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1997:99SOU

MiljödepartementetTill chefen förstatsrådet och

juli chefen för Miljödeparte-bemyndigade den 11 1996Regeringen
särskild utredare med uppdrag utarbetatillkalla att ettmentet att en
för avrinningsområdesvis hanteringadministrativt vatten-system av

dir.miljö- och resursfrågor 1996:57.anknutna
förutsättningarna för tillämpaskall vidare klargöraUtredaren att

delavrinningsområdemellan jordbrukare imiljösamverkan samtett
syfteförsöksverksamhet medmöjligheterna påbörjaundersöka attatt

administrativaskaffa erfarenheter system.av nya
riksdagsledamoten Evabemyndigandet förordnadesstödMed av

utredare.Eriksson till särskild
Björn och departements-hovrättsassessom LarssonSekreterare är

Björn Rehnlund.sekreteraren
redovisas den juni 1997.skulle enligt direktiven 1Uppdraget senast

medgett förlängd tid tillefter framställan utredarenRegeringen har av
första hand miljösam-fortsatt arbete med ioktober 1997 förden 31

verkan.
Jordbruks-deltagit Ulrika Askling,i utredningen harSom experter

fr.o.m. den 6Bemtell, MiljödepartementetAndersdepartementet,
Davidsson, Hushållnings-Brandt, Per-Olovmaj 1997, Maja SMHI,

Naturvårdsverket, LenaHalland, Fröberg,sällskapet i Magnus
Lantbruksuniver-Gustafsson,Gipperth, Uppsala Universitet, Arne

Helen Holm,Jordbruksverket,i Uppsala, Gustavsson,sitetet Jan
1997, Joelsson, Länssty-Miljödepartementet den 6 maj Arnet.o.m.

Östergötlands län,Johansson, Länsstyrelsenrelsen Hallands län, Jan
Havsmiljö-Legharmnar,Miljöbalksutredningen, HansLagerud,Per

Persson,Malmqvist, Boverket, SörenYngveArgos,gruppen
Sjölander, Svenska Kommun-Riksförbund,Lantbrukarnas Lotten

Mälardalsrådet.Wretblad,förbundet och Lars-Erik
avrinningsom-UtredningenantagitUtredningen har namnet om

råden.
vattenadrnini-överlämna delbetänkandet Enfår härmedJag ny

1997:99.livet SOUstration ärvatten-
Lenasärskilda yttranden fogatsTill betänkandet har experternaav

Leghammar, SörenJohansson, HansGipperth, Joelsson, JanArne
Wretblad.och Lars-ErikSjölanderPerssson, Lotten

Stockholm den 23 juni 1997

ErikssonEva
/Björn Larsson

RehnlundBjörn
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Sammanfattning

frågor-de vattenanknutnapåverkar arbetet medolika faktorerEn rad
ansvarsfördelningen iochadministrativa indelningen utgörDenna.

samordningen åt-det gällerproblem, bl.a.viss utsträckning närett av
utesluter integod Vattenkvalitet. Dettasyfte uppnågärder i attatt en

miljöproblemvattenanknutnaorsaker till definns andra och viktigadet
verktyg ochproblem bristenExempel på andravi har i dag. är

miljöarbetet.iresurser

avrinningsområdesbaserat administrativtEtt system.nytt

behandlarbetänkanderedovisas i dettamitt uppdragdelDen somav
hanteringföradministrativtfrågan vatten-systernett nytt avom

och miljöfrågor.anknutna resurs-

avrinningsdistriktIndelningen landet iav

000huvudavrinningsområden och 11definierathar 119SMHI ca
medkommer kustområdeni Sverige. Till dessadelavrinningsomrâden

kusten har delats in i 55svenskadirektavrinning till havet. Den
avrinningsområdena. Landettillkustvattenomrâden koppladeärsom

i tio avrin-bas delas inhuvudavrinningsområdenabör med casom
flera avrinnings-ellerDistrikten skall beståningsdistrikt. ettav

kustvatten.direktavrinning till havet,områden, kustområden med samt

uppgifterAvrinningsmyndigheter och

länsstyrelsefristående enhet viddistrikt börvarjeInom utse enenman
olikabeskrivas ochavrinningsmyndighet. Distrikten böransvarigtill

varje avrin-analyseras. Förpåverkanverksamheters vattenresuser
miljökvalitetsmålSådanamiljökvalitetsmål beslutas.ningsdistrikt bör

Avrinnings-miljökvalitetsnormer.beståtill delkommer stor att av
åtgärdsplaneroch fastställaför frammyndigheten bör att taansvarges

miljökvalitetsnormer.miljökvalitetsmål ochuppnåi syfte relevantaatt
Åtgärdsplanerna ochkommunerbindande för domstolar,bör vara

avrinningsmyndighet,inte fårlänstyrelsermyndigheter. De ensom
och privata intres-vattenvårdsförbund, organisationerkommunerna,
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bör möjlighet påverka det distriktsvisa arbetet.senter stor attges
Obligatoriska sarnrådsförfaranden bör finnas. Avrinningsmyndigheter-

bör få det övergripande för miljöövervakningäven ochansvaretna
kalkning. ocksåMan bör länsstyrelsernas lantbruksfrågoröverväga om
bör föras till avrinningsmyndigheterna.

Samverkan inom distrikten

Inom avrinningsdistrikten bör länsstyrelserna samverka milj öpröv-om
ningsenhetema. bör finnasDet bara miljöprövningsmyndighet ien
varje distrikt. Miljödomstolarnas geografiska områden bör tillanpassas
avrinningsdistrikten.

Samverkan inom avrinningsomráden

Inom avrinningsområdena 119 st bör kommunerna eftersträva att,
så långt det möjligt, samverka prövningsverksarnheten påärsom om
så prövningsenheterantalet begränsas till avrinningsom-sätt att en per
råde. Sådan samverkan kan kommunalförbundske ellergenom gemen-

Ävennänmd. tillsynsverksamheten, och då främst hanteringensam av
amnälningsärenden, bör möjligt begränsas till enhetom en per av-
rinningsornråde.

Miljösamverkan, samverkan inom delavrinningsomrâde

Miljösamverkan på det lokala planet, exempelvis mellan jordbrukare
inom delavrinningsornråde, medger enligt min uppfattningett en
möjlighet till lokalt bidrarökat Det till ökaävenett attengagemang.
kunskaperna i brukarledet vad gäller sambanden mellanute t.ex.
marktyp, brukningsmetoder och miljöpåverkan Genom lokalm.m. en
miljösamverkan kan åtgärder till de lokala förutsättningarnaanpassas
och därmed optimeras vad möjligheten till så låg kostnadattavser som
möjligt uppnå utsläppsreduktion. kommer arbeta vidareJagstörsta att
med frågor miljösamverkan redovisa arbetetoch i betänkandeettom
under hösten.

Finansiering

bör införas för källorEn avgift på utsläpp förorenat allavatten avav
små punktkällorbetydelse. Avgiften bör såväl stora samtsomavse

diffusa såsom skogs- och jordbruk. Intäkten från avgiftenkälloräven
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för finansiera tillkomrnan-del den bör vid behov användaseller attav
och för höja kvaliteten i arbetet.arbete med vattenfrågorna Ut-de att

bör avgiften användas för befrämjandet miljösarnverkandettaöver av
lokala planet.det

Miljöbalken

genomföraså det möjligtMiljöbalken bör är att ettatt av-anpassas
administrativt för hanteringrinningsormådesbaserat system vatten-av

definieras för avrinningsdistrikten ochMiljökvalitetsmål börfrågorna.
Åtgärdsplaner framför uppnå målen böri miljöbalken.regleras att tas

Åtgärdsplanernas rättsverkan bör regleras iavrinningsdistrikten.för
myndig-för domstolar, kommuner ochbör bindandebalken. De vara

lagregleras i balken,Innehållet i åtgärdsplanerna kanheter. annan
Även så deni övrigt bör miljöbalkeni förordningar.eller attanpassas

avrinningsdistriktsvis administration.ikraftträdandet tillåtervid en
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Inledning1

Bakgrund1 1
.

befint-för miljöfrågor bygger på denadministrativaDagens system
indelninglän och kommuner. Dennalandet iliga indelningen tarav

avrinningsomrâden, mark- ochfaktorertill sådanaliten hänsyn som
mindre sjövissa fall delasbelastning I t.ex.vattentyp, en uppm.m.

administra-myndigheter påkommuner ochflera ansvariga samma
tillståndsgivning, till-ofta likformighet vidförsvårartiva nivå. Detta

och övervakning.syn
lång tidutseende har sedanMiljövårdsadrninistrationen och dess

i följande be-bl.aemellanåt kritiserats ochdiskuterats, även utretts,
Vattenplanering1977:27,vattenlagen SOUtänkanden. Revision av

1987:32 och 36,Miljö SOUoch 40, För En Bättre1980:39SOU
Miljöbalk SOU 1993:27.ochi Skåne SOU 1990:93Miljön Västra

Miljöbalksutredningen sitt förslagöverlämnadejuli 19964Den
Även i förslaget till1996:103.till regeringen SOUtill miljöbalk

påpekats ochadministrativabrister i detmiljöbalk har vissa systemet
remissbehandling harEfterhar lagts fram.förbättringarförslag

lagrådsremiss förframarbetetinom Miljödepartementet somenman
jag tillhänvisningari lagrådet. De görnärvarande behandlas som

i lagrådsremissen.så denmiljöbalken balken utsersomavser
beträffande uppdrageti sin delrapportNaturvårdsverket har att ut-

kostnadseffek-miljömål och utformaeffektrelateradeveckla mermer
närsaltsuppdra-vattenfrågorocharbetet med havs-förtiva åtgärder

där-vattenarbetet. Man harhelhetssyn ipå behovetget pekat enav
vattenarbetet. Somsamarbetsformer förbehovvid förutsett ett nyaav

avrinningsområden.sådant harför arbetegrund angettett man
miljöpolitiken, vil-svenskamiljörevision deni sinOECD har av

tillstånd-individuelladen1996, betonatgenomfördes under årken att
efterlyseravgränsad bedömning. Manallt förinnebärsprövningen en

sak-och skriveravrinningsomrâdesperspektiv ävenbl.a. attett man
i åtgärderna.kostnadseffektivitetenanalys avnar en

till rådetEU-kommissionen1997 överlämnade16 aprilDen ett
gemenskaps-förupprättanderådets direktivförslag till av en ramom

ramdirektivetHuvudsyftet medvattenpolitik.området föråtgärder
grundvattensåvälskyddetramverk förskapa yt-är att ett somav

uppnåsVattenkvalitet kan itill godbidrainom EU attsamt att en
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dessa Enligt förslaget till direktiv skall förgrundenvatten. vatten-
arbetet avrinningsområden.vara

1 Uppdraget

Den juli 1996 beslöt regeringen11 tillkalla särskild utredareatt en
med uppgift utarbeta administrativt för avrinningsom-att ett system
rådesvis hantering vattenanknutna miljö- resursfrågoroch dir.av
1996:57. Uppdraget i första hand frånnärsaltsutsläpp jord-avser
bruket hur skall kunna tillämpas på andraäven systemet ut-men

Ävensläppskällor. miljöpåverkan på landets vattentillgångar,annan
inklusive grundvatten, skall belysas.

Utredaren skall vidare klargöra förutsättningarna för tillämpaatt
miljösamverkan mellan jordbrukare i delavrinningsornrådeett ettsom
komplement till dagens åtgärder för minska jordbrukets miljöbe-att
lastning. I denna del uppdraget ingår analysera detäven attav om
inom för det administrativa möjligt effektivtärsystemet attramen
målstyra, kontrollera vidoch, behov, sanktionera sådana arbetsfor-

mer.
I uppdraget ligger slutligen undersöka möjligheterna påbörjaatt att

försöksverksamhet i syfte skaffa erfarenheter administrati-att av nya
Laholmsbukten och Mälarens avrinningsområden fram-system.va

hålls i direktiven exempel på lämpliga områden för sådan för-som
söksverksamhet.

Enligt direktiven skall utredaren i sitt arbete samråda med Natur-
vårdsverket, Jordbruksverket och Miljöbalksutredningen. Vidare skall
samråd ske med Naturvårdsverket arbetei verkets med vidareut-att
veckla de förslag presenterades i havs-uppdraget och vatten-omsom
frågor.

Uppdraget skulle, enligt direktiven, ha redovisats den juni1senast
1997. Efter hemställan från utredaren har dock regeringen genom
beslut vid sammanträde den 12 juni 1997 förlängt utredningstiden till
den 31 oktober 1997. Förslaget till administrativtett nytt system
skall dock redovisas i juni 1997.

de särskildaFörutom direktiven gäller direktiv förgenerella samt-
liga kommittéer och särskilda utredare. Jag har del arbeteti denna av
beaktat direktiven dir. 1992:50 regionalpolitiska konsekvenserom
och direktiven dir. 1994:23 prövning offentliga åtaganden.om av
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bedrivande1.3 Arbetets och utgångspunkter för

betänkandet

Hittills har jag med utredningens vid fyra till-sammanträtt experter
företrädare förfällen. Jag har samrått med Naturvårdsverket, Jord-

bruksverket, Miljöbalksutredningen, Länsstyrelsen i Hallands län,
Juridiska institutionen vid Uppsala universitet, Länsstyrelsen i Söder-

Nyköpings Nyköpingsåns vattenvårdsför-manlands län, kommun,
ÄlvsVätternförbundet, Göta Vattenvårdsförbund, Mälardals-bund,

rådet, Svenska Kommunförbundet, Länsstyrelsernas miljövårdsdirek-
Lantbruksuniversitet i Uppsala.och Sveriges Utredningenstörer

har detta besökt pågående Iniljösamverkansprojektsekreterare utöver
Kävlingeåns, Höjeås, Humlebäckens, Mässingsboåns ochi Brumis-

delavrinningsområden.avrinningsområden ellerjöns
Åländskabesökt företrädare för den Land-Utanför Sverige har

skapsstyrelsen det ländska lagtinget.samt
fortsatta jag studera ytterligare samverkans-I mitt arbete attavser

Mässingsboån/Brunnsjön.projekt, bl.a. i Emån, Laholmsbukten och
också träffa företrädare för Lantmäteriverket och SMHIJag attavser

beräkningsmodeller för be-för diskutera olika metoder ochatt att
på vattemniljöer. Vidare planerar jag besökadöma påverkan att

fungerande, distriktsvisade i Frankrike, sedan länge välnågon av
vattenadministrationerrxa, vanligen kallade vattenparlamenten samt

avrinningsområdesvis inrättademöjligt de i England nyligenävenom
regionala miljömyndighetema.

befintliga administrativautgått från denJag har i mitt arbete att
ända-arbetet med vattenfrågor inte denstrukturen vad gäller är mest

beroende på de administrativamålsenliga. främstDetta gränsernaatt
avrinningsområdena, något i sin fört med siginte följer atttursom

utsläppsbegränsande åtgär-effektiviteten i arbetet med genomföraatt
effektivitet i sig till viss del begränsats.och åtgärdemasder

mig påföreliggande delbetänkandet koncentrerar jagI det ettnu
för avrinningsområdesvis hante-förslag till administrativtett system

frågorna. vill betraktar be-ring de vattenanknutna Jag att manav
mittanvändas i det fortsatta arbetet. Itänkandet idéskiss attsom en

redovisningbetänkande kommer jag inrikta mignästa att en av
redovisa förslag till åt-miljösamverkan och så långt möjligt även

syfte underlätta sådan miljösamverkan.gärder i att
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Hinder2 genomförandet lokaltmot av

kostnadseffektivaanpassade och

åtgärder

rad olika faktorer påverkar arbetet medEn de vattenanknutna
frågorna. administrativa indelningen och ansvarsfördelningenDen

problem, bl.a. det gäller samordningen åtgärder inärutgör ett av
syfte uppnå god vattenkvalitet. Exempel på andra problematt en

bör bristen på "verktyg och i miljö-nämnas ärsom resurser
arbetet.

administrativa2.1 Det systemet

administrativa för miljöfrågor bygger på indelningenDagens system
indelninglandet i län och kommuner. Detta grundas påär en somav

andra principer avrinningsområden, mark- ochän vattentyp samt
belastning och påverkan utsläpp. och med detta delar oftaIav man

områden med miljösynpunkt påtaglig intressegemenskap.en urupp
finns således ingen myndighet eller organisation på ända-Det ettsom

befogenhetermålsenligt och med tillräckliga kan arbeta medsätt
genomförande åtgärder inom helt avrinningsom-planering och ettav

därför svårt arbeta avrinningsområdesvis påråde. Det är änatt annat
frivillig grund. frivilliga samarbetet kan leda till goda resultatDet men

begränsat framför allt vad gäller möjligheterna genomföraär att
alla samverkande inte Till dettaåtgärder överensärpartersom om.

område kanske intekommer alla berörda inom visst äratt parter ett
intresserade delta i samarbetet.attav

får dock inte glömma bort mycket det övriga miljövårds-Man att av
oftaarbetet, det inte direkt kopplat till avrinningsomrâden,ärsom

kunnat genomföras på bra inom nuvarande administrativasättett
problemen med från deminst gäller detta de tidiga utsläppInteramar.

