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rådgivningsverksamheten med bas i erfarenheter från andra områden. Energimyndigheten 

har tillsammans med länsstyrelserna och kommunerna utvecklat energi- och 

klimatrådgivning till små och medelstora företag. Syftet med den rådgivningen är att 

effektivisera företagens energianvändning och på så sätt minska klimatpåverkan. Denna 

rådgivning och ”Greppa näringen” tjäna som förebild för arbetet. 

Sammanhang 
Åtgärdens genomförande stöds av åtgärden Jordbruksverket rådgivning för 

vatteneffektivisering och länsstyrelserna rådgivning för vatteneffektivisering. 

Länsstyrelserna: Rådgivning för vatteneffektivisering 

Länsstyrelserna ska prioritera och utveckla sin rådgivningsverksamhet för att minska 

små och medelstora företags vattenförbrukning genom vatteneffektivisering. Åtgärden 

rör rådgivning till företag i samtliga branscher. Åtgärden ska minska risken för att 

vattenbrist uppstår i berörda områden och särskilt fokusera på rådgivning kring hur 

företagens vattenförbrukning kan minskas under kritiska perioder på året. Åtgärden ska 

särskilt fokusera på områden som har eller riskerar att få vattenbrist inom de närmaste 12 

åren.  

Åtgärden ska genomföras i samverkan med Havs- och vattenmyndigheten, 

Jordbruksverket, SGU, SMHI och kommuner. 

Åtgärden ska genomföras så att den bidrar till att miljökvalitetsnormerna för yt- och 

grundvatten ska kunna följas. 

Motivering 
I flera vattendistrikt uppstår regelbundet perioder med vattenbrist där behovet av vatten 

överstiger tillgången. Risken för vattenbrist behöver minska genom att företag inför 

vattensparande åtgärder och ökad recirkulation av vatten I ett förändrat klimat förväntas 

risken för vattenbrist att öka. Ett minskat vattenbehov bidrar därför till större robusthet mot 

torka och andra former av vattenbrist. För jordbruket och trädgårdsnäringen kan 

effektiviseringen till viss del göras på samma sätt som i andra branscher. Bland annat 

markstruktur, val av gröda, växtföljd, dränering och bevattningsmetod påverkar 

vattenanvändningen och därmed vilka insatser som krävs för effektivare vattenanvändning. 

Även anläggning av bevattningsdammar och återanvändning av renat avloppsvatten kan 

vara möjliga åtgärder. 

Genomförande 
Länsstyrelserna kan utveckla rådgivningsverksamheten som ett komplement och gemensamt 

med den rådgivning som sker inom ”Greppa näringen”. Länsstyrelserna kan också utveckla 

rådgivningsverksamheten med bas i erfarenheter från andra områden. Energimyndigheten 

har tillsammans med länsstyrelserna och kommunerna utvecklat energi- och 

klimatrådgivning till små och medelstora företag. Syftet med den rådgivningen är att 

effektivisera företagens energianvändning och på så sätt minska klimatpåverkan. Denna 

rådgivning och ”Greppa näringen” tjäna som förebild för arbetet. 
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Sammanhang 
Åtgärdens genomförande stöds av åtgärden Havs- och vattenmyndigheten och 

Jordbruksverket rådgivning för vatteneffektivisering. Åtgärden kan bidra med underlag till 

de regionala vattenförsörjningsplanerna. 

 

5.2 Åtgärd: Plan för omprövning av tillstånd för 

vattenuttag 

Havs- och vattenmyndigheten: Plan för omprövning av 

tillstånd för vattenuttag 

Havs- och vattenmyndigheten ska utveckla en plan för omprövning av tillstånd för 

vattenuttag. Myndigheten ska också identifiera erforderliga styrmedel för att åtgärden ska 

kunna genomföras. 

Myndigheten ska i planen: 

      a) ta fram prioriteringsordning för avrinningsområden med existerande vattenbrist / 

risk för framtida vattenbrist, 

      b) göra en tidplan för i vilken ordning dessa ska hanteras, 

        

Åtgärden ska genomföras i samverkan med länsstyrelserna. 

Åtgärden ska genomföras så att den bidrar till att miljökvalitetsnormerna för yt- och 

grundvatten ska kunna följas och stödja den regionala vattenförsörjningsplaneringen. 

