
Strategi för uppföljning av vattendirektivet till 2015 och senare 
Målet är att en god vattenstatus ska uppnås till 2015, men detta är inte möjligt för alla vatten. Senare 

datum har därför föreslagits för en del vattenförekomster. Eftersom det kommer att bli svårt att nå 

målen så måste vi noggrannare undersöka orsakerna till detta. Relevanta tillstånd måste ses över. 

Eventuellt måste strängare krav fastställas i enlighet med vattendirektivets bilaga V. Finns åtgärder 

som kan leda till snabbare förbättringar? Vilka är de i så fall? Åtgärderna måste vara reella och 

operativa inom 3 år från det att de föreslagits. 

Till 2015 ska vattenåtgärdsprogrammet- och förvaltningsplanen uppdateras. Det är viktigt att 

miljöbyrån vid uppdateringen kan rapportera att åtgärder som tex att några vattenskyddsområden 

fastslagits och att den riktade rådgivningen och utbyggnaden av avlopp, etc, framskrider som 

planerat. Miljöbyrån måste även ha utfört en klassificering med fler sammanvägda parametrar från 

miljöövervakningen (arbete pågår med detta). Rapporteringen ska sedan ske i samråd med Finland 

via Hertta. 

2012-2014 

Delrapport (interimrapport) om åtgärdernas framåtskridande (utkast finns framtaget). Under hösten 

2012 sker en samrapportering via Hertta i samarbete med Finland.  

Tidtabell och arbetsprogram för uppdateringar ska finnas minst 3 år före den period som planen 

avser. Detta dokument utgör en sådan tidtabell. 

Samråds- och diskussionsmöten behöver hållas med: 

 Olika byråer som jordbruks-, fiskeri-, skogsbruks- och museibyrån samt 

trafikavdelningen. 

 ÅMHM 

 Olika intresseorganisationer som Östersjöfonden, ekologiska odlarna, Agenda 

21 samt Natur och Miljö. 

 Producentförbundet 

 Fiskodlarföreningen 

 Allmänheten och kommunerna.  

 Vattenbolagen. 

Officiella inbjudningar skickas ut till byråer, ÅMHM, kommuner, förbund och organisationer under 

2013-2014. Vid mötena dras riktlinjer upp och mötesdeltagarna ombedes inkomma med skriftliga 

förslag på åtgärder och annat relevant som tex förslag på väsentliga vattenförvaltningsfrågor.  I ett 

senare skede (2014) kommer de uppdaterade versionerna av vattenåtgärdsprogram och 

 –förvaltningsplan att skickas på remiss. Mötet för allmänheten och kommunerna kombineras så att 

miljöbyrån samtidigt ger information om vattenkvalitén och annat intressant, tex om AQUABEST. 

2013 

Interimöversikt över väsentliga vattenförvaltningsfrågor ska finnas minst 2 år före uppdaterat 

vattenåtgärdsprogram och –förvaltningsplan. En dylik kan upprättas i samband med samrådsmöten. 

 

Under 2013 påbörjas arbetet med att se över vattenåtgärdsprogrammet och –förvaltningsplanens 



texter och den utökade klassificeringen ska vägas in. Aspekter från EU-svaret måste också vägas in. I 

samband med detta arbete kan en kraftigt förenklad publik version skrivas. 

Analyser (bla den ekonomiska) enligt artikel 5 ska ses över 2013 och sedan vart 6:e år, dvs 2019 osv. 

2014 

Under 2014 ska utkast till vattenåtgärdsprogram- och förvaltningsplan finnas tillgängliga minst 6 

månader så att skriftliga kommentarer kan inkomma. Lämpligen skickas dokumenten ut på remiss i 

feb-mars 2014. 

2015 

Vattenåtgärdsprogram och –förvaltningsplan uppdateras och skickas till EU-kommissionen 3 

månader efter fastställandet. Uppföljning vart 6:e år därefter. Nya eller reviderade åtgärder ska vara 

operationella inom 3 år från fastställandet, dvs 2018. 

2018 

Ny interimrapport (delrapport) om åtgärdernas framåtskridande. 

Information om vattendirektivet finns på landskapsregeringens sida under denna adress: 

http://www.regeringen.ax/socialomiljo/miljo/vattendirektiv.pbs 

 

Susanne Vävare, miljöbyrån. 
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