punktkälloma.stora
och de åtgärder hittills genomförts, i första handarbeteDet som

kväve till Västerhavet, har intevad gäller minska uttransportenatt av
till detta skulle detförväntat resultat. En anledning kunna attgett vara

Övergripandemed dagens administrativa svårti och ärsystem att en
åtgärder inom avrinningsområde bäst resultat.på vilka ettsom gersyn

kost-kan svårt bedöma vilka åtgärderDet äräven mestatt somvara
nadseffelctiva.

råder enighet avrinningsområdena måste beaktas iDet attstor om
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varit fallet. Under utrednings-utsträckning vad normaltänstörre som
från flera håll påtalat dagens administrativa indelningtiden har attman

har det framhållits den administrativaproblem. Samtidigtutgör attett
problem jämför med andraindelningen inte någotär närstort man

planeringsinstru-framför allt bristen "verktyg" lagar,problem,
finansiella och personellabeslutsbefogenheteroch samtment resurser

företrädare för kommuner ochMånga, framför allti miljöarbetet.
avrinningsområdesvisa tänkandet mycket vällänsstyrelser, detattanser

i nuvarande administrativaingreppkan hanteras görsatt storautan
avrinningsområdesvist arbete skulle i så fallprincip alltstrukturer. I

mellan befintliga aktörer. Manfrivillig samverkanbygga attmenar
och tillräckliga såfår ändamålsenliga verktygbara resursermanom

vattenfrågorna fullt hanteras inomsamordnade påkan det greppet ut
Ävenoförändrad myndighetsstruktur.för i stort sett om nyaenramen

resurstilldelningen ökar jag dockslagkraftiga verktyg införs ochoch är
hanteringen de vattenanknut-samtliga problem medtveksam till att av

nuvarande myndighetsstruktu-skulle kunna lösas inom denfrågornana
ansvarsför-förändras vad gällerkallad nollösning, där ingetEn såren.

för Svenska Kommunförbundet.efterlysts företrädaredelning, har av
publicerat förslagutredningstiden har EU-kommissionenUnder ett

i avsnitt byggerför Förslaget behandlas Dettill ramdirektiv vatten.
på uppgifteravrinningsområdestänkande och innehåller krav attett

fall inte alls, skallutför till viss del, eller i vissavi i dag barasom
avrinningsområdesvis. Om direktivet skalldågenomföras och hanteras

så kallad nollösningjag det uteslutetgenomföraskunna att enanser
kritikgång riktatsfråga. har under utredningenskomma i Detkan mot

till svenska förhållandenramdirektiv inteförslaget till är anpassatatt
det. Förslaget tillbeakta vissa delar idärför inte böroch jagatt

remiss och remissvaren kommernärvaranderamdirektiv förär ute
bör på förslaget.ställning till hurSverigebeaktas när taratt man se

förslagvalde bygga minaolyckligt jagdärförDet attomvore
innehålla,ramdirektivet slutligt kan kommaantaganden vad att omom

Påremissbehandlingen.föregripadetdet Jag attattantas. voreanser
ramdirektivets krav. Detbortse frånhar jag dock valtpunkt atten

till skillnad från utsläppsav-avgifter förgäller frågan Vattenuttagom
grundlagen. Miljödepartemen-avgifter kan stridagifter. Sådana mot

Sverige kommerutredningen har förklaratföreträdare i attatttets
medlemsländerna.avgiftsskyldighet inte åläggsför sådanverka att

närsaltsuppdraget berörthar i sin delrapportNaturvårdsverket av
avrinningsområdesbaserad indelning landetmöjligheten till somaven

Enligt vad jag erfaritmed vattenfrågorna.grund för förnyat arbeteett
närsaltsuppdrageti sin slutrapportNaturvårdsverketkommer attav

trycka på regionali det sammanhangetdenna fråga ochutveckla en
för godgrundläggande förutsättningVattenförvaltning att ensom en

Man pekarkostnadseffektivtuppnås påhavsmiljö skall kunna sätt.ett
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tillräckligamålstyming och regionernadärvid behovet attav ges
åtgärdsnivån och måluppfyllnaden i regioner-verktyg för påverkaatt

Även avgift på utsläpp kväve kommerfrågor attom en avna.
diskuteras.

vad redovisats har jag utgått frånbakgrundMot attav som ovan
effektivtadministrativa hinder för fulltdagens utgörgränser ett ett ut

diffusamed vattenanknutna frågorna och då i första hand detarbete de
från jord- och skogsbruk. Till detta kommer deläckaget närsalterav

avrinningsområdesvist tänkande i förslaget tillställs påkrav ram-som
i denna del innebär inte jagdirektiv. Mitt ställningstagande att anser

orsaken till deadministrativa indelningen den endaden är vatten-att
emellertid intefinns i dag. villmiljöproblem Jaganknutna som

alla deheller mandat utredaproblemen. Jag har interangordna att
viktigarepåtalats i arbetet och vissaproblem attansettsavsomsom

det finnsadministrationen. konstaterar barafrågan Jaglösa än attom
frågan administrativ indelning medproblem detandra äratt ommen

skall utreda.avrinningsområden bas jagsom som

Övriga problem2.2

fleramånga, däriblandhar det framkommitredanSom jag nämnt att
faktorervikt vid andrafästerutredningens änstörreexperter, enav

fleraproblem hanteras iövrigaadministrativa strukturen. Dessaden
Eftersom problemen kaneller myndigheter.andra utredningarfall av

avrinningsom-kanske bör hanterasavrinningsområden ochkopplas till
fram sådanavad kommitdock viktigtrådesvis detär att omange som

Återigen tillmitt uppdrag,dock viktigt påpekadetproblem. är att att
problem.lösa dessa övrigainte syftar tilldel det redovisasden attnu,

bör hanterasproblemen fortsättningsvisdock fleraJag att avanser
jag förordaravrimiingsvisa administrationför deninom somramen

mitttill detta ivarit möjligt tagit hänsynså långt detoch jag har
förslag.

probleminventeringså heltäckandekunnaFör göraatt somen
med"hearing" 1997-06-11genomföramöjligt har jag låtit öppenen

genomförandetoch hinder vidfrågeställningen Problembetoning på
för myndigheter, kommuner,åtgärder. Företrädarekonkretaav

sittmöjlighetenskilda lantbrukarehögskolor och även egetatt urgavs
problemställningar och faktoreroch analyseraperspektiv beskriva av

Tillfällefrågorna.för arbetet med de vattenanknutnabetydelse gavs
fråga har där-viktigförslag lösningar problemen. Enlämnaatt av

administ-utformningen detsjälvfallet varit relationen mellanvid av
problem.övriga adekvatarativa ochsystemet

utsträckningsammanfaller i mycketfrån seminarietslutsatserna stor
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framförts till mig.med de synpunkter redan tidigaresom
mycket kortfattat de problem vilka jag,Nedan sammanfattas utöver

viktigast arbetadet administrativa bedömer att snarastsystemet, som
för det administrativavidare med. bör ske inomDetta systemramen

jag föreslår.som

hydrologipå inom för Sveriges geologi ochBrist kunskaper EU att
anpassadesig från övriga och därmed kräver nationelltskiljer Europa

åtgärder.

och myndigheterBrist kunskaper hos såväl kommuner utesom
samspelar och därmedbrukare hur rnark-, och grundvattenhos yt-om

påverkar varandra.

vadgrundläggande kunskaper hos de lokala aktörernaBrist på ute
gödselhantering, markläckage ochgäller samband mellan exempelvis

hur skallofta varit välinfonneradeövergödning. Man har om man
upplysta varför.långt ifrån lika bragöra ommen

samordning, rådgivning och tillsynpå ekonomiska förBrist resurser
regionala och det lokala planet.på det

våtmarker,regleringen vad gäller återställandeBrister i an-av
läggning kantzonerav m.m.

för vattenvårdsförbundgäller möjlighetenBrist i lagstiftningen vad
kommunala planeringen.m.fl. delta i denatt

grundvat-vattenfrågoma såvälBrist på hänsynstagande till yt- som
översiktsplanen.planeringen främsti den kommunalaten

sambandkompensation för inkomstbortfall i medpå medel förBrist
skogsmark produktion för åtgärder enligtfrämstatt tas ovan.ur

till jordbruket.Bristande flexibilitet i rnilsjöstödet

för beskrivningar ochför underlagsmaterialBrist på medel inköp av
områdesvisatillhar i vissa fall lettmodellberäkningar. Detta att

material i ochgenomföras med detsammanställningar inte kunnat som
ersättning förkravför sig finns. kan myndigheternasMan säga att

och information begränsning.tjänster utgör en

tillräcklig omfattning i arbetetkvantitativa frågorna beaktas inte iDe
vattenfrågorna.med
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tillräcklig omfattning. Inte sällenGrundvattenfrågorna beaktas inte i
de helt.förbises

Sammanfattning2.3

arbetet med de vattenanknutnafaktorer påverkarfinns radDet somen
för komma till medviktigt åtgärder vidtasfrågorna. rättaDet är att att

ansvarsfördelning-administrativa indelningen ochproblem.dessa Den
arbetet medviktig roll ide frågor spelarär attsom enen aven

påverkan på såväli syfte minskagenomföra åtgärdersamordna och att
diffusadetta arbetet med detförsta hand gällergrundvatten. Iyt- som

de mindrefrån jord- och skogsbruketnärsalter ävenläckaget menav
punktkällornadeenskilda avlopp. Förpunktkällorna såsom större

reningsverkoch kommunala harindustriella anläggningarsåsom stora
tillfredsstäl-övrig miljöpåverkanutsläpp ochofta frågorna ettom

för det befintliga Dettainomlande kunnat lösassätt systemet.ramen
itill de punktkällorna,frågor med kopplingutesluter inte stora vartatt

avrinnings-förkan lösas inomfall i framtiden, bättre ett nyttramarna
betänkandekommer i dettaadministrativt Jagornrådesbaserat system.

tillåtgärder för kommaförslag lämpligainrikta minaenbart attatt
upphovadministrativa strukturproblem dagensmed derätta gersom

bör skynd-uppmärksammatproblemställningar jagövrigatill. De som
administrativainom för detbehandlas, främst systernsamt nyaramen

föreslår.jagsom





1997:99SOU

tillEU-kommissionens förslag3

ramdirektiv för vatten

direktivtill rådetsförslagdelarredovisasavsnittdettaI ettav
områdetgemenskapsåtgärderförupprättande av en ramom

vattenpolitik.

förramdirektivframmedpågår arbete vattenpo-EUInom ettatt taett
1970-talet.påpåbörjadesvattenpolitikenlitiken. Den gemensamma

direktiv,kvalitetsinriktadeantalframmedbörjaTill etttogatt man
badvattendirektivetoch75/440/EEGytråvattendirektivett.ex.

Även på 1970-utsläppskontrollerdirektiv76/160/EEG. antogsom
denUnder76/464/EEG.farligadirektivet ämnentalet, t.ex. om

vattendirektivenbefintligagranskades de1980-taletdelen avsenare
till denledde framarbetedel brister. Dettakonstateradeoch enman

nitratdirektivethör bl.a.till dessavattendirektiv,omgångenandra av
ekologiskvattendirektivtillförslagoch9l/676/EEG ett om

direktiven. Ettde äldredelomarbetadesVattenkvalitet. Vidare en av
och begränsaförebyggaföråtgärdersamordnadedirektiv attom

lagstiftningsom-andra96/61/EG. Den1996föroreningar antogs
vattenpoli-påsamlatdiskussionfram tillleddegången ett greppomen

parlamentetrådet ochtillkommissionenmeddelande fråntiken. I ett
samordningbättrefråganbehandladesslutlig5996KOM avom en

Med-inom EU.åtgärdernadeochvattenpolitiken gemensamma
synpunkter-mångaochEuropaparlamentetkritiseradesdelandet avav

tagitKommissionen harfortsatta arbetet.i detbeaktatshar nuna
upprättandedirektivtillförslagöverlärrmat,rådetoch tillfram, ett om

vattenpolitik KOMområdetgemenskapsåtgärderförramenav
slutlig.4997

vägledande vidvaritvattenpolitik harhållbarhuvudmål förFyra en
direktivet.medarbetet

till dricksvatten.Tillgång
behov.ekonomiskaandrauppfyllandeförtillTillgång2. vatten av

Miljöskydd.
negativa följderna över-deminskningFörhindrande och4. avav

torka.svämning och

miljön. Ettskyddaramdirektivetmålet för ärhuvudsakliga attDet
målen.två förstauppnå detilldockskydd bidrarsådant att

goduppnåövergripande måletdetdirektivet attEnligt är en
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Detta skall åstadkommasvattenstatus. genom
förvaltning avrinningsområden,en av-
beskrivning och bedömning områdena,en av-

övervakning och grundvattenresursema,yt-av-
upprättande åtgärdsprogram för nå målet,attav-
upprättande förvaltningsplan, ochav en-

samråd med allmänheten kring förvaltningsplanen.ett-
Direktivet innehåller kraväven

mekanism säkerställer vattenanvändama betalaratten som-
självkostnaden för sin användning,

återkoppling till nationella myndigheter och kommissionen såen att-
problem uppmärksammas,

åtgärder för bekämpa oavsiktliga föroreningar,att-
förenklade rapporteringsrutiner, och-

utveckling samordnade strategier för itu med föro-att taen av-
reningar från enskilda ellerämnen ämnen.grupper av

I detta avsnitt kommer vissa delar direktivet behandlasattav mer
ingående. Det dock viktigt återigen påpeka detär sigröratt att ettom
förslag till direktiv. Förslaget har i de olika utkast kommit utred-som
ningen till del förändrats hel del och kraven enligt direktivet har ien
vissa avseenden mildrats under Det denna bakgrundär motprocessen.
svårt koppla förslagen i betänkandet direkt till rarndirektivet,att nu

direktivetsäven idéer avrinningsdistriktsvis förvaltning iom om en
många fall tjänat god inspirationskälla. Om direktivet antassom en
måste förslagmina avrinningsdistriktsvisöversyn administ-en av om
ration Min förhoppning dock detgöras. skall behövas få föränd-är att
ringar i mitt förslag.

3.1 Avrinningsdistrildsvis administration

Grunden för vattenarbetet skall avrinningsomrâden. Dessa skallvara
identifieras varje land och avrinningsdistrikt skall Ettupprättas.av

Ävendistrikt kan bestå fleraeller avrinningsområden. kustom-ettav
rådena och utanförliggande kustvatten skall föras till lämpligaste
avrinningsdistrikt. Grundvattenresurser, områdes ellergränservars mer
mindre skiljer sig från avrinningsomráden, skall föras till detytvattnet
lämpligaste distriktet.

Länderna skall besluta lämpliga administrativa förom arrangemang
samordna vattenarbetet inom avrinningsdistrikten. I detta liggeratt att

behöriga förmyndigheter de olika uppgifter följerutse som av
rarndirektivet. Direktivet på denna punkt medlemsländerna storger
frihet välja hur arbetet skall samordnas. kan befintligaManatt utse
myndigheter och dem de befogenheter krävs. Ett sätt ärannatge som



25förslag till ramdirektiv förEU-kommissionens vattenSOU 1997:99

ochuppgift arbetetmyndigheter får i samordnaskapa attatt nya som
uppgifter.genomföra vissaeventuellt även att

åt-medlemsländer skallavrinningsområde täcker fleraOm ett
i distrikt. Dettasamordnas mellan ländernagärderna ett gemensamt

dagsamarbete finns redan ibeträffande Finland. Ettblir aktuellt
gränsälvskommissionen. Om avrinningsom-Svensk-Finska ettgenom

myndighetermedlemsland skall distrikt ochickeråde täcker ett
blir aktuellgrannlandet. Sådan samverkansamarbete mediupprättas

tillstândsprövningvisst samarbete viddag skermed Norge. I ett av
mellanrniljöskyddskonventionenregleras ipunktkällor. Dettastörre

och Sverige.Danmark, Finland, Norge

Miljökvalitetsmål3.2

vattenarbetet.innehåller mål förförtill ramdirektivUtkastet vatten
ekologis-försämring denförebyggaBeträffande skallytvatten avman

förorenadeföroreningar ochförebyggakvaliteten,ka restaurera
förebyggaså skallgäller grundvattenVadytvattenresurser. man

förorenat grundvattengrundvattenstatusen,försämring restaureraav
Allaoch påfyllning.balans mellansäkerställaoch vatten-uttagen
2010.den 31 decemberskall god senaststatusresurser vara av

skalladministrationenavrinningsdistriktsvisaför denInom ramen
genomföra de åtgärdsprogramutarbeta ochmedlemsländerna som

Åt-grundvatten.god i ochför uppnåkrävs vattenstatus yt-att en
nödvändiga förinnehålla åtgärderskallgärdsprogramrnen äräven som

områdenskyddademål och miljökvalitetsnormerfölja alla röratt som
delSverigesnationell eller EG-rätten. Förfinns ioch rättsom

krävs enligt EG-rättenmiljökvalitetsnonnerdekommer att tassom
ramdirektiveti miljöbalken. Omenligt bestämmelsernafram antas

innefatta miljökvalitetsnor-målet alltsåövergripandekommer det att
miljöbalkens regler.beslutats enligtsommer

målsättningenpreciseringarramdirektiv ñmis vissaförslaget tillI av
användergenomgåendeAttför kvaliteten ärnotera attvatten. man

fallvanligavi i Sverige iför det begreppbenärrmingen status som
statusåbegreppetavsnitt använder jagkvalitet. I dettabenämner

Övergripande benämningföljandedefinieras på sätt:Ytvattenstatus
dessdenvattenförekomst bestämsför sämstastatusen avsom aven

detMed godoch kemiskaekologiska ytvattenstatus,status.status
uppnåsmålet, dengrundläggande ytvatten-status som av enmenas

åtminstoneekologiska och kemiskabåde denförekomst ärnär statusen
god.

denbestämssikte kvantitet ochGrundvattenstatus äventar av
grundvattenstatuskemiska Godoch denkvantitetensämsta statusen.av

åtminstonekemiskaoch denbåde kvantiteten äruppnås när statusen
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god.
Ekologisk benämning kvaliteten rörande strukturenärstatus en av

funktionenoch hos vattenekosystem i Det centrala i denytvatten.
ekologiska tillståndet för de biologiska elementen iärstatusen
ekosystemet hänsyn också till fysik-kemiskaden itas naturenmen

och sediment, flöde och vattenförekomstens fysiskavatten vattnets
struktur. Naturlig ekologisk den teoretiskaärstatus status ett vatten
skulle ha det inte för mänsklig påverkan. ekologiskHögutsattom var

uppnås i ytvattenförekomst den inte i väsentlig utsträck-status en om
ning påverkas mänsklig aktivitet. God ekologisk är närstatusav en
vattenförekomst i väsentlig grad påverkats mänsklig aktivitetsom av
har rikt, balanserat och hållbart ekosystem.ett

kemiska omfattar grundvatten.Den Med kemiskävenstatusen status
i vilken utsträckning förorenat. kemiskHögärett vatten statusmenas

uppnås inget följande finns i utsträckning denär ämnen större änav
naturliga bakgrundsnivåerna.