Åtgärden ska särskilt fokusera på områden som har eller riskerar att få vattenbrist inom 

de närmaste 12 åren.  

Motivering 
Tillstånd för vattenuttag krävs generellt enligt (miljöbalk (MB, 1998:808) ) 11 kapitlet, men trots 

det är det vanligt att vattenverksamheter saknar tillstånd för sitt vattenuttag. Detta gäller både 

uttag för kommunalt dricksvatten och andra uttag. 

Enligt MB 11 kap 9 § krävs tillstånd från mark- och miljödomstolen för vattenuttag 

(bortledande av vatten) från yt- eller grundvatten. Vissa uttag kan enligt § 9a istället anmälas 

till tillsynsmyndigheten (se bland annat (förordning (1998:1388) om vattenverksamheter ) 19 §).  

I MB 9 kap. 11 § finns ett särskilt undantag från tillståndsplikten för vattenuttag till 

vattenförsörjning för en- och tvåfamiljsfastigheter. Vidare finns i 12 § ett generellt undantag 

från tillstånd och anmälan om det är uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen 

skadas av vattenverksamhetens inverkan på vattenförhållandena. I förarbetena anges att 

undantaget från tillstånd eller anmälan ska tolkas restriktivt. Detta betyder att många 

vattenverksamheter kräver tillstånd eller anmälan. 
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Kravet på tillstånd för vattenuttag är likadant oavsett om det sker i en vattenförekomst med 

stor tillgång på vatten eller i en vattenförekomst med risk för vattenbrist. 

Vattenverksamhetsutredningen konstaterar i sitt betänkande I vått och torrt (SOU 2014:35) att 

det finns möjlighet att ompröva tillstånd för vattenverksamhet:  

Det aktuella stadgandet i 24 kap. 5 § MB ger miljömyndigheterna relativt långtgående 

möjligheter att skärpa miljökraven mot verksamheter som har tillstånd. Ett tillstånds 

rättskraft enligt 24 kap. 1 § MB begränsas således av detta stadgande. Inskränkningar i 

själva tillståndet till följd av omprövning kan typiskt sett vara ändrade 

regleringsbestämmelser för vattenkraft (minskad regleringsamplitud) eller skyldighet 

att avstå vatten (ökad minimivattenföring). Vid tillstånd till vattenbortledning kan de 

tillåtna mängderna minskas o.s.v. Villkor som ändras eller tillkommer till följd av 

omprövning kan gälla skyldighet att vidta skadeförebyggande åtgärder som att 

anlägga fisktrappor eller omlöp, spegeldammar, erosionsskydd eller 

genomströmningsöppningar. Vidare kan kompensationsåtgärder såsom skyldighet att 

borra nya brunnar som ersättning för påverkade brunnar förekomma liksom ändrade 

eller nya kontrollåtgärder (s. 230). 

Havs- och vattenmyndigheten skriver i sin rapport (2018): 

En viktig del i tillsynsmyndighetens arbete är att fortlöpande bedöma om villkoren i 

enskilda tillstånd är tillräckliga utifrån miljöbalkens krav (26 kap. 1 § MB). Om så inte 

är fallet kan en omprövning av tillståndet övervägas. Samtidigt är denna typ av 

ärenden mycket resurskrävande att driva så i praktiken driver länsstyrelserna knappast 

några omprövningar av tillstånd för vattenverksamhet. Den begränsande faktorn i 

sammanhanget är snarare andra resurser än legala befogenheter (s.19). 

Vattenverksamhetsutredningen (SOU 2014:35) analyserade även frågan om kostnaden för 

tillstånd och omprövning av tillstånd för vattenverksamhet. Huvudregeln att sökande betalar 

övriga parters kostnader vid tillståndsprövning är enligt utredaren problematiskt. När det 

gäller omprövning är förhållandena annorlunda. Utredningen skriver: 

Enligt 25 kap. 2 § MB ska sökanden i ansökningsmål om vattenverksamhet som 

huvudregel svara för sina egna och motpartens rättegångskostnader i mark- och 

miljödomstolen. Sökanden svarar således även för sakägares rättegångskostnader i 

första instans. Detta är en skillnad i förhållande till miljöfarlig verksamhet där var och 

en enligt 25 kap. 1 § MB svarar för sina egna rättegångskostnader och detta gäller även 

sakägare, se avsnitt 3.4.9 och 4.2.9. Bestämmelsen i 25 kap. 1 § MB är även tillämplig 

vid omprövning avseende miljöfarlig verksamhet.48 Ett särskilt stadgande om 

rättegångskostnader vid omprövning avseende vattenverksamhet finns i 25 kap. 3 § 

MB. Enligt denna bestämmelse ska, i mål som gäller återkallelse, förbud mot fortsatt 

verksamhet eller omprövning enligt 24 kap. 3–6 §§ MB eller enligt 7 kap. 15 § LSV, 

Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Kammarkollegiet, länsstyrelsen och 

tillståndshavaren svara för sina egna kostnader vid mark- och miljödomstolen. Vid 

omprövning för att tillgodose allmänna intressen ska den myndighet som ansökte om 

omprövning dessutom svara för kostnader som uppkommer för sakägare. Sakägare får 

dock själva svara för sina rättegångskostnader vid omprövning enligt 24 kap. 5 § första 

stycket 11 MB av bestämmelser till skydd för fisket. Stadgandet i nämnda punkt är 

avsett att tillämpas om behov av omprövning uppkommer före utgången av den 

tioårsperiod som gäller som huvudregel i 24 kap. 5 § första stycket 1 MB. Om 

omprövning begärs efter tioårsperiodens utgång och endast sistnämnda punkt 

åberopas torde därför, i enlighet med huvudregeln, den sökande myndigheten behöva 
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svara för sakägares rättegångskostnader och detta även om omprövningen avser 

bestämmelser till skydd för fisket. Detta var troligtvis inte lagstiftarens avsikt (s.258). 

Sammantaget innebär detta att det är möjligt att göra omprövningar av gällande tillstånd för 

vattenuttag, men att detta kräver tillskott av resurser till berörda myndigheter.  

Länsstyrelserna är tillsynsmyndighet för vattenverksamhet men bedriver generellt begränsad 

tillsyn när det gäller vattenuttag.  

Under 2019 genomförde ett antal länsstyrelser en tillsynskampanj inom ramen för SMHI:s 

regeringsuppdrag om bättre kunskap om Sveriges vattenuttag (Länsstyrelsen Gotlands län, 

2019). Tillsynskampanjens syfte var att samla in tidsserier av vattenuttagsdata och att testa 

metodik för datainsamling. Syftet var också att samla ihop länsstyrelsernas erfarenheter, 

lärdomar och förslag till vidare arbete. Medverkande länsstyrelser hade olika fokusområden 

(vattendrag, sjö eller bransch), vilket gav olika förutsättningar för tillsynen och en bredare 

utvärdering av resultaten.  

De flesta verksamhetsutövare som länsstyrelserna var i kontakt med i tillsynskampanjen 

mätte inte sitt uttag av vatten. Sammanlagt hade länsstyrelserna kontakt med 429 

verksamhetsutövare. Av svaren som kom in uppgav 65 verksamhetsutövare att de 

regelbundet mätte sitt vattenuttag. Sammanlagt skickades 78 tidsserier med vattenuttagsdata 

till SMHI. Resultaten visar att det behövs mer incitament för att få verksamhetsutövare att 

mäta sina vattenuttag samt att de verksamhetsutövare som faktiskt gör mätningar ofta har 

relativt stora uttag av vatten.  

De flesta länsstyrelserna angav att de inte bedrev någon aktiv, tillsyn av vattenuttag på eget 

initiativ utöver tillsynskampanjen. Samtliga länsstyrelser menade att den otydliga 

lagstiftningen kring vattenuttag är ett problem vid tillsyn och prövning. Flera länsstyrelser 

bedömde också att det var svårare att bedriva tillsyn på grundvattenuttag än ytvattenuttag.  

Inom projektet identifierades många olika intressenter som behöver tillgång till yt- och 

grundvattenresursen. Länsstyrelserna bedömde att målkonflikter kan bli vanligare i 

framtiden, och att det kommer att krävas ett helhetsperspektiv när olika intressen ställs mot 

varandra. Att beräkna vattenbalanser, för både yt- och grundvattenresurser, kommer att bli 

ett allt viktigare verktyg, särskilt i områden med bristande vattentillgångar och här är 

information om vattenuttag en viktig del.  