Organiska halogenföreningar och kan bilda sådanaämnen som
föreningar i vattenmiljö.

Organiska fosforföreningar.
tennföreningar.Organiska

Ämnen4. och beredningar för vilka det har påvisats de haratt
och egenskaper eller via vattenmiljön kanmutagenacancerogena

påverka fortplantningen eller fortplantningen i vattenmiljö.
Svârnedbrytbara kolväten och svårnedbrytbara och bioackumuler-5.

bara organiska, toxiska ämnen.
Cyanider.6.
Metaller och deras föreningar.7.

föreningar.Arsenik och dess
Biocider och växtskyddsmedel.

10. Uppslamrnande ärrmen.
Ämnen orsakar eutrofiering i synnerhet nitrater och fosfater.11. som

12. Syretärande mätbara med hjälpämnen parametrar t.ex.av som
BOD och COD.

God kemisk det övergripande målet, uppnås när vatten-status, en
förekomst inte har högre koncentration något de ämnen somav av

finns ifastställts i de miljökvalitetsnormernämnts än somovan som
vissa direktiv ochEG-rätten. Rarndirektivet hänvisar direkt till

innehållergenerellt till övriga direktiv och andra bestämmelser som
miljökvalitetsnonner. alltså möjligt med hjälp andraDet är att av

för kvaliteten idirektiv exakt bestämma målet den kemiskamer
antalMålet i denna del kommer alltså bl.a. beståatt ettvatten. av

miljökvalitetsnormer. nivåer framgår EG-rätten får inteDe som av
god ochöverskridas för den kemiska skall bedömasatt statusen som

överskridasfår inte tyda på kommerövervakningen attatt normerna
framgårframtiden. Målet alltså längre vadi kan änsägas som av
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åtgärdsprogrammenmiljökvalitetsnormerna. En delde enskilda av
både gränsvärden förmedlemsländema skall fastställabestår attav

miljökvalitetsnormer för de förorenandeutsläpp och ämnen som
alltså fastställas för alla deMiljökvalitetsnormer skallnämns ovan.

flertaletsammanhanget kanlistade Iänmena. notera attman avovan
värdenmindre dei EG-rättende värden är stränga än somsom anges

för vattenkvaliteten.bedörrmingsgrunderfinns i svenska
vissa miljökvalitetsmål i EG-till ramdirektivförslagetI sägs att

ramdirektivet.miljökvalitetsnormer enligtskall behandlasrätten som
måletdel det övergripandemiljökvalitetsmål blir alltsåSådana en av

farligadotterdirektiv till direktivetFemgod vattenstatus. omom
skallinnehåller sådana miljökvalitetsmål6/464/EEG7ämnen som ses

ramdirektivet. Dotterdirektivens be-miljökvalitetsnormer enligtsom
tillämpliga i de med-miljökvalitetsmål endaststämmelser ärom

miljökvalitets-använda tillvägagångssättet medvaltlemsländer attsom
hänvisningen ifarliga Genomenligt direktivet änmen.omnormer

innehåller.tillämpliga. Direktivenblir målen generelltramdirektivet
innebärmiljökvalitetsmål. Utsläppsnormernaochbåde utsläppsnormer

innehålla angiven mängdinte fårvisst utsläpp än ettettatt avmer
koncentrationenMiljökvalitetsmålen siktefarligt ärrme. tar av

bilaga tillDirektiven räknas ivattenförekomsterna.iämnen enupp
beslutarutökas kommissionenbilaga kanramdirektivet. Denna omom

generelltRarndirektivet hänvisarmiljytterligare även
miljökvalitetsnormer.innehållakantill sådan EG-rätt som

ramdirektivet.bilagan tilldirektiv räknas iFöljande fem upp
kvicksilverutsläppkvalitetsmål förgränsvärden ochDirektivet om

börja med finnsTillalkaliindustrin 82/ 176/EEG.från klor att-
från vissasläppskoncentrationer iförgränsvärden utvatten som

värden för högstaDirektivet innehållerindustrianläggningar. även
flodmynningar,inlandsytvatten,kvicksilverkoncentration itillåtna

förfinnskustvatten. Vidareoch inre gränsterritorialvatten en
valtssådant frskköttikvicksilverkoncentration somsomprov

kvicksil-bestämmelseinnehållerDirektivetindikator. även attomen
eller skaldjur.i sediment, blötdjurfår öka väsentligtverhalten inte
kadmiumutsläppkvalitetsmål förgränsvärden ochDirektivet om

högstmängder kadmiumreglerar vilka83/513/EEG. Direktivet som
Vidareindustrier.från olikasläppsfår finnas i typerutvatten avsom

överskridainte fårkadmiumtotala koncentrationendenregleras att av
flodmynningarterritorialvatten,inlandsytvatten,angivna värden ivissa

fåreller skaldjuri sedimentHalten kadmiuminre kustvatten.och av
väsentligt.ökainte

kvicksilverutsläppkvalitetsmål förochgränsvärdenDirektivet om
Målsätt-84/156/EEG.alkaliindustrinklorandra källorfrån än -

enligt punkt 1densammaningen är ovan.som
hexaklor-för utsläppkvalitetsmålgränsvärden ochDirektivet4. avom
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cyklohexan 84/491/EEG. Gränsvärden för utsläpp. Kvalitets-anges
målet innebär den totala koncentrationen i inlandsytvatten,HCHatt av
flodmynningar och territorialvatten inte får överskrida vissa värden.
Vidare får koncentrationen HCH i blötdjur, skaldjur inte ökaav m.m.
signifikant.
5. Direktivet gränsvärden och kvalitetsmâl för utsläpp vissaom av
farliga ingår i bilaga till direktiv 76/464/EEG 86/280/E-ärrmen som
EG. Direktivet gränsvärden för förutsläpp och värden högstaanger
tillåtna koncentration koltetraklorid, DDT och pentaldorfenol iav
inlandsytvatten, flodmynningar, inre kustvatten och territorialvatten.

Följande direktiv inte uttryckligen i utkastet till rarndirektiv,nämns
de kan komma behöva beaktas miljökvalitetsmåletnärattmen

fastställs.
Direktivet kvaliteten på badvatten 76/160/EEG. direktivetIom

fimis kvalitetskrav för badvatten. bilaga till direktivet räknas 19I en
för falloch värden dem. Dessa värden i vissaärparametrar upp ges

bindande. fastställariktlinjer och i vissa fall Medlernsländerna skall
fastställs fårvärden för de uppräknade De värdenparametrarna. som

enligtinte mindre de värden skall bindandestränga änvara som vara
bilagan. Naturvårdsverket har fastställt värden för badvatten i SNFS
1996:6. Bemyndigande fastställa sådana värden finns i hälsoskydds-att

och hälsoskyddsförordningen. värden Naturvårdsverketlagen De som
fastställt kommer bli del miljökvalitetsmålet enligtatt av ram-en
direktivet.

på användas dricks-2. Direktivet kvaliteten vatten avsett attom som
och direktivet80/ 778/ EEG ytråvattendirektivet 75/440/ EEGvatten ,

provtagnings- och analysfrekvenser avseendemätmetoder samtom
Dricksvattendirektivetför dricksvattenuttag 79/869/EEG.ytvatten

till konsumenterna.ställer krav på det levereras Vattnetvatten som
finns antalskall ha viss lägsta kvalitet. direktivetI ett storten

koncentrationer.riktvärden och högsta tillåtnaparametrar samt
uppnås efter behandlats. Medlems-Kvalitetskraven skall det att vattnet

fastställa vilka värden skall gälla för dricksvattenländerna skall som
högre högsta tillåtna kon-och får inte fastställa värden är änsom

skalldirektivet. Enligt förslaget till rarndirektivcentration enligt
betydandemedlemsländerna fastställa miljökvalitetsnormer för

kananvänds för dricksvatten ellervattenförekomster uttag somsom av
vattenförekomstför sådant Med betydandekomma användas uttag.att

för tjänarvattenförekomst avseddär Vattenuttag sommenas en som
såMiljökvalitetsnonnema skall fastställashushåll.15än attmer

uppfyller enligt dricksvattendirektivet.efter behandling kravenvattnet
del isådana miljökvalitetsnormer ingårFastställande som enav

genomfört den decemberåtgärdsprogramrnen och skall 31senastvara
ytråvattendirektivetfastställts skall2007. När sådana normer

mätmetoder provtagnings- och75/440/EEG och direktivet samtom
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79/ 869/ EEGavseende för dricksvattenuttaganalysfrekvenser ytvatten
beslutats för råvatten skallmiljökvalitetsnormerupphävas. Innan nya

Livsmedelsverkets kungörelsedirektiven tillämpas. lde båda om
finns gränsvärden för både råvattenSLV FS 1993:35dricksvatten

och dricksvatten.
frånskydd förorenas nitraterDirektivet mot att vatten avom

nitratdirektivet finns regler91/676/EEG. Ijordbruket attom
områden. Vadskall förteckna förorenademedlemsländerna är ettsom

förorenas inte åtgärderområde eller kan kommaförorenat att omsom
användasdirektivet. skalli bilaga till Ytvattenvidtas regleras somen

inskall förtecknas och åtgärderutvinning dricksvattenför sättas omav
överstiga 50 mg/l.eller kan kommaöverstigernitrathalten att

gällerytråvattendirektivet. grundvattenframgår FörGränsvärdet av
för förteckning och medförkriteriervärde. Värdena anges somsamma

kan alltsåVärdena i nitratdirektivetvidta åtgärder.skyldighet atten
miljökvalitetsnormer.direkt behandlasinte som

skyddasbehöverkvaliteten på sådantDirektivet4. sötvatten somom
sötvattendirektivetupprätthålla fiskbestånden,föreller förbättras att

skaldjurs-kvalitet för skaldjursvatten,direktivet78/659/EEG och om
skaldjursdirektivetSötvattendirektivet ochEEG. ärdirektivet 79/ 923/

definierarmedlemmarnasådanatillämpliga endast vatten somsom
skydd fördärför ingetskaldjursvatten ochrespektiveñskvatten ger

riktvärden för deochfinns gränsvärdendirektivenandra Ivatten.
december 2007upphöra den 31Direktiven skallomfattas.vatten som

ramdirektivet i kraft.enligtåtgärderalla trättnär
vissaföroreningför grundvattenskyddDirektivet mot genomom
finnsdirektivetgrundvattendirektivet 80/68/EEG. Ifarliga ämnen,

delEnutsläpp vissaförbudbestämmelser ämnen.mot avavom
förbjuda utsläppbestår iramdirektivetenligtåtgärdsprogrammen att

alltsåRamdirektivet kommergrundvatten.iförorenande attänmenav
varför detbestämmelsergrundvattendirektivetsflertaletersätta av

ramdirektivetenligtåtgärdernaskall upphävasdirektivet närsenare
december 2007.kraft, 31i denskall var

övergripandekvantitetsfrågor detomfattasgrundvattenFör även av
försumbaroch påfyllning haruppnåskvantitetmålet. Hög uttag enom

Godbeskaffenhet.grundvattenförande skiktetsdetinverkan
påfyllningochuppnås ärenligt direktivet,målet närkvantitet, uttag

till förlustdet lederperspektivlångsiktigthållbar i attutanett av
för jordekosystem.eller skadakvalitet iekologisk ytvattenresurser
miljökvalitetsnormersådanamålet omfattarövergripande ävenDet

dricksvatten-Betydandeområden.för skyddademål fastställsoch som
och miljökvalitetsnormerområdenskyddadeskallförekomster utgöra

skallför dricksvattenMiljökvalitetsnormemaför dem.skall fastställas
enligt dricksvat-kravenuppfyllerlevererasså detsättas att vatten som

lagstiftningenligt svenskdetVidare kan80/778/EEG.tendirektivet
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finnas regler sikte andra skyddade områden. Sådana reglertarsom
eller miljökvalitetsnormer kommer också falla under det över-att
gripande målet.

Målet enligt rarndirektivet alltså preciserat i rad avseenden.är en
Framför allt vad gäller den kemiska kvaliteten måletutgör en samman-
ställning befintliga miljökvalitetsnormer.av

Målet enligt ramdirektivet skall miljökvalitetsnorm enligtses som en
direktivet samordnade åtgärder för förebygga och begränsaattom
föroreningar 96/61/EG.

Miljömålet kan sammanfattas i antal punkter.ett
God ekologisk påstatus ytvatten.-
God kemisk på och grundvatten innefattande miljökva-status yt--

litetsnormer enligt bl.a. antal direktivett
God grundvattenkvantitet.-
Miljökvalitetsnormer för dricksvattentäkter och skyddadeandra-

områden.

3.3 Beskrivningar

Förslaget till ramdirektiv för innehåller antal bestämmelservatten ett
informationsinsamling. Avrinningsdistrikten skall beskrivas ochom

beskrivningarna skall bl.a. beslutsunderlag för arbetet medutgöra ett
fram åtgärdsprogram. handlar tillDet delatt ta stor om samman-

befintlig information.ställning I Sverige informationen i flertaletärav
fall inte sammanställd inom administrativa områdena och inte hellerde
avrinningsområdesvis. Flera myndigheter och kommuner måste bidra

information för sammanställningmed skall kunna enligtgörasatt en
de krav ställs i förslaget till ramdirektivet. med sådanArbetetsom en
sammanställning skall ligga den eller de myndigheter fårsom
sådana befogenheter.