En slutsats från tillsynskampanjen är att om länsstyrelserna ska kunna arbeta bredare och mer 

systematiskt med prövning och tillsyn av vattenuttag så behöver nationella 

vägledningar/handledningar tas fram och de behöver prioritera projekt inom Miljösamverkan 

Sverige med fokus på vattenuttag.  

Tidsserierna som länsstyrelserna har tagit fram inom projektet har hanterats som skyddsvärd 

information, men projektet bedömde samtidigt att det är orimligt att all vattenuttagsdata som 

i framtiden samlas in i Sverige ska hanteras som skyddsvärd. 

Genomförande 
Åtgärden genomförs med uppgifter om statusklassning för vattenförekomsterna avseende 

risk för torka och vattenbrist som grund. Länsstyrelserna bistår HaV med uppgifter om 

tillståndspliktiga uttag som saknar tillstånd. 
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Sammanhang 
Åtgärdens genomförande stöds av åtgärden Havs- och vattenmyndigheten 

(tillsynsvägledning) och länsstyrelserna Plan för omprövning av tillstånd för vattenuttag. 

 

Länsstyrelserna: Plan för omprövning av tillstånd för 

vattenuttag 

Länsstyrelserna ska bistå Havs- och vattenmyndigheten i arbetet med att ta fram en plan 

för omprövning av tillstånd för vattenuttag. Länsstyrelserna ska särskilt bistå med att 

identifiera tillståndspliktiga uttag som saknar tillstånd. 

Åtgärden ska genomföras i samverkan med Havs- och vattenmyndigheten. 

Åtgärden ska genomföras så att den bidrar till att miljökvalitetsnormerna för yt- och 

grundvatten ska kunna följas. 

Motivering 
Tillstånd för vattenuttag krävs generellt enligt (miljöbalk (MB, 1998:808) ) 11 kap., men trots det 

är det vanligt att vattenverksamheter saknar tillstånd för sitt vattenuttag. Detta gäller både 

uttag för kommunalt dricksvatten och andra uttag. 

Enligt MB 11 kap. 9 § krävs tillstånd från mark- och miljödomstolen för vattenuttag 

(bortledande av vatten) från yt- eller grundvatten. Vissa uttag kan enligt § 9a istället anmälas 

till tillsynsmyndigheten (se bland annat (förordning (1998:1388) om vattenverksamheter) 19 §).  

I MB 11 kap. 11 § finns ett särskilt undantag från tillståndsplikten för vattenuttag till 

vattenförsörjning för en- och tvåfamiljsfastigheter. Vidare finns i § 12 ett generellt undantag 

från tillstånd och anmälan om det är uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen 

skadas av vattenverksamhetens inverkan på vattenförhållandena. I förarbetena anges att 

undantaget från tillstånd eller anmälan ska tolkas restriktivt. Detta betyder att många 

vattenverksamheter kräver tillstånd eller anmälan. 

Kravet på tillstånd för vattenuttag är likadant oavsett om det sker i en vattenförekomst med 

stor tillgång på vatten eller i en vattenförekomst med risk för vattenbrist. 

Genomförande 
Åtgärden kan genomföras genom att länsstyrelserna samlar in information om uppgifter om 

tillståndspliktiga uttag som saknar tillstånd. Länsstyrelserna bör också uppmana de som 

saknar sådant tillstånd att söka det. När det gäller tillstånd för uttag till bevattning bör 

länsstyrelsen undersöka om det är lämpligt att skapa bevattningssamfällighet. 

Sammanhang 
Åtgärdens genomförande stöds av åtgärden Havs- och vattenmyndigheten Plan för 

omprövning av tillstånd för vattenuttag och Havs- och vattenmyndigheten 

tillsynsvägledning. 
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5.3 Åtgärd: Vägledning om tillsyn av vattenuttag 

Havs- och vattenmyndigheten: Tillsynsvägledning 

Havs- och vattenmyndigheten ska ta fram tillsynsvägledning till länsstyrelserna för tillsyn av 

uttag av yt- och grundvatten. Åtgärden ska särskilt fokusera på områden som har eller 

riskerar att få vattenbrist inom de närmaste 12 åren. 

Åtgärden ska genomföras i samverkan med SGU, SMHI och länsstyrelserna. 

Åtgärden ska genomföras så att den bidrar till att miljökvalitetsnormerna för yt- och 

grundvatten ska kunna följas. 

Motivering 
Tillstånd för vattenuttag krävs generellt enligt (miljöbalk (MB, 1998:808))11 kapitlet, men trots 

det är det vanligt att vattenverksamheter saknar tillstånd för sitt uttag av yt- eller 

grundvatten. Detta gäller både uttag för kommunalt dricksvatten och andra uttag. 

Enligt MB 11 kap. 9 § krävs tillstånd från mark- och miljödomstolen för vattenuttag 

(bortledande av vatten) från yt- eller grundvatten. Vissa uttag kan enligt 9a § istället anmälas 

till tillsynsmyndigheten (se 19 § förordning om vattenverksamhet m.m.).  

I MB 11 kap 11 § finns ett särskilt undantag från tillståndsplikten för vattenuttag till 

vattenförsörjning för en- och tvåfamiljsfastigheter. Vidare finns i 12 § ett generellt undantag 

från tillstånd och anmälan om det är uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen 

skadas av vattenverksamhetens inverkan på vattenförhållandena. I förarbetena anges att 

undantaget från tillstånd eller anmälan ska tolkas restriktivt. Detta betyder att många 

vattenverksamheter kräver tillstånd eller anmälan. 

Kravet på tillstånd för vattenuttag är likadant oavsett om det sker i en vattenförekomst med 

stor tillgång på vatten eller i en vattenförekomst med risk för vattenbrist. 

Länsstyrelserna är tillsynsmyndighet för vattenverksamhet men bedriver generellt begränsad 

tillsyn när det gäller vattenuttag. Under 2019 genomförde ett antal länsstyrelser en 

tillsynskampanj inom ramen för SMHI:s regeringsuppdrag om bättre kunskap om Sveriges 

vattenuttag (Länsstyrelsen Gotlands län, 2019). Tillsynskampanjens syfte var att samla in 

tidsserier av vattenuttagsdata och att testa metodik för datainsamling. Syftet var också att 

samla ihop länsstyrelsernas erfarenheter, lärdomar och förslag till vidare arbete. 

Medverkande länsstyrelser hade olika fokusområden (vattendrag, sjö eller bransch), vilket 

gav olika förutsättningar för tillsynen och en bredare utvärdering av resultaten.  

En slutsats från tillsynskampanjen är att om länsstyrelserna ska kunna arbeta bredare och mer 

systematiskt med prövning och tillsyn av vattenuttag så behöver nationella 

vägledningar/handledningar tas fram och de behöver prioritera projekt inom Miljösamverkan 

Sverige med fokus på vattenuttag.  

Genomförande 
Tillsynsvägledningen kan tas fram med andra vägledningar som grund. Länsstyrelsen 

Gotlands län rapport ovan ger information om vad tillsynsmyndigheterna ser för 

vägledningsbehov. 
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Sammanhang 
Åtgärden stöder Havs- och vattenmyndighetens åtgärd Plan för omprövning av tillstånd för 

vattenuttag och länsstyrelsernas åtgärd Plan för omprövning av tillstånd för vattenuttag. 

 

5.4 Åtgärd: Mer vatten i landskapet 

Länsstyrelserna: Mer vatten i landskapet 

Länsstyrelserna ska ta fram en ny eller uppdatera befintlig våtmarksstrategi för länet. 

Strategin ska identifiera var våtmarksanläggningar för olika eller kombinerade syften bör 

prioriteras. 

Åtgärden ska genomföras så att den bidrar till att miljökvalitetsnormerna för yt- och 

grundvatten ska kunna följas. 

Motivering 
Att på olika sätt uppehålla vattnet i landskapet under en längre tid kan bidra till att perioden 

med lågvattenflöden blir kortare. I vissa fall påverkar inte åtgärden flödena i vattendragen 

men kan ändå bidra till att utnyttja den nederbörd som faller. Vattenuppehållande åtgärder är 

exempelvis ökad sjöreglering, anlagda eller restaurerade våtmarker och bevattningsdammar. 