Bestämmelser informationsinsarnling finns ii artikel 5-9om
förslaget till förramdirektiv Direktivet ställer krav påvatten. sam-
arbete såmellan de statistiska myndigheterna i medlemsländerna att
dubbel informationsinsamling Informationeninte behövs. skall i så stor
utsträckning möjligt tillgänglig i Geografiska informations-görassom

GIS eller i kommissionens geografiska informationssystemsystemet
GISCO. Ramdirektivet ställer vidare krav på insamlingenatt av
information skall samordnas mellan de myndigheter ansvarigaärsom
för statistik. sig åtkomsten fallDet har visat information i vissaatt av
försvårat möjligheterna arbete rationellt med vattenfrågor.att



förslag till ramdirektiv för 31U-kommissionensE vatten1997:99SOU

Avrinningsdistriktets karakteristika Artikel 53.3.1

frågor hur distriktenavrinningsornrådets karakteristikaMed avses om
pågår där. för dessa be-och vilken verksamhet Inomut ramensomser

aktivite-frågor vilken påverkan de olikaskrivningar hanteras inte om
påverkan behandlas i artikelmiljön. Frågorharterna om

karakteristikaGeografiska och geologiska

lantmäteriet, SLU och SGUdet framför alltSverige är ägareI är som
beskriv-behövs för kunna genomförainformationtill den attsom

i dessa delar.ningarna

Hydrografiska karakteristika

hydrologiska egenskaper sånödvändig information.SMHI har somom
vattendrag ochoch belägenhet,avrinningsområdenas gränser, areor

Dynamisk information,angränsande kustvatten.sjöar samt som
nederbörd ochviktig. Dit hörlikaså mycketvarierar i tiden, är t.ex.

uttvättning och Lånenpåverkarvattenflöden, ämnen.transport avsom
mellan och Naturvårds-enligt avtal SMHItillgång till mätdatahar ett

verket.

karakteristikaDemografiska

och hur mångabyggnader belägnainformationSCB har ärom var
fastighetfrån SCBgår få uppgifteri dem.bor Det typatt om avsom

ekonomis-framgårgår. Gränsernafastighetsgränsernainte avvarmen
markanvändning reglerasfrågaochka kartan är närmast somen om

i punkt.nästa

ekonomisk aktivitetMarkanvändning och

ekonomis-digitaliserad hos lantmäteriet. Denkartan finnsEkonomiska
beskrivningentotalagrund för del denka kartan kan utgöra avaven

kan jordbruksmark,ekonomisk aktivitet. Manmarkanvändning och se
Jord-kulturminnenskogsmark, industrier ligger, vägar, m.m.var

odlas på de olikauppgifter vadexaktabruksverket har somommer
sekretesskyddadeuppgifter troligen delvissådanafastigheterna ärmen

ekonomiska intressen. Detjordbrukarnastill de enskildahänsynmen
fastighetsrelaterad markan-avkoda uppgifternaborde dock att om
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vändning och föra in dem i beskrivande Vidare finns in-ett system.
formation markanvändning hämta från olika kommuner ochattom
myndigheter. Uppgifter och järnvägstransportervägtransporterom
finns tillgå. Förslag informationhur nationell digitalatt om om en
vägdatabas finns i delegationens för transporttelematiks betänkande

1996:17.SOU Det finns god kunskap luftfarten, framför alltom
landningar och överflygningar kan beskrivas.ävenstarter, men rena
Vattenregleringsföretag finns väl dokumenterade och kan föras in i ett

Damrnregister finns vattenavledning inte systematisktärsystem. men
beskrivet, vad saknas information jordbruketsär Vattenuttag.som om
Uppgifter Vattenförbrukning finns till viss del. Frågan vattenut-om om

återkommer nedan. Turistaktiviteter inom område kan kommatag ett
behöva behandlas, det kan sig badstränder, fiskeområden,röraatt om

anläggningar golfbanor och skall identifieras ocht.ex. annatsom som
beskrivas. kustområdenaI kan behöva beskriva bryggor,man

Ävenmuddringar administrativa förhållanden kommungrän-osv. som
länsgränser, vattenvårdsförbund bör i beskrivningentasser, osv. upp

aktiviteter inom området. Direktivet behandlar också skyddadeav
Ävenområden. dessa bör in beskrivningarna.läggas i

3.3.2 Mänsklig verksamhets inverkan på miljön Artikel 6

Artikel behandlar vilka aktiviteter pågår inom distrikt och5 ettsom
denna artikel frågan sådana aktiviteters inverkan på miljön.tar upp om
Föroreningar från och diffusa källor skall beräknas ochpunktkällor
områden känsliga för föroreningar skall kunna identifieras.ärsom

identifierasMetoder för hur känsliga områden skall skall fram i dettas
fortsatta arbetet med direktivet.

Beräkningar förorening från punktkällorav

registrerasPunktkällorna och deras tillstånd kända. De Natur-är av
vårdsverket, Koncessionsnämnden, länsstyrelserna och kommunerna.

bilaga till direktivetUtsläppen till länsstyrelserna. Irapporteras en
Följanderäknas de skall ha kontroll över.ämnen upp som man

förorenande ämnen tas upp.
bilda sådanaOrganiska halogenföreningar och kanämnen som

föreningar i vattemniljö.
fosforföreningar.2. Organiska

Organiska tennföreningar.
Ämnen har påvisats de haroch beredningar för vilka det4. att

eller via vattenmiljön kanoch egenskapermutagenacancerogena
i vattenmiljö.påverka fortplantningen eller fortplantningen
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Svârnedbrytbara kolväten och svåmedbrytbara och bioackumuler-5.
organiska, toxiskabara ämnen.

Cyanider.
föreningar.Metaller och deras

Arsenik och dess föreningar.
Biocider och växtskyddsmedel.

Uppslamrnande10. ämnen.
Ämnen eutroñering och fosfater.orsakar i synnerhet nitraterll. som

med hjälpSyretärande mätbara12. ämnen parametrar t.ex.av som
och COD.BOD

enligt artikel 6 med hjälp denklara kravenDet bör att av
informationen. Samtliga bör kunna behandlasbefintliga ämnen även

alla verksamheter. finns dock dåligtalla inte i Detmätsparametrarom
ochuppgifter beträffande enligt punkterna 3med ämnen

från dijfusa källorBeräkningar föroreningarav

punktkällomadiffusa källorna ärDe änmen som menavser samma
modeller för beräkninghantera. finnssvårare Det över-t.ex.att av

Även beräknas. Via trafikmätningartrafikens inverkan kangödning.
ochberäkna föroreningar rinnerkan vägarna ävenavsomman

och kväveim-kring Svavel-påverkan vägarna.vattenavgasernas
utsläppen härstammargår beräkna ochvia luften ävenattporten var

effekten den så kalladeräkna medfrån. särskilt angelägetDet är att av
vattenföro-eftersom den direktdirektdepositionen på ärvattenytor

går modellberäknakväve och svavel. Detmed framför alltrenande att
frånvisst svenskt bidragfrån utlandet. finnsbidraget Det även ett

och liknande.trafiken, Skogsmaskiner

Beräkningar Vattenuttagav

Vadvattenverkensindustriellt ochfinns uppgifterDet uttag.uttagom
ochuppgifter jordbruketsframför allt saknas är uttagetuttagomsom

för jordruket saknarflestaandra enskilda brunnar. De Vattenuttagur
från sådanakan schablonberäknatillstånd. Möjligen Vattenuttagman

markanvändning Vattenutta-uppgifterenheter med hjälp m.m.av om
ochsäsongsvisa variationervad årligtskall beräknas uttag,get avser

vattenanvändningens effektivitet.
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Övrig mänsklig inverkan på vattenresurser

Beskrivningen i denna del måste utgå från de olika distrikten och vad
pågår där. kan frågaDet beskrivningar fisket,som vara om av

slamhantering, kalkningsinsatser, dammar, reglering osv.

Förändringar under vattendragi och sjöarämnen transportenav

De beskrivningar hittills behandlas framför allt bruttobelast-som avser
ningar. Sannolikt det nödvändigt beskriva förändringarär ävenatt
under i vattendrag och sjöar. Detta inte uttryckligennämnstransporten
i förslaget till ramdirektiv torde nödvändig uppgift.men vara en
Utifrån beräkningar och mätningar både punkt- diffusaoch källorav
kan bruttobelastningen olika i avrinningsområdeänmen ettav
beräknas. mark, förändringarI vattendrag och sjöar sker mångaav

orsakade biologiska, kemiska eller fysikaliskaämnen av processer,
fastläggning, nedbrytning och Denna retentionväxtupptag.t.ex.

avskiljning, bestämmer till sjöar, vattendragnettotransportensom
till viktig hänsyn tilloch havet, åtgärder skall beslutas.är näratt ta

förRetentionen kväve beroende belastning, omsättningstidär t.ex. av
och klimat och varierar följaktligen både tideni och Dettarummet.
medför det krävs modellsystem för kunna scenarier ochgöraatt att
simulera vilka effekter olika åtgärder får på transporten.

Ekonomisk3.3.3 analys vattenanvändningen Artikel 7av

Enligt denna artikel skall kostnaderna för vattenanvändning analyseras.
med hjälp uppgifter ochAnalysen kan göras Vattenuttagav om

informationenpåverkan. analyserna klara kan läggas tillNär är
systemet.

3.3.4 Dricksvatten Artikel 8

Alla betydande vattenförekomster används för eller kan kommasom
för skall identifieras och registreras. Medanvändas dricksvattenatt

vattenförekomster sådana avsedda förbetydande är uttagavses som av
hushåll.dricksvatten från individuell källa tjänar 15 Enänsomen mer

del information finns sammanställd. Man måste dock komplettera,
främst uppgifter från kommunerna. Dricksvattentäkterna skallmed

skyddade områden och registreras, jämför artikelutgöra
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3.3.5 Skyddade områden Artikel 9

område i behovEtt särskilt skydd i något avseende benämnsärsom av
skyddat område. Skyddade områden kan finnas enligt EG-rätten,
nationell eller regional lagstiftning i syfte skydda eller grundvat-att yt-

eller för skydda eller livsmiljöer. Vissa skyddadeten att arter typer av
områden räknas i bilaga till direktivet. Samtliga skyddadeupp en
områden skall registreras avrinningsdistriktsvis. Registret skall

åtminstone följandeinnehålla skyddade områden.typer av
Områden enligt artikel 8 skall användas för dricksvat-uttagsom av-

ten.
Områden skall skydda ekonomiskt värdefulla ärartersom som-

beroende god vattemniljö.av en
Vattenområden rekreationsområden inklusive badvattenutgörsom-

enligt badvattendirektivet.
förOmråden känsliga övergödning inklusive områdenärsom som-

sårbara enligt nitratdirektivet 91/676/EEG och känsligaär zoner
enligt direktivet rening avloppsvatten från tätbebyggelseom av
91/271/EEG.

för skyddaOmråden behövs där vattenkvaliteten äratt artersom av-
inklusive områdenbetydelse, 2000 enligt direktivetnatura om

livsmiljöer vilda ochbevarande djur och 92/43/EEGväxtersamtav
fågeldirektivet 79/409/EEG.

Övervakning3.4 vattenstatusenav

avrinningsdistrikt skall övervakningsprogramFör varje det upprättas
för få fram sammanhållen och heltäckande översiktatt vatten-en av

ekologiska ochi distriktet. För skall på denstatusen ytvatten man se
kemiskakemiska och vad gäller grundvatten denstatusen statusen samt

förkvantiteten. Särskilda övervakningsprogram skall finnas över-
vakning i skyddade områden.vattenstatusenav

Övervakningen den ekologiska i skall omfattastatusen ytvattenav
övervakning alla betydande vattenförekomster och representativav

Övervakningalla vattenförekomster.Övervakning andraav av
ytvattenförekomsterna skall fysikalisk-kemiska, biologiska ochtäcka
fysiska karakteristika inklusive kvantitativa aspekter, dynamiska

långsiktiga naturligaelement säsongsvariationer ocht.ex.som
fluktuationer. Presentation övervakningsresultaten skall igöras ettav

från denformat eller modellbaserad awikelsegradengemensamt
dennaturliga ekologiska klasser för presentationenTrestatusen. av

ekologiska skall finnas. högsta skall naturligDenstatusen vara
ekologisk och den högsta god ekologisk sånäststatus status som
begreppen definierats i ramdirektivet.
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Övervakningen den kemiska i skall omfatta destatusen ytvattenav
områden pekats känsliga föroreningarför från punktkällorutsom som
eller diffusa källor. Fem klasser skall användas för beskriva denatt
kemiska den högsta skall hög kemiskstatusen ytvatten, statusvara
och den högsta god kemisk God kemisk uppnåsnäst närstatus. status
miljökvalitetsnormer enligt EG-rätten uppfylls. Normerna i EG-rätten

i minimikrav.regel De svenska bedömningsgrunderna utgår frånär en
femgradig skala där samtliga nivåer i vissa fall beskriver bättreen
kvalitet minimikraven enligt EG-rättens miljökvalitetsnonner. Detän
kan, vill upprätthålla de svenska bedömningsgrunderna, bliom man
nödvändigt dem vattenkvaliteten enligt skaladenutöveratt ange som
beskrivs i ramdirektivet.

Grundvatten skall övervakas vad gäller kvantitet och kemisk status.
övervakningenI skall ingå kvantiteten, inklusive dynamiskaöveratt se

element säsongsvariationer, långsiktiga förändringar hursamtsom
mycket fyllsoch på. Vidare skall övervakningen innehållatas utsom
metoder för hur påverkas förändringar i grundvatten.att ytvattense av
Övervakningen den kemiska skall känsligagörasstatusenav av
områden.

Ågärdsprogram3.5

varje avrinningsdistrikt skall det åtgärdsprogramInom upprättas ett
Åtgärdernautformas för uppnå består till viss delmiljömålen.attsom

sådana eller nationellbestämmelser redan finns iav som gemensam
Åtgärdsprogrammen i de för-lagstiftning. skall ingå delsom en

valtningsplaner Förvaltningsplanerna skallskall ävenupprättas.som
innehålla uppgifter genomföra åtgärdernaskall närsamtom vem som

tillgängliga fördetta skall gjort. Förvaltningsplanerna skall hållasvara
Åtgärdsprogrammenallmänheten består grund-på visst sätt. av

läggande åtgärder och komplementära åtgärder..

Grundläggande åtgärder

grundläggande åtgärderna obligatoriska och räknas iDe är upp ram-
direktivet.Till åtgärder behövsbörja med består de alla deatt somav
för genomföra skydd VissEG-rätt och nationell lagatt vatten.om av

ÅtgärdernaEG-rätt i bilaga till direktivet. enligt sådananänms en
direktiv skall alltså ingå i åtgärdsprogramrnen för avrinningsdistrikten.
Det kan möjligen räcka i vissa fall hänvisa till det befintliga regel-att
verket, framför allt den kommande miljöbalken och dess förordningar.
Följande direktiv räknas i bilagan.upp

Direktivet kvaliteten badvatten 76/160/EEG. Till börjaattom
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för alla badplatserfastställasantalförskall värdenmed parametrarett
direktivet mini-enskild badplats. Iför varjeellergemensamt ges

aktuellaför demiljökvalitetsnormermivärden parametrarna men
riktlinjerfölja deefter strängareskallländerna sträva att anges.som

säkerställabehövs föråtgärdervidta deskallMedlemsländerna attsom
skalluppnåsgränsvärdena intebadvattnet. Omkvaliteten vatten-

platserpåskall på badvattnetProvervårdsplaner upprättas. tas samma
skalldirektivet. Provernaide frekvensermed minstoch som anges

rapporteringsskyldighetVissreferensmetoder.vissaenligtanalyseras
lagstift-nuvarande svenskEnligtdirektivet.finns ikommissionentill

myndighetdenregeringen ellerfårhälsoskyddslagen8 §ning
badvattenkvaliteten påföreskriftermeddelabestämmerregeringen om

sådantfåttNaturvårdsverket harsådantkontrollen ettoch vatten.av
utfärdatoch harhälsoskyddsförordningen även§bemyndigande 9 c

ireglernamiljöbalken1996:6. ISNFSföreskrifter motsvaras
miljökvalitetsnormer.bestämmelsernahälsoskyddslagen omav

Med-79/409/EEG.fåglarvildabevarandeDirektivet2. avom
återställaochbevaraför skydda,åtgärderskall vidtalernsländerna att

för de fågelarterlivsmiljöervarierande ochtillräckligt stora som
Åtgärder förstaidirektivet. ärbilaga tilliräknas avsessomenupp

skyddadedeunderhålla och skötaskyddade områden,hand sättaatt av
biotoper.och skapabiotoperförstördaåterställaområdena, nya

Medlemsländernavåtmarker.vid skyddetskall läggasSärskild vikt av
försämringochföroreningundvikaåtgärder förlämpligavidtaskall att

fågelartergenerellt skyddområden. Ettskyddadelivsmiljöer i avav
fångadöda ellerförbudbeståskydd skallsådantfinnas. Ettskall attav
samlaochbonförbud förstöra ägg,räknasfåglarsådana attupp,som

uppfödningstid,ochhäcknings-fåglar underavsiktligtin störaägg,
reglerfinnsfångas.Vidareellerfår jagasintefåglarförvara omsom

reglerinnehållerRamdirektivetförsäljning vattentransporter, omosv.
Tillområden.skyddadevissaövervakningochregistrering avom

reglerasmiljöbalkenfågelskydd. Iområden förområden hördessa
ochdjuroch skyddkap.områden i 7skyddandefrågor avavom

regeringenmyndigheteller denRegeringeni 8 kap.växter som
uppfyllaförbehövsföreskrifterutfärda deskall attbestämmer som

i direktivet.kraven
dricks-användaskvalitetenDirektivet attavsettvatten somom

detpåställer kravDirektivet80/778/EEG. vatten somvatten
kvalitet.lägstavissskall haVattnettill konsumenterna.levereras en

och högstariktvärdenantalfinnsdirektivetI samtparametrarstortett
efter detuppnåsskallKvalitetskraven attkoncentrationer.tillåtna
värdenfastställa vilkaskallMedlemsländernabehandlats. somvattnet

högrevärdenfastställaoch får inte ärgälla för dricksvattenskall som
efterbördirektivet. Deenligt strävakoncentrationtillåtnahögstaän

skall vidtaLändernariktvärdentillämpa de strängareatt anges.som
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de åtgärder krävs för åtminstone den kvalitetäratt vattnetsom av som
Åtgärderföreskrivs i direktivet. får inte leda till vattenkvalitetenatt

försämras. Vidare skall vattenkvaliteten kontrolleras pâ visst Isätt.
direktivet regler referensmetoder för analys Direktivetges om osv.
behandlar framför allt frågor kvaliteten på livsmedel och reglerasom
i livsmedelslagen och livsmedelsförordningen. Livsmedelsverket har

kungörelseni dricksvatten SLV FS 1993:35 utfärdat föreskrifterom
gränsvärden vad gäller dricksvatten. Kungörelsen innehåller ävenom

fastställda värden enligt ytråvattendirektivet 75/440/EEG och
direktivet mätmetoder provtagnings- och analysfrekvensersamtom
avseende för dricksvattenuttag 79/869/EEG. Kungörelsenytvatten

Åtgärderriktar sig framför allt kommuner och vattenproducenter.mot
för skydda vattentäkter behandlas i ytrâvattendirektivet.att Ytråvatten-
direktivet EES-ankutet och införlivadesär i svensk lagstiftning i
samband med EES-avtalet. Livsmedelsverket fick i uppdrag att
genomföra direktivet vad åtgärder för förbättrautom attavser
kvaliteten Bestämmelser åtgärder för skyddaytvatten. attom
vattentäkter finns i dag i miljöskyddslagen 1969:387, hälsoskyddsla-

1982:1080, vattenlagen 1983:291 och lagen 1985:426gen om
kemiska produkter. Dessa lagar kommer ingå i miljöbalken,att
vattenlagen dock bara delvis.
4. Direktivet risker för olyckor i vissastörre industriella verksam-om
heter, Sevesodirektivet 82/501/EEG. Medlemsländema skall
säkerställa de industrier omfattas direktivet åläggs vidtaatt attsom av
de åtgärder behövs för förhindra olyckor och begränsaatt storasom
följderna sådana olyckor. Vidare ställs krav på vad de behörigaav
tillsynsmyndigheterna skall göra.