För att åtgärder för mer vatten i landskapet ska vara kostnadseffektiva är det viktigt att ha ett 

tydligt syfte med åtgärden.  

Genomförande 
Olika våtmarker kan ha olika syften och kan där det är lämpligt uppnå flera syften. Alla 

våtmarker har multifunktionella egenskaper och bidrar i olika grad till vattenhållning, 

infiltration till grundvatten, bevattning, närsaltreduktion och biologisk mångfald. Beroende 

på placering och utformning kan de också berika kulturlandskapet med en vattenspegel. En 

strategi för varje län som tar hänsyn till länets förhållanden bidrar till att rätt våtmark anläggs 

på rätt plats. Även bevattningsdammar inom jordbruket och trädgårdsnäringen kan ingå 

våtmarksstrategin. Eventuellt arbete med recirkulation av renat avloppsvatten skulle också 

kunna tas med i detta sammanhang för en bättre helhetsbild. 

Sammanhang 
Åtgärd ta bort markavvattningsanläggningar som inte behövs. 

  



 

40 

5.5 Åtgärd: Ta bort markavvattningsanläggningar 

som inte behövs 

Jordbruksverket: Ta bort markavvattningsanläggningar som 

inte behövs 

Jordbruksverket ska ta fram en vägledning för länsstyrelserna om identifiering och 

nedläggning av markavvattningsanläggningar som inte längre fyller någon funktion, i 

syfte att återskapa olika vattenhållande strukturer som bidrar till att hålla kvar vatten i 

landskapet.  

Åtgärden ska göras i samverkan med, Skogsstyrelsen, Havs- och vattenmyndigheten, 

SMHI, SGU och Naturvårdsverket. 

Åtgärden ska genomföras så att den bidrar till att miljökvalitetsnormerna för yt- och 

grundvatten ska kunna följas. 

Motivering 
Markavvattning är viktigt på många sätt och behövs i samhället för att säkerställa jordbruks- 

och skogsproduktionen och för att skydda bebyggelse och vägar mot översvämning och 

skred. Utredningen I vått och torrt (SOU 2014:35) redogör grundligt för markavvattningens 

olika effekter, för- och nackdelar och de målkonflikter som finns och som gjort att frågan om 

markavvattningen diskuterats i decennier. 

Enligt olika uppskattningar finns det stora arealer torvmark som är utdikad och som sedan 

övergivits eftersom de inte fick den förväntade avkastningen. Det samma gäller sjösänkningar 

och invallningar. Dessa anläggningar påverkar fortfarande vattenförhållandena i landskapet 

och skulle sannolikt ofta kunna tas bort utan negativa konsekvenser. Därmed kan olika 

vattenhållande strukturer, till exempel våtmarker återskapas. Det kan även bidra till ökat 

skydd mot översvämningar. Genom att ta bort hela eller delar av 

markavvattningsanläggningen möjliggörs återskapande av vattenhållande strukturer. I 

samband med att hela eller delar av en markavvattningsanläggning tas bort behöver bör de 

samfälligheter som äger anläggningarna avvecklas eller ombildas. 

Att på detta sätt återskapa olika vattenhållande strukturer i landskapet där det är naturligt 

blött kan vara en kostnadseffektiv åtgärd som kan bidra till att minska risken både för 

vattenbrist och växtnäringsläckage. Den kan också bidra till att öka den biologiska 

mångfalden. Åtgärden ska ge vägledning om hur länsstyrelserna kan identifiera 

markavvattningsanläggningar som helt eller delvis inte längre fyller någon funktion. Den ska 

också ge vägledning om hur dessa anläggningar kan ändras eller bort och hur man hanterar 

detta juridiskt.  

Vägledningen är även användbar för markägare, åtgärdssamordnare och andra aktörer som 

vill genomföra åtgärder för att återskapa vattenskapande strukturer i landskapet.   

Genomförande 
Jordbruksverket kan utnyttja sina erfarenheter av prövning och förvaltning av 

markavvattningsanläggningar, att de har tagit fram handböcker inom området och ansvarar 

för utbildningen av markavvattningssakkunniga. I dialogprojektet Fysisk påverkan på 
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jordbruksvatten har Jordbruksverket tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten tagit 

fram underlag som kan användas i arbetet med att ta fram vägledningen.  