Direktivet bedömning inverkan miljön vissa offentligaom av av
och privata projekt 85/37/EEG. Direktivet tillämpas för bedömning

miljöeffekterna sådana projekt kan medföra betydandeav antasav som
påverkan pâ miljön. Projekten kräver tillstånd och bedömningen av
miljöpåverkan skall innan tillståndgöras miljöbalkenI reglerasges.
frågan bedömningar i kapitlet miljökonsekvensbeskrivningar.om om

Direktivet skyddandet för miljön, särskilt marken, närom av-
loppsslam används i jordbruket 86/278/EEG. Direktivet syftar till att
hindra skadliga effekter användning avloppsslam i jordbruketav av
samtidigt användningen sådant slam miljöbalkenuppmuntras.som av
finns möjlighet för regeringen föreskriva förbud utsläppatten mot
eller lagring fast avfall och andra fasta från avloppsvattenämnenav
9 kap. § andra7 stycket.

Direktivet rening avloppsvatten från tätbebyggelseom av
91/27 EEG. Direktivet behandlar frågor hopsamling, rening ochom
utsläpp avloppsvatten från tätbebyggelse och vissa industrier. Iav
miljöbalken behandlas frågor avloppsvatten i kapitlet miljöfar-om om
lig verksamhet, kap.9
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finns91/414/EEG. I direktivetväxtskyddsmedelDirektivet om
kontroll, hanteringgodkännande, växt-bestämmelser m.m. avom

skyddsmedel.
nitrater frånförorenasskyddDirektivet mot att vatten avom

Enligt direktivet skall91/676/EEG.nitratdirektivetjordbruket,
för-bli förorenaderiskerarförorenade och attvatten vatten som

åtgärder skall vidtas.antaldirektivettecknas. I nämns ett stort som
med stöd 12i nitratdirektivet kanrörande frågorFöreskrifter avges

miljöbalken.kap.
vilda djur ochlivsmiljöerbevarande växterDirektivet10. samtavom

biologiskasäkerställa dendirektivetSyftet med92/43/EEG. är att
ochvilda djurbevarande livsmiljöermångfalden samtavgenom

skallbevarandeområdentillområden skallVissaväxter. utses som
bevaran-sammanhängande ekologisktingå i 2000, nätNatura ett av

skall listas.livsmiljöer ochOmråden medideområden Europa. arter
Åtgärder försämring ioch motverkaför skyddaskall vidtas att

utanföråtgärder vidtasVidare skallbevarandeomrâdena. även
Områdesskyddochför skydda djurarterbevarandeområdena växter.att

miljöbalken.kap.regleras i 7 och 8artskyddoch
ochför förebyggaåtgärdersamordningDirektivet11. attavom

Syftet med96/61/EG.IPPC-direktivetföroreningar,begränsa
föro-minskaförebygga ochsamordnatpådirektivet sättär att ett

verksamheter.angivnamark från vissaluft, ochtillreningar vatten
användaskyldighetgrundläggandeVerksamhetsutövaren har atten
uppstår.föroreningbetydandetill ingenteknik ochmöjligabästa attse

tillstånd.direktivet fåromfattasverksamhetIngen utanstartasavsom
bedrivs iverksamheterbefintligatillskallMedlemsländema attse

anpassning. OmförViss tidmed direktivet.överensstämmelse en/ges
uppnås med bästakankravställer högremiljökvalitetsnorm än som

andraföreskriftermedtillstånd förenasskallmöjliga teknik ett om
bestämmelseinnehållerDirektivetåtgärder.särskilda attomen

ochverksamheterförföreskrivasgränsvärden kangemensamma
informationsutbytedetgrunda sigbeslut skallSådanaänmen. som

enligt dettagränsvärdendet saknasdirektivet. Omske enligtskall
miniminivåerEG-rätt tillämpasgränsvärden iskalldirektiv somannan

direktivet.omfattasverksamheterutsläppsgränsvärden i deför avsom
igäller utsläppPPC-direktivet vadomfattas vattenDe ämnen avsom

påkvalitetkemiskbestämmelsenomfattasdesammaär omsom av
nämligenrarndirektiv,förslaget tillivatten

bilda sådanakanhalogenföreningar ochOrganiska ämnen som
vattenmiljö.föreningar i

fosforföreningar.Organiska
tennföreningar.Organiska

Ämnen de harpåvisatsför vilka det harberedningaroch4. att
vattenmiljön kaneller viaegenskaperoch mutagenacancerogena
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påverka fortplantningen eller fortplantningen i vattemniljö.
Svåmedbrytbara kolväten och svårnedbrytbara och bioackumuler-

bara organiska, toxiska änmen.
Cyanider.
Metaller och deras föreningar.7.
Arsenik och föreningar.dess
Biocider och växtskyddsmedel.

10. Uppslammande ämnen.
Ämnenl orsakar eutroñering i synnerhet nitrater och fosfater.som

12. Syretärande mätbara med hjälpämnen parametrar t.ex.av som
BOD och COD.

Även nationell lag och EG-rätt kan komma behöva arbetasattannan
in i de åtgärdsprogram skall fram enligt förslaget tilltassom ram-
direktiv.

Ett kombinerat tillvägagångssätt skall användas gäller föro-vad
renande Gränsvärden för utsläpp och miljökvalitetsnormerärrmen.
skall fastställas för sådana räknas i utkastet tillämnen som upp
ramdirektiv samma blir alltsåovan. Det nödvändigtämnen attsom
föreskriva miljökvalitetsnormer för antal kanDettaänmen.ett stort

på nationell eller regional nivå. Enligtgöras miljöbalken detär som
huvudregel regeringen skall fastställa miljökvalitetsnonner,som men

de värden skall föreskrivas framgår EG-rätten kan rättenom som av
fastställa miljökvalitetsnonner delegeras till myndighetatt en som

regeringen Som framgått finns sådana i EG-rätten.utser. ovan normer
Åtgärdsprogrammen skall innehålla sådana åtgärderäven som

behövs för genomföra avgifterde för vattenanvändande krävsatt som
enligt ramdirektivet. råderDet dock osäkerhet dessa krav påom
avgifter kommer finnas kvar i det slutliga direktivet fråganochatt
behandlas inte ytterligare i detta sammanhang.

För dricksvattentäkter skall miljökvalitetsnormer fastställas. Det
skall så kraven i dricksvattendirektivetgöras kan uppfyllas. Iatt
svensk lagstiftning finns sådana värden i Livsmedelsverkets kungörelse

dricksvatten. Kungörelsen behöver sannolikt så detattom anpassas
Åtgärdsprogammenframgår det handlar miljökvalitetsnormer.att om

skall innehålla sådana åtgärder behövs för uppfylla kraven påattsom
dricksvatten. I miljöbalken finns exempel åtgärder kan vidtassom
för säkra kvaliteten på skall användas dricksvat-att ytvatten som som

Betydande dricksvattenförekomster skall skyddade områdenutgöraten.
och registreras på visst I miljöbalken finns bestämmelsersätt. görsom
det möjligt för kommuner eller länsstyrelser beslutaatt att ettom
mark- eller vattenområde skall skyddas, vattenskyddsornråde enligt 7
kap. 21

För de vattentörekomster där den kemiska godär sämre änstatusen
skall särskilda åtgärder vidtas. Till börja skall föroreningensmedatt

och omfattning klargöras. föroreningenKällan till skall undersökasart
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och alla befintliga tillstånd skall kontrolleras. Slutligen skall åtgärder
riskernastår i proportion till vidtas.som

Länderna skall kontrollera registerEtt övervattenuttaget. vattenpro-
ducenter skall och krav på förhandstillstånd förupprättas ett vattenut-

finnas. visst område inte har någon påverkan påskall Omtag ett
och det totala endast liten delutgöruttagetvattenstatusen om en av

behöver kraven inte uppfyllas. Länderna kan i ställetvattenresursema
sådana områden till kommissionen.rapportera

ha negativ påverkan påAll verksamhet kan vattenstatusensom en
många fall finns krav tillstånd iskall tillstândsprövas. I annan

eventuella luckor skall fyllas del åt-lagstiftning men som en av
gärdsprogramrnen.

igrundläggande åtgärderna obligatoriska och kommerDe är stor
miljöbalken dess förordningar. Sannoliktutsträckning regleras i ochatt

fram åtgärdsprogram vad gällerkan del arbetet medstor att taen av
de grundläggande åtgärderna nationellt plan. Mycketgöras ett

för samtliga distrikt.kommer att gemensamtvara

åtgärderKomplementära

deåtgärder sådana åtgärder behövsKomplementära är utöversom
Åtgärdsprogram-åtgärderna för uppnå miljömålet.grundläggande att

innehålla de nödvändiga komplementära åtgärderna. Vissaskallmen
åtgärder kan behöva vidtas på nationell nivå. Andra kan kanske inteen
identifieras förrän efter de distriktsvisa beskrivningarna ochdet att

distriktenanalyserna avslutats. Beskrivningama och analyserna av
december 2001 och åtgärdspro-skall genomförda den 31senastvara

upprättade den 31 december 2004. Iskall senast engrarmnen vara
åtgärder.bilaga till direktivet exempel på komplementärages

Lagstiftning,-
administrativa styrmedel,-

styrmedel,ekonomiska och ñskala--
miljöavtal,-
utsläppskontroller,-
uppförandekodexar,-
uttagskontroller,-
åtgärder för hantering efterfrågan, bl.a. främjande anpassadav av-

odling grödor kräver småjordbruksproduktion t.ex.som av som
påverkas torka,vattemnängder inom områden som av

återanvändningsåtgärder, bl.a. främjandeeffektivitets- och av-
industrin och vattenbesparande be-vatteneffektiva tekniker inom

vattningstekniker,
byggnadsprojekt,-
avsaltningsanläggningar,-
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rehabiliteringsåtgärder,-
konstgjord påfyllning grundvattenförande skikt,av-
utbildningsprojekt,-
forsknings-, utvecklings- och demonstrationsprojekt, samt-
andra relevanta åtgärder.-

3.6 Förvaltningsplaner

varje avrinningsdistriktFör skall det finnas förvaltningsplan. För-en
valtningsplanema skall offentliggöras årminst innan de skall trädaett
i kraft. denI leder fram till förvaltningsplanatt antasprocess som en
skall berörda aktörer inom avrinningsdistriktet få möjlighet påverkaatt
planerna. I denna kan olika aktivera de privatasättprocess man

Ävenintressenter påverkas. andra myndigheter och kommuner änsom
de skall fram planen kan möjlighet lämna synpunkter.ta attsom ges

Förvaltningsplanema skall innehålla sammanfattning deten av
administrativa vilka myndigheter berörs och vilkasystemet, som
befogenheter de har. Miljömâlet för avrinningsdistriktet skall samman-
fattas i förvaltningsplanen. informationDen samlats in enligtsom
artikel 5-9 skall sammanfattas och i planen. Vidare skallpresenteras
övervakningsprogramrnen redovisas. viktig del förvaltnings-En av
planerna de åtgärdsprogram fram förskall avrinningsdi-är tassom
striktet. Förvaltningsplanen skall också innehålla uppgifter om vem

skall vidta de åtgärder finns med i âtgärdsprogrammet.som som
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Miljöbalken4 ramdirektivetoch

till miljöbalk förslagetFörslaget och till ramdirektiv på vissaär
svåra förena.punkter I lagrådsremissen har tagit vissatt man

till tidigare utkast tillhänsyn ramdirektiv.ett

ramdirektivet i miljöbalken4.1 Hur beaktas

Förslaget till miljöbalk behandlas för närvarande lagrådet. Deav
balken förslaget såhänvisningar till det igörs utsom avser som ser

lagrådsremissen.
miljöbalken får regeringen föreskriva sådanaEnligt 5 kap. 8 § att

åtgärdsprogram skall krävs till följd Sveriges med-upprättas som av
lemskap i den Europeiska unionen. författningskommentaren tillI
bestämmelsen hänvisas till ramdirektivet för kommentarenIvatten.

medlemsländerna enligt utkastet till ramdirektiv skall delas insägs att
skall fram åtgärdsprogram föri avrinningsdistrikt och attatt taman

uppnå vissa miljömål för och grundvatten. Vidare sägsyt- att
åtgärdsprogramrnen i paragrafen övergripandeär mersom avses av

för vissa miljömål sikt skall uppnås och sådanaattnatur att
åtgärdsplaner i kap. §§ skall på5 5-7som avses vara en mera
detaljerad nivå näraliggande tidsperioder. lagråds-och Iavse mera
remissen skiljer alltså på åtgärdsplaner för uppfyllaatt enman

åtgärdsprogram för uppnå miljömål.miljökvalitetsnorm och att ett
har tagit hänsyn till grundvatten-lagrådsremissenI även attman

frågor komma omfattas målet enligt ramdirektivet. Dettakan att av
till miljökvalitetsnonner föreslås kunnahar kommit uttryck attgenom

kap. § andra stycketbeslutas för nivån grundvatten, 5 2även
förslag.möjligt enligt Miljöbalksutredningensnågot intesom var

miljöbalkenMiljökvalitetsnormer enligt och4.2

enligt ramdirektivetmiljökvalitetsmål

regler miljökvalitetsnormerI förslaget till miljöbalk presenteras om
och åtgärdsplaner. Regeringen får meddela miljökvalitetsnormer om

för skydda människors hälsa eller miljön ellerdet behövs varaktigtatt
ellerolägenheter för människors hälsaför avhjälpa skador elleratt
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miljön. Miljökvalitetsnormer skall enligt kap. 2 § de föro-5 ange
störningsnivåerreningsnivåer eller människor kan förutsättassom

fara för olägenheter betydelse eller miljön eller naturenutan av som
kan belastas med fara för påtagliga olägenheter. Miljökvalitets-utan

skall vidare, enligt andra stycket,normer ange
förekomst i mark, och grundvatten, luft eller i övrigtyt- naturen av

eller biotekniska organismer,kemiska produkter
för strålning eller sådan2. högsta nivå buller, skakning, ljus, annan

störning, eller
nivå eller värde för vattenstånd eller flöde i3. vattensystem, vatten-

drag, grundvatten eller delar dem.av
miljökvalitetsnorm och definitionen det ansluterSjälva begreppet av

till förslagen i ramdirektivet. Genomförandet direktivetnära av ger
upphov till andra problem i detta avseende desannolikt inte än som

följer miljökvalitetsnorrnernas reglering i miljöbalken.attav
Miljöbalkens mål övergripande målsättningenänär naturav mer