Skogsstyrelsen kan bidra med kunskap om markavvattningens betydelse för skogsbruket.  

Sammanhang 
Åtgärden stöds av åtgärden mer vatten i landskapet. 
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 Kommunstyrelsen 

Erbjudande från privatperson om donation av fastighet 
med villkor att den drivs som en stiftelse med visst 
socialt ändamål 

Förslag till beslut 
1  Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom framtagen skrivelse 

gällande donation av fastighet i vilken Falköpings kommun tackar nej till 
att ta emot gåvan.       

Bakgrund 
En privatperson inkom den 25 februari 2021 med ett skriftligt erbjudande om 
att Falköpings kommun fick ta över hans fastighet, en villa i Falköping, som 
gåva med det villkor att den drivs som en stiftelse med visst socialt ändamål.  
Med anledning av brevet har kommunjuristen berett frågan tillsammans med 
stadsbyggnadschefen, fastighetschefen och biträdande socialchef. 
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en skrivelse i vilken det 
föreslås att Falköpings kommun tackar nej till att ta emot gåvan.  

Förvaltningens bedömning 
Falköpings kommun har genom åren mottagit en del gåvor och arv där krav 
har funnits på att bilda stiftelse. Ett kännetecken för en stiftelse är att den ska 
drivas under en mycket lång tid. Enligt kommunledningsförvaltningens 
erfarenhet har det med årens lopp har varit svårt att förvalta stiftelserna 
utifrån stiftarens intention. Ofta beror det på att samhällsförhållandena med 
åren förändras så pass mycket att stiftelsens intention inte längre kan uppnås. 
För kommunens del innebär även stiftelseformen en hel del administrativa 
kostnader.  
Kommunledningsförvaltningen har därför nyligen inlett ett arbete med att se 
över och försöka avsluta de befintliga stiftelser vars syfte inte längre kan 
uppnås. Mot bakgrund av detta vore det inte lämpligt att ta på sig ett nytt 
ansvar för en stiftelse. Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att 
kommunstyrelsen ställer sig bakom skrivelsen i vilken Falköpings kommun 
tackar nej till att ta emot gåvan.  
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Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningens, 2021-03-30 
Förslag till svarsskrivelse, 2021-03-30     

Beslutet ska skickas till 
Adam Johansson, kommunstyrelsens ordförande 
Sara Cronholm, kommunjurist 
 
 
 
 
Sara Cronholm 
Kommunjurist 



 

Anmälda delegationsbeslut 

 

Kommunstyrelsen 2021-04-14  

Dokumentid Diarienr Datum Beskrivning Handläggare  

81072 201900459 2019-06-18 Abonnemangsavtal för TopoDirekt Erna Pezic  

85689 202100082 2021-02-22 Jordbruksarrende Stenstorp 2:53, del av Brunnhem 12:2 Lolita Dikanda  

85794 202100103 2021-03-02 Jordbruksarrende del av Friggeråker 25:8, Jättene s:14, Anneborg 1:5 Gäller 
från 14 mars 2022 Lolita Dikanda  

85802 202100024 2021-03-04 Delegationsbeslut om remittering av överenskommelse om samverkan för 
barns och ungas hälsa Linda Karelid  

85833 202100113 2021-03-09 Avtal benefik nyttjanderätt på Fredriksberg 1:8 till förmån för Utgård 1, 
undertecknat Lolita Dikanda  

85835 202100114 2021-03-09 Överenskommelse om fastighetsreglering - del av Väsmestorp 1:6 
undertecknat Lolita Dikanda  

85836 202100077 2021-03-09 Remiss om tilläggsuppdrag till färdtjänstreglemente Skaraborg Linda Karelid  

85838 202000297 2021-03-09 Delegationsbeslut om remiss av klimatstrategin Linda Karelid  

85904 202100121 2021-03-12 Jordbruksarrende Torbjörntorp 10_2 undertecknat Lolita Dikanda  

85905 202100002 2021-03-12 Köpeavtal Örnen 2 undertecknat Lolita Dikanda  

85940 202100128 2021-03-16 Servitutsavtal Ciselören 2 undertecknat Lolita Dikanda  