Målet uppnå god och godenligt ramdirektivet. vattenstatusatt enen
förslaget tillgrundvatten, så det formuleras itillgång ram-som
mål hållbarinordnas under balkens övergripandedirektivet, kan om en

utveckling och god miljö.en
fastställastill miljöbalken bör miljömål kunnaEnligt motiven som

meddela miljökvalitetsnormer. Sådanariktlinjer i de fall inte kanman
förinte regleras inommiljömål riksdagen fastställer skall ramensom

problemmiljökvalitetsnonner. Härtillämpningen närstöter manav
pekatmed förslaget till ramdirektiv. Som jagjämför miljöbalkenman

målet enligt ramdirektivet till delpå består det övergripande storovan
miljökvalitetsnormer imiljökvalitetsnonner och reglerna omav

miljökvalitetsmålbli aktuella tillämpamiljöbalken kommer att att om
förslagetavrinningsområden/distrikt. Målet enligtskall fastställas för

sådant direkt kanramdirektiv består andratill änäven moment somav
påminnermiljökvalitetsnormer ochtill närmastöversättas som om

regeringen får beslutaMiljöbalken bygger på tankenriktlinjer. att om
författningskommentaren till 5miljökvalitetsnormer det behövs. Iom

alltid skall meddelasdock miljökvalitetsnormerkap. l § att omanges
FörslagetSveriges internationella förpliktelser.det krävs till följd av

ställer krav det skall fastställas bådetill ramdirektivet gränsvär-att
miljöbalken,i viss utsträckning. Enligtden och miljökvalitetsnormer

får regeringen överlåta till myndighetandra stycket,5 kap. 1 § atten
gälla till följd Sverigesmiljökvalitetsnormer skallmeddela som av

värdena i de svenskaVad de fallmedlemskap i EU. är närsom avses
delvärdena i EG-rätten. Enökvalitetsnormerna skallmilj stormotsvara
kani minimivärden och detvärden EG-rättende ärangesav som

sådanakrav. Fastställandetfinnas skäl fastställa strängareatt av
kan inte delegeras.inte direkt de i EG-rättenmotsvararnormer som

måsteinnebära regeringeni kap. 1 § kommerBestämmelsen 5 attatt
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till ramdirektivkrävs enligt utkastetmiljökvalitetsnonnerfaställa som
finns i EG-till de minimivärdeninte vill hålla sigi de fall somman

börde värden finns i EG-rättenregeringenOmrätten. attanser som
kan regeringen beslutasvensk miljökvalitetsnonnöverföras till omen

uppgiften till myndighet.eller delegerasjälv ennormen

Miljökvalitetsnormemas rättsverkan4.3

ochsig kommunerenligt balken riktarMiljökvalitetsnormerna mot
dekap 3 skall iakttaenligt 5 närmyndigheter normernasom,

och planlägger,planerar-
dispenser ochtillstånd, godkännanden,tillåtlighet,prövar an--

mälningsärenden,
tillsyn,utövar-

föreskrifter.eller meddelar-

till åtgärderförharoch kommunerMyndigheter attattett seansvar
miljökvali-sådantinte bedrivsverksamhet sättvidtas så ett attatt

endast indirektfåruppnås. Miljökvalitetsnormernakanintetetsnormer
verksamhetsutövare.enskildaverkan för

hänsynsreglerna. I 2 kap.de allmännamiljöbalken finnskap.I 2
utsträckning det kangäller i denpå hänsynkraven8 § sägs att anses

inte medförafår dockAvvägningenuppfylla dem.rimligt attatt en
ökvalitetsnorrnen kommerMilj utgöraåsidosätts.milj ökvalitetsnorrn att

hänsynsreglerna.allmännadetillämpningenminiminivå vid aven
förfår inte meddelasdispensgodkännande ellerTillstånd, nyen

överträds, 16miljökvalitetsnorrnmedverkar tillverksamhet att ensom
verksamhetsutövarentillåtasfår dockVerksamhetenkap. 5 om

verksamhet upphörfrånolägenheternaåtgärdersådanavidtar att annan
ökarmiljökvalitetsnormenuppfyllamöjlighetenminskar såeller attatt

utsträckning.obetydligi inte
tillståndsmyndighetenfår omprövabefintlig verksamhetBeträffande

eller andravillkoreller meddelaupphävaändra,tillstånd samt nya
medverksamhetenverksamhetmiljöfarligförbestämmelser omen

uppfylls,inteökvalitetsnormtill miljmedverkarnågon betydelse att en
kan alltsåBefintliga tillstånd omprövasförsta stycket 2.kap. 5 §24

in.inte drasmen
föreskriftergenerellatill grund förkan liggaMiljökvalitetsnormerna

kap.miljöskyddsområde enligt 7förklarasområdeatt ett somgenom
regeringenlänsstyrelseeller denregeringen19 och 20 §§. Det är som

området.föreskrifter förgenerellabeslutaskallutser omsom
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Åtgärdsplaner4.4 och åtgärdsprogram

ÅtgärdsplanerI balken regleras åtgärdsplanerna i 5 kap. 5-7 §§. skall
fram det behövs för uppfylla miljökvalitetsnorm. Omtas attom en

regeringen beslutar viss miljökvalitetsnorrn skall i sambanden man
med det, eller behov uppkommer, beslutanär åtgärdsplan ellerom en
delegera beslutanderätten. Innan plan skall visst samråds-upprättasen
förfarande så berörda myndigheter,äga kommuner ochattrum
verksamhetsutövare kan få komma till tals.

Om miljökvalitetsnorm endast omfattar kommun bör deten en vara
kommunens uppgift besluta åtgärdsplanen. Om beröratt om en norm
flera kommuner bör det vanligtvis länsstyrelsen skall framtavara som
åtgärdsplanen, alternativt kan de berörda kommunerna fram planenta
i mellankommunal samverkan. Om miljökvalitetsnonn omfattaren
flera län bör det regeringen eller den eller de myndighetervara som
regeringen bestämmer skall åtgärdsplanen. Det innebärupprättasom

åtgärdsplan kan de länsstyrelserupprättasatt gemensamten av som
berörs.

Åtgärdsplanerna får omfatta all verksamhet kan påverka desom
föroreningsnivåer eller stömingsnivåer skall Isom normerna ange.
planen skall de åtgärder skall vidtas för miljö-attman ange som
kvalitetsnonnen skall uppfylld vid viss angiven tidpunkt.vara en
Vidare skall vilka myndigheter och kommuner skallman ange som se
till åtgärderna vidtas och de skall genomförda, kap. 6när 5att vara
Enligt vad utredningen erfarit kommer åtgärdsplanerna behandlasatt
i plan- och bygglagen på så beslut motverkar åt-sätt att som en

Åtgärdsplanernasgärdsplan inte får meddelas. rättsverkan regleras inte
Åtgärdsplanernai miljöbalken. kan olika myndigheterupprättas av

eller kommuner, eventuellt i samverkan. Med den reglering finnssom
i balken kan åtgärdsplanerna inte generellt bindande för desägas vara

skall genomföra åtgärderna. Vissa åtgärdsplani kanmomentsom en
bindande, inom förgöras plan beslutart.ex. om man ramen en om

föreskrifter för visst område. åtgärderDe vidtas i anledningett som
planen, omprövning tillstånd, leder till bindande beslut.t.ex.av av

fårRegeringen föreskriva vissa åtgärdsplaner skall prövasatt av
regeringen, kap.5 7 Regeringen har då planenpröva äratt om
tillräcklig eller behöver kompletteras.

Enligt miljöbalken kan regeringen föreskriva åtgärdsprogramettatt
skall det krävs till följd medlemskapetupprättas i EU, 5 kap.om av
8 Paragrafen har kommit till med tanke på utkastet till ramdirek-
tivet för Sådana åtgärdsprogram fram för nå devatten. tas attsom
distriktsvisa målen kommer till del beståstor att momentav samma

finns i åtgärdsplaner för miljökvalitetsnormer. Enligt förslaget tillsom
ramdirektiv skall åtgärdsprogrammen fram distriktsvis oberoendetas

Åtgärdsplanernakvalitetsmålet uppfylls eller inte. kopplasav om som
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enligt kap. miljöbalkentill de enskilda skall 5 5 § endast tasnormerna
för miljökvalitetsnorm skall uppfyllas.fram det behövs att enom

Miljöbalkens regelsystem går alltså denna punkt mindre långt än
rarndirektivet.

Rarndirektivet innebär vissa miljökvalitetsnormer skall framatt tas
skall fram för målen, inklusiveoch bindande åtgärdsprogramatt tas att

uppfyllas. miljöbalken har valtmiljökvalitetsnormerna skall I man en
miljökvalitetsnormer kan fram detlösning medför att tas omsom

åtgärdsplaner skall fram endast vissbehövs och att tas om en
miljökvalitetsnorm riskerar inte uppfyllas.att

Registrering förorenade4.5 skyddade ochav
områden

definierasbehandlas skyddade områden. Deförslaget till ramdirektiv
nationell eller regional lag harområden enligt EG-rätt, an-som som

eller livsmiljöer. Allasärskilt skydd förbehöva vatten, artersetts
avrin-områden skall enligt rarndirektivet registrerassådana skyddade

miljöbalken finns bestämmelser olikaningsdistriktsvis. typerom av
nationalparker, kulturreservat,skyddade områden, naturreservat,

miljö-biotopskyddsomrâden, strandskyddsområden,naturrninnen,
vattenskyddsomrâden. fall vissa dessaskyddsornråden och I vart av

enligtområden kommer detmiljöbalken skyddadeenligt ävenatt vara
miljöbalk innehållerbestämmelser. Förslaget tillramdirektivets även

ochregistrering förorenadebestämmelservissa vatten-avom
markområden.

Naturvårdsverket fortlöpande föramiljöbalken skallEnligt en
medbör beredas skydd i enlighetförteckning naturområdenöver som

sådananationella mål skyddinternationella åtaganden eller om av
framgå vilket internationellt åtagandeförteckning skallområden. Av

för-föranlett området tagits ieller nationellt mål har att uppsom
miljöbalkens motiv sigkan enligtteckningen, kap. 27 Det7 röra

fågeldirektivet ellerområden enligt bestämmelser iskydd t.ex.om av
ibåda direktivoch habitatsdirektivet. Dessa nämns ävenart ram-

skyddadeinnehåller bestämmelserdirektivet bland dem omsom
bestämmelser länsstyrelsernaområden. Vidare finns i balken attom

miljöriskornrâde det så allvarligtskall förklara område för ärett om
hälsa ochtill riskerna för människorsförorenat det med hänsynatt

föreskriva begränsningar i markanvändningenmiljön nödvändigtär att
eller andra försiktighetsmått, 10 kap. 10

kommer behöva hanteraEnligt förslaget till ramdirektiv attman
Blandområden avrinningsdistriktsvis.vissa frågor förorenadeom

befintligaomfattning och orsak utredas, allaskall föroreningensannat
fram.förslag till åtgärdertillstånd skall ochöver tasses
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miljöbalken4.6 Bör till ramdirektivetanpassas

Ramdirektivet för har inte antagits. Utredningen har tagit delvatten
två utkast till ramdirektiv det överlämnade förslaget. På vissasamtav

punkter har versionerna skilt sig i inte helt obetydlig omfattning.
Den första versionen ställde i vissa fall krav desträngare än senare.
Frågan hur långt skall det gäller anpassning miljö-är närman av
balken till inte gällande direktiv. Många idéerdeännuett av som

i ramdirektivet väl med de tankarstämmer överenspresenteras om
avrinningsområdesvis administration kommit fram under utred-som
ningens arbete. Andra delar frågan vattenavgifter kant.ex.som om

svårare genomföra. Innehållet i förslaget till ramdirektiv finnsattvara
till delar i redan gällande direktiv och ramdirektivet i sådanaärstora
delar utveckling gällande EG-rätt.närmast en av

I avsnitt förslag till administrativt för5 presenteras ett system
avrinningsområdesvis vattenadministration. påFörslaget bygger det
behov förändringar jag nödvändiga för uppnåattav som anser en
effektiv ändamålsenlig hanteringoch de vattenanknutna frågorna.av

delar det med de tankegångar förs framI stämmer överensstora som
förslaget till ramdirektivet. Mitt förslag fordrar deti vissaäven

hänsyn lagråds-ändringar i miljöbalken, ändringar den iutöver man
remissen tagit till det tidigare utkastet till ramdirektiv för Ivatten.
avsnitt 10 pekar jag på vissa frågor behöver regleras i miljöbal-som
ken för avrinningsbaserat administrativt enligt mittatt ett system
förslag skall kunna genomföras. ramdirektivet träder i kraftOm
behöver på miljöbalken och följdlagstiftningen föröver attnyttman se

det direktivet genomfört i den svenska lagstiftningen.ärantagnase om
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5 administrativtEtt nytt system

Förslag: Sverige bör med avrinningsområden bas delas in isom
tio avrinningsdistrikt. varje distriktInom bör utseca man en

fristående enhet vid länsstyrelse till ansvarig avrinningsmyndig-en
het. Distrikten bör beskrivas och olika verksamheters påverkan på

analyseras. För varje avrinningsdistrikt bör miljö-vattenresurser
kvalitetsmål beslutas. Sådana miljökvalitetsmål kommer till stor
del bestå miljökvalitetsnormer. Avrinningsmyndigheten böratt av

för fram och fastställa åtgärdsplaner i syfteatt ta attges ansvar
uppnå miljökvalitetsmål miljökvalitetsnormeroch övrigasamt
krav till följd såväl internationell nationell lagstiftning.av som
Åtgärdsplanerna bör bindande för domstolar, kommuner ochvara

Övrigamyndigheter. i distriktet ingående län berörda kom-samt
vattenvårdsförbund, organisationer och privata intressentermuner,

bör möjlighet påverka det distriktsvisa arbetet medstor attges
Övrigabl.a. åtgärdsplaner. län i distriktet bör även rätt attges

överklaga beslut åtgärdsplaner. Till avrinningsmyndighetenom
bör också föra frågor avseende miljöövervakning och kalk-man
ning. bär länsstyrelsernasMan lantbruksfrågoräven överväga om
bör föras till avrinningsmyndigheterna.

Fördelar avrinningsområdesvis5.1 med en
indelning

nationella arbetet med de vattenanknutna frågorna syftar förstaDet i
hand till vi i Sverige skall uppnå god Målsättningenatt vattenstatus.en
bör intedock vid detta. Vi bör kunna bidra till godävenstanna att en

kan uppnås också i angränsande länder i övrigavattenstatus samt
länder påverkas våra I arbetet med uppnå godvatten. attsom av en

krävs beskrivervi vad detta definierar det iärvattenstatus att samt
form miljökvalitetsmål och miljökvalitetsnormer. kanDetta görasav
såväl nationellt regionalt och i vissa fall lokalt. Det bör ävensom
finnas mål innebär inte får försämrasatt vattenstatusensom

En avrinningsområdesvis hantering de vattenanknutna frågornaav
skulle enligt min uppfattning underlätta och förenkla detta arbete. Jag

avrinningsområdesbaserad administration påtagligt ökarattanser en
möjligheterna till samordnad och övergripande hantering vatten-en av
frågorna. ocksåDärtill kommer ökade möjligheter till lokal anpassning



50 administrativtEtt nytt system SOU 1997:99

åtgärder och därmed ökad möjlighet till närhet mellanävenav en
åtgärder, utvärdering och uppföljning dessa. Förhoppningsvisav
bidrar sådant arbetssätt till ökad kostnadseffektivitet. Dettaäven ett en

befintligaden administrativa indelningen/strukturen välärtrots att
inarbetad och det förhållandet formerna för samarbete deöveratt
administrativa många håll har utvecklats hel-gränserna mot ett
hetstänkande.

På kort sikt kommer troligen förändring moten en ny ansvars-
omfördelningfördelning, och därtill hörande medel ochav resurser

myndigheter, medföramellan olika merarbete och igångkörnings-att
inarbetade kanaler för kontakterproblem. Väl beslutsvägar blirsamt

måste upparbetas. dock förhindraöverflödiga och Detta bör intenya
eller bromsa förändring ändamålsenligtmot ett system.merupp en

måste inblandade aktörerna vid behov förEmellertid de kompenseras
merarbete kostnader i samband med dessa förändringar.och Det är

från börjanockså viktigt redan observant behovetatt attvara av
effektiva informationskanaler och för samråd ochochnya organ sam-

verkan mellan myndigheter, kommuner, organisationer och i vissäven
mån enskilda intressenter arbetas upp.

Vad gäller de övriga miljöfrågorna kan uppdelning efteren av-
fördelarrinningsområden medföra såväl nackdelar. Vissa frågorsom

torde med sarmolikhet tjäna samorganiseras medatt vatten-stor
självfallet frågor stark anknytning tillfrågoma. Detta gäller med

vattenfrâgorna exempelvis kalkning och delar övervak-såsom stora av
recipientkontrollen. Andra frågor, exempelvis deningen och som

fallluftanknutna emissionsfrâgoma och naturskyddet, kan i många
inom befintligamycket väl lösas minst lika bra eller kanske bättre den

tilladministrativa indelningen. En öppenhet lokalt anpassadestörre
för dessa frågor.lösningar torde i framtiden behöva tillämpas Ett

fråga kräver ingående analysslutligt ställningstagande till denna en av
grund tidsbrist inteproblemområdet, vilket jag för närvarande av

genomföra. i mån tid och återkommakunnat Jag attavser av resurser
till frågan fortsatta arbete.i mitt

Avrinningsornrådesbaserade uppgifter5.2

har definierat huvudavrinningsområden och 000 del-SMHI 119 llca
Till dessa kommer kustornrådenavrinningsområden i Sverige. med

direktavrinning till havet. svenska kusten har delats in i 55Den
Någonkustvattenornråden kopplade till avrinningsområdena.ärsom

form sammanslagning avrinningsområden, kustomrâden ochav av
områden,lcustvatten till distrikt blir, med tanke på det antaletstora

därför avrinningsdistriktsannolikt nödvändig. använder iJag termen
fortsättningen. Storleken på avrinningsdistrikten och organisationen av
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administrativa i utsträckning beroende vilkadet ärsystemet stor av
skall hanteras avrinningsdistriktsvis. avsnitt 5.3uppgifter Isom
till frågan hur många och distrikten böråterkommer jag storaom vara

till hur administrationen distrikten bör Ioch i avsnitt 5.4 ut.seav
jag behandla vilka uppgifter bör hanterasdetta avsnitt kommer att som

administrativtföravrinningsdistriktsvis inom ett nytt system.ramen
tillståndsgivning och tillsyn böruppgifter såVissa ävensom
de i dag det och enligtfortsättningsvis hanteras gör somav som

aktörerskall det. begränsa antaletförslaget till miljöbalk Förgöra att
långtdock länsstyrelser och kommuner sådessa områden börinom
åter-dessa frågor. avsnitt 6 och 7möjligt söka samarbeta kring I

till denna fråga.kommer jag
haft diskussioner jag förtkontakter jag hittills och deAv de som

framgått frågor medintressenter harmed olika berörda storatt som
avrinningsdistriktsvis insam-hanterassannolikhet bör tjäna äratt

förbetydelseredovisning och lagring dataling, analys, vat-av av
för beskrivningsedan ligga till grundtenfrågorna. data kanDessa en

i distriktet.den mänskliga påverkanmiljösituationensåväl somav
fastställabeskrivningar kannämndabakgrundMot manav ovan

för godoch miljökvalitetsmålmiljökvalitetsnormerregionala vattensta-
börtill frågani avsnitt 10.1återkommerJagtus. vem somom

avrinnings-mål. Vidare bör inomsådana ochfastställa mannormer
miljö-för uppfyllandet dessaåtgärdsplanerdistrikten fastställa av

miljöbalk används begreppenförslaget tillkvalitetsmål och Inonner.
Åtgärdsprogram framskallåtgärdsprogram.åtgärdsplan och tas om

kommit till medharhänsyn till EG-rätten. Lagrummetdet behövs med
Åtgärdsplaner skallramdirektiv förförslaget tilltanke på tasvatten.

denviss miljökvalitetsnorrn. Iför uppfylladet behövsfram att enom
enhetliga begreppetemellertid detanvänder jagfortsatta behandlingen

eller tillmiljökvalitetsmålkopplas tilldenåtgärdsplan ettoavsett om
till frågan i avsnitt 10.2.återkommermiljökvalitetsnorm. Jagvissen

till ramdirektivUppgifter enligt förslaget5.2.1

vattenanknutnaskall deramdirektiv förförslaget tillEnligt vatten
Avrinningsområdenavrinningsomrâdesvis.miljöfrågoma behandlas

avrinningsområden kustom-fleraoch ellerskall identifieras samtett
avrinningsdistrikt.råden definieras som

lämpliga administ-tillskall medlemsstaternavarje distriktFör attse
behörigalämpligautnämnandetinbegripetrativa avarrangemang,

tillämpandetsäkerställagenomförs i syftemyndigheter, attatt av
varjeoch övervakas inomsamordnasbestämmelserna i direktivet

distrikt.
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Medlemsstaterna skall till för varje distrikt:attse man
Analyserar distriktens karaktär.

Granskar de mänskliga aktiviteternas inverkan och grundvat-yt-
inom distriktet.tenresursema

Identifierar betydande dricksvattentäkter inom distrikten och
fastställer miljökvalitetsnormer i syfte säkerställaatt att vattnet
uppfyller kraven enligt dricksvattendirektivet 80/778/EEG.

förInom övergripande förplan förvaltningenramen en av av-
rinningsdistrikten utarbetar och genomför de åtgärdsplaner krävssom
för uppfyllandet de övergripande målen god och grundvat-yt-av om

och de beslutade miljökvalitetsnormerna.tenstatus

Upprättar register alla områden inom distrikten föröver vilka det
krävs särskilt skydd enligt specifik gemenskaps-, nationell eller lokal
lagstiftning för skyddet deras och grundvatten eller för bevaran-yt-av
det livsmiljöer djur- och växtarter.samtav

Upprättar och låter genomföra för övervakning statusenprogram av
på och grundvatten i syfte sammanhållen ochupprättayt- att en
heltäckande översikt inom varje distrikt.över vattenstatusen

Upprättar och låter genomföra för övervakningenprogram av
för de skyddade områdena inom distrikten.statusen

Genomför ekonomiska analyser vattenanvändningen inomav
distrikten och med utgångspunkt i dessa utvärderar kostnaderna för
vattenanvändningen.

Säkerställer fullständig självkostnadstäckning för de tjänsteren som
tillhandahålls för vattenanvändning så allt vattenanvändande fulltatt

bekostas användaren.ut av

Många dessa uppgifter sammanfaller påpekats med deav som ovan
frågor vi i Sverige redan behov behandla avrin-sett ett attsom av
ningsområdesvis och jag översiktligt redovisat. Vissa uppgiftersom
såsom genomförandet ekonomiska analyser, avgifteruttag samtav av
upprättandet register skyddade områden däremotöver ochärav nya
kan i vissa fall, frågan vattenuttagsavgifter, svårat.ex.som om vara

till svensk rättsordning.att anpassa
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uppgifter5.2.2 Ytterligare

uppgifter med direkt anknytning tillnämndaUtöver vatten-ovan
självfallet ytterligare frågor behandlas avrinnings-frågorna kan

distriktsvis.
allt regionalt arbete ochextremfall, tänka sigkan,Man attettsom

med koppling till miljösektom, i dag hanterasde beslutalla som av
avrinningsdistrikten.fortsättningsvis hanteras inomlänsstyrelserna,

frågor, de inte harockså luftrelateradegällerDetta även om samma
vattenfrågorna. kanavrinningsdistrikten Mankoppling till ävensom

övergår tillmiljöarbetet i kommunernatänka sig det lokala attuteatt
På så skulle kunna undvikaavrinningsdistrikt.hanteras inom sätt man

för förorenan-fall både huvudmani vissa kankommunernaatt envara
tillsynsutövandesamtidigt tillståndsprövande ochverksamhet ochde

myndighet, eller befintlig,sin anläggning. Denmyndighet för nyegen
miljöfrågorna skulle fåhanterai så fall skulle även en mersom

lokala intressenövriga regionala ochfristående roll gentemot som
sysselsättning.arbetsmarknadspolitik ochexempelvis

för alla regionala ochmyndighet medregionalEn större ansvar
befintlig,det eller redanmiljöfrågor,lokala äroavsett enom en ny

så detsannolikhet behöva avlastas, pådock medskulle sätt attstor
utsträckningfältet i eller mindrepraktiska arbetet storute mer

eller uppdragstagare. Dettamyndigheter, kommunerläggs på andraut
teknik länsstyrelsernakunna ske enligtskulle eventuellt samma som

anläggningar tilltillsynen vissaför överlämnandei dag tillämpar av av
berörda kommuner.

anledningnärvarande ingen uppenbardock förfinnsDet att genom-
och lokaladet regionalaomorganisationsådan totalföra aven

indelningihågviktigt kommamiljöarbetet. Det ävenär att,att om en
och förbättrarsannolikhet underlättaravrinningsdistrikt medefter stor

så har detfrågorna,de vattenanknutnamiljöarbetet med främst
sedan långmånga förtjänster ochadministrativanuvarande ärsystemet

tid väl inarbetat.
miljöarbe-regionalt och lokaltföra allti stället förOm överattman

övrigtuppgifter iförsöker identifiera demyndighettillte somen ny
sig vissavattenfrågorna, utkristalliserarsläktskap medhar starkett

handfrån i förstaandra föralämpligauppgifter överän attsom mer
miljöövervakningen. An-samladesådan fråga denlänsstyrelser. En är

myndig-ansvarigaför vattenfrågornadetta denledningen till är att
förgenomförs krävsövervakningbör till denheten, attatt gesomse
godmål avseendebedömningunderlag till vat-uppsattaomaven

uppfylls. förmiljökvalitetsnormer Dendärtill koppladeochtenstatus
delbetydandeövervakningenändamål nödvändigadetta utgör aven

kontakt med Utredningenhar haftmiljöövervakningen. Jagden totala
samordningmöjligheten tillmiljöövervakning och diskuterat avom
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den i dag regionala och nationella miljöövervakningen med den
övervakning kommer krävas administration förattsom om en
avrinningsdistrikt införs.

En fråga kan föraintresse tillöverattannan som vara av en
administration för avrinningsdistrikt kalkningen sjöar ochär vatten-av
drag. Jag har varit i kontakt Kalkningsutredningensmedäven
dåvarande sekreterare på Naturvårdsverket ansvarig personalsamt som
arbetar med regeringsuppdraget nationell plan för den statligtom en
finansierade delen kalkning i sjöar och vattendrag.av

Hos såväl Utredningen miljöövervakning Kalkningsut-om som
redningen och Naturvårdsverket finns insikt det fortsattaatten om
arbetet med många miljöfrågorna kan komma krävaattav en ny
indelning Sverige i andra och troligen regioner länen.större änav
Arbetet såvälmed miljöövervakning med kalkning bör, enligt minsom

betydande omfattningmening, i underlättas indelning görsattav en ny
utifrån avrinningsdistrikt.

finns vattenfrågornaDet samband mellan och jordbruketsäven ett
övriga miljöfrågor, inte minst vad gäller rådgivningen. Länsstyrelser-

hantering lantbruksfrågor vinna samordnas medkan detattnas av
distriktsvisa vattenarbetet.

5.2.3 Uppgifter distriktsvisbör hanterassom

Miljökvalitetsmål och bör, enligt minmiljökvalitetsnonner upp-
fattning, grunden för arbetet inom avrinningsdistrikten. Målenutgöra
bör kunna variera mellan de olika distrikten, bl.a. då del måleten av
bör kvaliteten inte skall försämras. vill därförJagatt vattenvara
inte utesluta möjligheten låta målen, i fall delvis, fastställasatt vart

för de olika distrikten. det kan miljökvalitetsmålenSom jagseparat ser
med fördel omfatta framgår förslaget tillmycket det som avav
ramdirektiv för vatten.

framFör kunna målsättningarna för distrikten krävsatt ta att
distrikten beskrivs och analyseras på ändamålsenligt De kravsätt.ett

enligt förslagetställs till ramdirektiv torde, enligt min be-som
dömning, eventuellt med vissa ändringar och kompletteringar, kunna
leda fram till fullgott beslutsunderlag. Beskrivningarna ochett
analyserna kan sannolikt användas underlag inte i detbarasom
distriktsvisa arbetet länsstyrelser och kommuner i derasävenutan av
planering. Ett tänkbart användningsområde för beskrivningarannat
och analyser underlag till miljökonsekvensbeskrivningar ochär som
miljökonsekvensbedömningar enligt de förslag läggs fram isom
miljöbalken. En sådan användning skulle sannolikt ochbraettge
enhetligt underlag för prövningsmyndigheternas bedömning vilkenav
miljöpåverkan olika verksamheter åtgärderoch innebär. koncentra-En
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redovisa relevantabearbeta ochin,med samlaarbetettion attav
enligt min mening,myndigheter bör,antaltill begränsatmiljödata ett

information förtillgång tillgodsåväl hög kompetensbidra till som
ochmed beskrivningarArbetetdistrikten.inomövriga aktörer

avrinningsdi-inomskall hanterasuppgiftanalyser bör somvara en
såbedrivasutsträckning kunnaidel bör arbetetdennastrikten. I stor

Dock böravsnittramdirektiv,tilli förslagetbeskrivsdet sesom
vattenanvändningförkostnadenanalyserföreslåinte att avnuman

genomföras.skall
distriktsvi-för detinomuppgift bör lösasYtterligare ramensomen

och analyserbeskrivningarbakgrund dearbetet är motatt, somavsa
deuppfyllabehövs föråtgärdsplanerfram degjorts, attta som

fastställts.miljökvalitetsnormerdärmed demiljökvalitetsmål och som
Ätgärdsplanema krävs iså detaljeradeheltäckande ochbör somvara

för varjeövergripande planfinnasbörenskilda fallet. Detdet en
förplanerplanering,ytterligarebehovdet finnsoch,distrikt avom

särskilda frågor.delområden eller
tillför kommaåtgärdsplanerpåEG-direktiv finns kravantal attI ett

till vadi delaransluterMitt förslagproblem.särskildamed storarätta
skiljerbefintliga EG-rättenEG-direktiven. Denenligtredan gällersom

i befintligaåtgärdsplanernaramdirektivtillförslagetfrånsig attgenom
åtgärdspla-medanproblem,visstför lösaskall framdirektiv ettatttas

åtgärderSådanaheltäckande.skallavrinningsdistriktenför varanerna
åtgärds-del i deingåkommerEG-rättenkrävs enligt att som ensom

alltså intesigavrinningsdistrikten. Detför rörvilljagplaner enomse
böråtgärdsplanernavaddelarföreteelse eftersomhelt stora avny

viktigaochEG-rätt. Detbehandlade iredan finnsinnehålla nyaannan
exempel kanSomdistrikten.inominsatsersarnordningen ettär av

åtgärds-påfinns kravdirektivetdetskaldjursdirektivet. I attnämnas
ochEU-kommissionenmål mellangenomföras. Iskall ettprogram

uttaladeTysklandkommissionenmål C-298/95,Tyskland mot
medlemsstaternadirektivet ärframgårdet klartdomstolen attatt av

förorening-minskasyfteifastställa särskildaskyldiga attatt program
obligatorisktalltsåskaldjursvatten. Det antaoch är atti sötvattenarna

kanskaldjursdirektivetenligt bl.a.frågor. Kravenvissaförprogram
avrinningsdistrikt.föråtgärdsplanermeduppfyllas systemettgenom

enligtåtgärdsplanernainnehållför vilketredogjortjagavsnitt 3.5 harI
avrinnings-föråtgärdsplanernaskall ha. Jagramdirektivet attmenar

EG-föreskrivs i deåtgärderdeinnehållafall böridistrikten vart som
åt-Fråganramdirektiv.tillförslagetidirektiv nämns omsom

10.i avsnittbehandlas vidaregärdsplaner
distrikteninomförändringarföljakunnaFör vattenstatusenatt av

kon-beskrivningarnaochövervakasmiljönförtillståndetbehöver
vattenanknutnadeMiljöövervakningenuppdateras.tinuerligt av

dåarbete. Detoch deras ärdistriktentillkopplasdärförbörfrågorna
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lämpligt föraäven och samordnaöver delaratt miljöövervak-stora av
ningen till de ansvariga myndigheterna i distrikten. Vem isom
praktiken utför mätningar och övervakning är fråga.annan en senare

jagSom redan berört bör uppgifteräven rörande kalkning hanteras
avrinningsdistriktsvis. Det finns naturlig koppling mellan deen
beskrivningar fram, åtgärdsplanerna och kalkningsinsatser.tas Ensom
lämplig lösning kan inom för åtgärdsplanernaattvara man ramen
beslutar kalkningsinsatser i distrikten.om

5.3 Indelning Sverige efter avrinningsområdenav

Kalkningsutredningen har i sitt betänkande Kalkning sjöar ochav
vattendrag SOU 1996:53 föreslagit uppdelning Sverige i femen av
regioner. En bärande princip för indelningen har varit avrinningsom-
rådena. I Norrland har dock uppdelningen gjorts mellan fjäll och
kustregion, uppdelning skär antal avrimiings-ett storten som genom
områden.

Även Vattendragsutredningen har behandlat frågan regioner förom
I utredningens betänkande, Omtankarvatten. SOUvattenom

1996:155, föreslås regionindelning. Regionerna tänktaären att
fungera redskap med hjälp vissa skyddsvärda vattendragettsom vars
kan väljas ut.

Utredningen miljöövervakning diskuterar i sitt betänkande SOUom
1997:34 möjligheten föra delaröver den nationellaatt stora av
miljöövervakningen till länsstyrelserna samverkan mellansamt att
länsstyrelserna i dessa frågor bör öka. På så underlättarsätt man
kompetensuppbyggnaden och stärker länsstyrelserna i deras upphand-
larroll.

haftJag har kontakter med SMHI beträffande möjligheten att, som
förbas arbetet med vattenfrågoma, dela in Sverige i avrinnings-en

distrikt. Varje distrikt skall då antal avrinningsområden,utgöras ettav
kustområden och kustvatten vilka någon anledning har vissav en
gemenskap. SMHI har redovisat antal förslag hur detta skulleett
kunna Tre förslag grundar siggöras. på gränserna stämmeratt överens
med för havsbassängerna.gränserna Detta har resulterat i preliminära
förslag på 8 alternativt 11 avrinningsdistrikt. SMHI har gjortäven

indelning inte ansluter till havsområdesgränsema dären som men man
så långt möjligt försökt följa länsgränser. Detta har resulterat i ett
förslag till 14 avrinningsdistrikt. Se bilaga 2. SMHI antaletattanser
distrikt inte bör överstiga 14 och andra skäl hydrologiskaänatt rent
kan tala för kombination de olika förslagen eller vissaatten av
områden kan flyttas från distrikt till Distrikten börett ett annat. vara
så tillräcklig kompetens och arbetsverktyg kanstora att system samt
byggas och underhållas.upp
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Vid denna första till indelning landet i avrinningsdi-ansats en av
strikt har jag inte fullt beaktat storleken på distrikten kan behövaut att
variera i olika delar landet beroende hur allvarliga problemenav
med vattenfrågorna Exempelvis kan det finnas anledningär. haatt
mindre distrikt i södra Sverige där problemen med närsaltsläckaget
från jordbruket och svår fråga. I Sverigeär kan påstoren norra man

tänka sig slå avrinningsområden tillsätt störreattsamma samman
distrikt. kommerJag beakta frågan variation påstörreatt om en
distrikten i det fortsatta arbetet.

kunna framFör lägga första förslag till hur administ-att ett ettnu
rativt kan det dock nödvändigt någorlundaärsystem ut attse ange
vilken storlek på distrikten förordas. Min bedömning tioär attsom ca
distrikt ändamålsenligt. Därigenom jag de fördelarär mest attanser

finns med såväl få och mångamed och små distrikt kanstorasom som
förenas.