85977 202100130 2021-03-18 Avtal mellan Regionarkivet och Falköpings kommun om förvaring av 
arkivmaterial Linda Karelid  

85979 202100096 2021-03-19 Delegationsbeslut om remittering av förslag om efterskänkning av 
tillsynsavgifter Linda Karelid  

85983 201800162 2021-03-19 Delegationsbeslut om remittering av förslag på VA-plan Linda Karelid  

85989 202100098 2021-03-23 Delegationsbeslut om remittering av motion från Heléne Svensson (S) och 
Johanna Svensson (S) om att öka antalet grillplatser och mötesplatser 

Adam 
Johansson  

85990 202100118 2021-03-23 Ordförandebeslut om yttrande om laglighetsprövning av beslut om beviljat 
partistöd 

Adam 
Johansson  

86052 202100125 2021-03-22 Delegationsbeslut om remittering av förslag på ändring av ordningsföreskrifter Linda Karelid  

86061 202100112 2021-03-23 Ordförandebeslut om ansökan om strategiska utvecklingsmedel Adam 
Johansson  

86071 202100137 2021-03-24 Adressättning för fastigheten Brunnhem 2:19 Mikael Carp  

86078 202100139 2021-03-24 Adressättning för fastigheten Boktryckaren 17 Mikael Carp  

86112 202100132 2021-03-30 Markanvisningsavtal Kyrkerör 1:1 del av, undertecknat Lolita Dikanda  

86117 202000471 2021-03-30 Personuppgiftsbiträdesavtal Svea Ekonomi AB Amorteringsplan signerat Pia Alhäll  

86122 202100131 2021-03-19 Markupplåtelseavtal - Yllestad 9:7 Lolita Dikanda  

86123 202100131 2021-03-19 Markupplåtelseavtal - Yllestad S:4 Lolita Dikanda  



86124 202100131 2021-03-19 Markupplåtelseavtal - Falköping Yllestad 4:22 Lolita Dikanda  

86125 202100131 2021-03-19 Markupplåtelseavtal - Falköping Yllestad 4:19 Lolita Dikanda  

86126 202100131 2021-03-19 Markupplåtelseavtal - Falköping Yllestad 4:17-18 Lolita Dikanda  

86140 202100157 2021-03-31 Servitut Lantmannen 7 väg belysning va ledningar undertecknat Lolita Dikanda  

86141 202000398 2021-03-31 Exploateringsavtal Lantmannen 7, 2021 undertecknat Lolita Dikanda  

86165 202100161 2021-03-31 Direktupphandlat ramavtal 2021 avseende terminalglasögon Maria Axelsson  

86168 202100106 2021-04-06 Ansökan om statsbidrag till kalkning av Bergsjön 2021 Carin Franson  

86169 202100162 2021-04-06 Adressättning för fastigheten Guldsmeden 3 Mikael Carp  

86170 202100163 2021-04-06 Adressättning för fastigheten Lagerstorp 6:14 Mikael Carp  

86171 202100164 2021-04-06 Adressättning för fastigheten Lagerstorp 6:3 Mikael Carp  

86208 202100101 2021-04-07 Anställningar kommunledningsförvaltningen mars 2021 Pia Alhäll  

86209 201900320 2021-03-31 Tåstorp 7:7 del av, Götenehus AB förlängning av optionstid 2021, 
undertecknat Erna Pezic  
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Anmälningsärenden till kommunstyrelsens 
sammanträde den 14 april 2021 

 

Anmälningsärenden 
I förteckningen över anmälningsärenden listas inkomna handlingar och 
händelser som kan vara av intresse för kommunstyrelsen.   

Nr Ärende 
1 Protokoll från miljösamverkan östra Skaraborg den 5 mars 2021 

2 Överenskommelse med Försäkringskassan om fördjupad samverkan i 
sjukskrivningsprocessen 

3 Slutrapport för handlingsplan fullföljda studier 2017-2020 

4 Protokoll från avfallshantering östra Skaraborg  direktionsmöte den 22 
mars 2021 

5 Protokoll från Skaraborgs kommunalförbund den 12 mars 2021 

6 Protokoll från samordningsförbundet Skaraborg den 23 februari 2021 

7 Granskningsplan dataskyddsombud andra kvartalet 2021 
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