5.4 Utformning organisationoch nyav en
miljömyndighet

5.4. Avrinningsmyndigheter1

jagSom redan framhållit bör Sverige indelas med avrinningsområden
bas där flera områdena slås till distrikt. För distriktensom av samman

bör myndigheter eller peka befintliga myndigheterutse utman nya
ansvariga för de vattenanknutna frågorna eventuellt ävensamtsom

vissa andra frågor.
kan i det extremfallet utgå frånMan helt myndigheterattena nya

etableras. kan då för varje avrinningsområdeDetta 119 styckengöras
plus antal kustområden alternativt för antal avrinningsområdenett ett

slagits till distrikt. Dessa myndigheter kan sedanettsom samman
antingen enbart för de vattenanknutna frågorna eller så kanansvara

varje myndighet helt allt för miljöfrågorna frånöverta ansvar
länsstyrelser och kommuner.

Den andra regeringen ålägger länsstyrelsernaärextremen att t.ex.
eller kommunerna vidta åtgärderde nödvändiga föratt som anses en
effektiv behandling de vattenanknutna frågorna. Ingen dessaav av
möjligheter framstår enligt min mening lämplig eller önskvärd.som

i dagsläget inrätta heltAtt myndigheter, sig det sigrörnya vare om
119 eller färre, torde inte omöjligt, så mycket svårt. Dettavara, om

sådan åtgärd skulle kunna medföra många fördelartrots att setten ur
miljösynpunkt. enbart lita till den befintligaAtt strukturen skulle å
andra sidan innebära vi inte klart uttalat övergår till arbetaatt att
avrinningsområdesvis, vi befintlig administ-utan att pennanentar en
rativ struktur bygger på helt indelningsgrund.som en annan
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måsteMan i detta sammanhang fråga sig det distriktsvisa arbetetom
skall utföras myndigheter eller uppgifterna lika väl kan hanterasav om
inom för samarbete mellan myndigheter, kommuner ochettramen
enskilda. skulle fallMan i så kunna tänka sig bygga vidare deatt

bådeorganisationer i dag har offentliga och privata medlemmar,som
vattenvårdsförbunden. uppgifterDe jag skall hanterast.ex. anser

avrinningsdistriktsvis förvaltningsuppgifter och sådana får i förochär
sig lärrmas till bolag, föreningar m.fl. privaträttsliga organisatio-över

Om sådan förvaltningsuppgift innefattar myndighetsutövningner. en
skall överlämnandet ske med stöd lag, ll kap. 6 § regerings-av
formen. Myndighetsutövning alltså i förkan och sig lämnas tillöver
privaträttsliga Sådantsammanlutningar. överlämnande förekommer i
viss utsträckning antal olika områden. Regeringen har iett prop.

för statlig verksamhet förordat1995/96:61 Former aktiebolagatt
eller ideell förening skall användas i de sammanhang staten attavser

med i verksamhet beroende statligtsamverka ärpartannan som av
stöd. kan givetvis tänka sig utveckla och lagreglera andraMan att
samverkanstyper för vattenarbetet. Om håller sig till de anvisademan

offentlighetsprincipensamverkansformerna innebär detta bl.a. att
den lagstiftningsteknikurholkas. Visserligen kan man, genom som

myndighetsuppgifter tillanvänds lärrmas privaträttsliganär över
handlingsoffentlighet yttrandefrihetenorganisationer, åstadkomma men

meddelarfriheten inskränks i förhållande till vadför anställda och som
statliga bolagen omfattas i dag integäller myndighetsanställda. De av

handlingsoffentlighet, förhållande kritiserasregler ett t.ex.somom
demokratiskavad upphandlingen Arlandabanan. Den aspektenavser av

bl.a.mycket viktig beakta. Jag den probleminventeringär att attanser
distriktsvis skall såoch den planering bör göras göras öppet somsom

Valet Organisationsform därför inte oväsentligtmöjligt. ärav ur
demokratiskt perspektiv. Eftersom öppenheten regelmässigt är sämre

förlita sigi privaträttsliga sammanslutningar talar detta mot att
sådana.

uppgifter jag skall hanteras inom för denDe ramensom anser
förvaltningsuppgif-avrinningsdistriktsvisa administrationen sådanaär

länmas till privaträttsliga organisationer. Detnormalt inte överter som
beslutade miljökvalitetsmålen kan genomförasvikt deär yttersta attav

Lika viktigtoch följer de åtgärdsplaner upprättas. är attatt somman
kan komma till tals det gällerberörda och intressenter när attparter

mål, fram planer och genomföra dem. Jagformulera ta anser
uppgifter verkligen genomförs böremellertid för dessaatt ansvaret att

sammanslutning myndigheterligga på myndighet och inte på aven en
organisation inneboendeoch brukare. Risken med sådan är atten

konsensusbeslut. Detintressemotsättningar motverkar än ärannat
sig de in-i alla situationer förlitasannolikt inte tillräckligt attatt

harvad skall dekanblandade göras ävenparterna omenas om som
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makt genomföra det de verkligen beslutar. Det ochatt engagemang
fimis bland brukare och organisationer skallden kunskap som

formersjälvfallet till det kan ske i andra äntas attvara men genom
ingå i beslutande distriktsadministration.låta dem en

utsräckning involvera brukare ochmöjlighet iEn störreatt
i miljöarbetet så kallad miljösamverkan, bl.a.organisationer är genom

vattenvårdsförbund. berör denna fråga i avsnitt 9 och har förJagi
olika former miljösarnverkan.under hösten studeraavsikt att av

i diskuterats, först delaalternativ kan stället,Som ett man som ovan
varje distrikt bestårantal avrinningsdistrikt, därin landet i ettett av

kustområden och kustvatten.flera avrinningsområden jämte Ieller
i tillregeringen därefter länsstyrelse distriktetvarje distrikt utser en

frågoravrinningsmyndighet för de vattenanknutna viansvarig som ur
perspektiv, och oaktat vad kan kommanationellt attett genererassom

rarndirektiv, bör hanteras på avrinningsdis-eventuelltett anserav
frågor beskrivning, inventering, in-triktsnivå. Exempel på sådana är

betydelse förredovisning och lagring datasamling, analys, av av
åtgärdsplaner för uppfyllandetfastställandevattenfrågorna, avav

frågor såsomeventuellt ytterligaremiljökvalitetsmål och samtnormer
kalkning.miljöövervakning och

samtidigt möjlighetlänsstyrelser i de olika distriktenResterande ges
vattenfrågorna inrättandetmedpåverka arbetet styrgrup-att genom av

frågor kanför samverkan. För vissamotsvarandeeller organper
förrådgivande medan deni enbartövriga länsstyrelser varagruppen

möjlighetövergripande frågor kanstrategiska ochandra attges
länsstyrelsens, avrinnings-den aktuellaexempelvis lägga in motveto

centralöverklaga besluten tillbeslut, alternativtmyndighetens, en
Ävenregeringen.Naturvårdsverket eller möjligenmilj ömyndighet som

påverka arbetet medmöjlighetbörberörda kommuner stor attges
skall kunnakommunernabörvattenfrågorna. Här övervägas ävenom

Inför beslut vissaavrinningsmyndighetens beslut. över-överklaga om
bör samrådupprättande âtgärdsplaner,frågor såsomgripande ävenav

organisationer,övriga berördavattenvårdsförbund,med aktuellaske
m.fl. Samråd med privatapåverkanföretag medstörre vatten

branschförbund ellerberördaockså skekanintressenter genom
liknande.

utpekade länsstyrelseni distriktetalternativ denYtterligare är attett
frågorvad gäller beskriv-för nämndasekretariatsansvarett ovanges

dataredovisning och lagringinsamling, analys,inventering,ning, av
förvidarevattenfrågorna. De kanbetydelse för att taansvargesav
fastställsVid enighet inomtill åtgärdsplaner.fram förslag gruppen

såsomcentral myndighetrutinmässigt beslutendärefter t.ex.enav
faststäl-beslutsfattandet till denoenighet lyftsNaturvårdsverket. Vid

hurmånpåminner i vissmyndigheten. arbetssättlande Detta om
arbetar.vattenvårdsförbunden
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Ett förfarande enligt har den psykologiska fördelen ingenattovan
länsstyrelse fatta beslut med bindanderätt verkan andraatt överges
länsstyrelser. Jag utgår dock från alla länsstyrelser och, i före-att
kommande fall, kommuner inte sig revirbevakningägnar iutan
stället för arbetssättär öppna det innebär omför-oavsettnya om en
delning viss del deras nuvarande ansvarsområden, inklusiveav en av
beslutsfattande. Därtill kommer det enligt min uppfattning alltatt trots
medför relativt liten skillnad vilken modell använder så längeen man
de länsstyrelser inte formellt fattar besluten, demrätt stoppasom ges
alternativt föra talan dem hos exempelvis central myndighet.mot en

Som redogjorts för kan det finnas fördelar med till denattovan
utpekade länsstyrelsen föra sarntlig miljöövervakningöver ävensamt
kalkningsverksamheten inom det aktuella distriktet. På så kon-sätt

dessa uppgifter till myndighet med förcentreras störreetten ansvar
geografiskt sammanhållet område och därmed bättre möjlighet till en
övergripande och sammanhållen behandling frågorna. Dessutomav
breddas basen för kompetensuppbyggnad och myndigheten får en
kraftfullare ställning i sin roll upphandlare det praktiskarentsom av

Ävenarbetet. för dessa frågor bör det i så fall tillskapas styrgrupper.
Förutom övriga länsstyrelser i distriktet bör kommuneräven samt
vattenvårdsförbund och liknande organisationer, privata intressenter
m.fl. ingå i dessa Möjligheten påverka besluten bör liknaattgrupper.
den beskrivitssom ovan.

Om, och i så fall ramdirektiv förnär, EUett vatten antas av
kommer troligen uppgifter och ansvarsområde för de ansvariga
länsstyrelserna behöva justeras efter vad då direktivet.iatt som anges

5.4.2 Självständiga enheter

Huruvida avrinningsmyndigheten skall fristående myndighetvara en
eller i distriktet utpekad länsstyrelse kan i viss mån komma beroatten
på antalet distrikt. Om antalet distrikt begränsas kraftigt, exempelvis

fyra,till kan fördelarna med myndigheten till friståendegöraatt en ny
sådan Bland får sådan myndighet möjlighetväga över. annat atten
frikopplat från andra regionala frågor, driva de för myndigheten
aktuella miljöfrågoma. Emellertid torde då ansvarsområdet för
myndigheten få begränsas till i bara de övergripandestort sett
vattenfrågorna. Frågor all miljöövervakning och kalkning tordeom
inte kunna lösas ändamålsenligt inom så distrikt. Detsättett stora
kan också ifrågasättas det går god överblick och insikt iattom en
de olika vattenanknutna frågorna i så distrikt. Likaså tordestora
samarbetet och samråd med andra myndigheter, kommuner och övriga
intressenter riskera bli och Därmed riskentrögt äratt tungrott. stor att
den önskvärda lokala förankringen går förlorad.
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mycketOm antal avrinningsmyndigheter bildas torde åett stort
andra sidan problem kunna uppstå för helt fristående myndigheter vad
gäller tilldelning och möjlighet bygga tillräckligattav resurser upp
kompetens. De skulle riskera förloraäven i styrka och integritet iatt
kontakter med andra myndigheter, vid upphandlingsarbete m.m.

Att i stället begränsa distrikten till tio lägga påsamt ansvaretca en
länsstyrelserna i distriktet skulle, enligt min uppfattning, medföraav

kan uppnå många de olika fördelar finns med såvälatt ettman av som
distriktantal med litet antal.stort ettsom

lösning med beslutsfattandeEn länsstyrelse i varje distrikt skulleen
bl.a. frågornainnebära beskrivning distriktet, beskrivningatt om av

mänsklig påverkan i distriktet, upprättandet övergripandeav av en
åtgärdsplan för distriktet för uppfyllandet miljökvalitetsmål ochav

mätning och övervakning miljön och hur miljökvali-samtnormer av
och god uppfylls koncentreras till någratetsnorrnerna vattenstatus

länsstyrelser med för avrinningsområdesbaserade distrikt.störreansvar
Tillståndsfrågorna skulle däremot i fortsättningen kunnaäven vara

länsstyrelsekvar på respektive och kommun beroende på vilken sorts
tillstånd det sig På så skulle de regionala myndigheterrör sättom.

tillstånden, och i detta arbete skall iakttaprövar ävensom som
åtgärdsplanerna, miljökvalitetsmål och miljökvalitetsnormer, i stor ut-

skiljas frånsträckning de myndigheter åtgärdsplanernaupprättarsom
miljöövervakningoch skall kontrollera de uppfylls.attsom genom

förslaget till miljöbalkI länsstyrelsernas prövningattanges av
tillstånd till miljöfarlig verksamhet bör få fastare former deattgenom

självständig, till länsstyrelsen administrativt knutenprövas av en men
prövningsmyndighet. Samma teknik skulle enligt min uppfattning
kunna tillämpas för den enhet på de aktuella länsstyrelsernaäven som
får till uppgift administrera de avrinningsområdesanknutnaatt
vattenfrågorna enligt Genom koncentrera frågornaävenattovan. om
miljöövervakning till sådan fristående enhet skulle uppnå etten man

där:system

En fristående enhet på vissa länsstyrelser åtgärdsplaner förupprättar
uppfyllandet miljökvalitetsmålen och har handsamtav normerna om
miljöövervakningen och kalkningsinsatserna i distriktet. Detta kan
förutom samordningsvinster värde bl.a. vid bedömningenvara av av

det övergripande miljömålet god uppfylls.vattenstatusom

friståendeEn enhet på varje länsstyrelse eller länsstyrelser iannan
samverkan tillstånd till miljöfarlig verksamhet enligt miljöbal-prövar
ken i detta arbete beaktar miljökvalitetsmål och miljökvalitets-samt

åtgärdsplaner.samtnormer

tillsyn miljöbalken,Länsstyrelser och kommuner bedriver enligt
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vilket bl.a. innefattar hur tillståndshavare uppfyller allmänna aktsarn-
hetskrav och i tillstånden angivna villkor m.m.

den enhet på vissa länsstyrelserAtt arbetar med de avrinnings-ge som
omrädesanknutna vattenfrågorna, eventuellt kalkning ochävensamt
miljöövervakning, självständig ställning länsstyrelsengentemoten
torde enligt min uppfattning kunna underlätta för övriga länsstyrelser

där avhänder sig del detatt acceptera ett system man en av ansvar som
i dag har för dessa frågor. Det bör också bidra till de berördaattman

beslutsfattarna inte behöver in frågor sysselsättningväga om m.m.
frågorDetta vid behov, tillsammans med frågorna vadär som om som

möjligttekniskt och ekonomiskt rimligt, i stället kan beaktas vidär
bl.a. tillståndsprövningen.

Central styrning5.4.3 det regionala och lokala arbetetav
med vattenfrågor

dag de regionala och lokala miljömyndigheternas arbete,I styrs
förutom lagar, förordningar och instruktioner de allmännaävenav av
råd vissa centrala myndigheter bl.a. Naturvårdsverket, Jordbruks-som
verket och Kemikalieinspektionen utfärdar. Vad gäller dricksvat-
tenfrâgor Livsmedelsverket myndighet. Viss skercentral styrningär

myndigheterna egenskapi samordnande ochäven attgenom av
kunskapsuppbyggande organisationer förserutbildar och andra sätt
de regionala och lokala myndigheterna med kunskaper inom området.

utsträckning förekommerI viss styrning utfärdandeäven genom av
föreskrifter.

Skulle fristående regionala avrinningsenheter bildas vissanya
länsstyrelser, förutsätts de förutom lagar, förordningaratt styrs, av
och instruktioner, de centrala myndigheterna sättav samma som
länsstyrelserna och kommunerna.

utesluter inte det arbeta kan kräva ökadJag sättet attatt nya en
utfärdandetstyrning föreskrifter. Mot bakgrund dent.ex.genom av av

förmodade detaljnivån behoveti eventuellt ramdirektivett samt attav
strikt följa detta kan behovet tydligare styrning t.ex. genomav en
föreskrifter sikt förväntas öka ytterligare direktivet genomförs.om

kräver i så fall aktuella centrala myndigheter föreskrifts-Detta att ges
i dessa frågor.rätt

Likaså kan överföring för all miljöövervakning tillansvareten av
länsstyrelserna komma styrningvissa kräva ökad såvälatt en genom

föreskrifter allmänna råd. ökar med sannolikhet behovetHär storsom
Naturvårdsverket i utsträckning vad fallet istörre än ärattav som

följerdag, reglerar och metoder och teknik vidävenstyr, upp
provtagning och analys m.m.
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Om helt myndigheter inrättas kan därutöver diskuteranya man om
de, på länsstyrelserna, skall friståendeha roll ellersättsamma som en

de skall inordnas och därmed regionala understyrasom som organ en
nationell myndighet. så fallI måste också ställning till dettaman om
skall skapas helt central myndighet eller de regionalaen ny om nya
myndigheterna skall underordnas Naturvårdsverket. I och medt.ex.
detta återkommer frågan så falli föra alla regionala ochattom
eventuellt lokala miljöfrågor till de regionala myndigheterna. Motnya

fördabakgrund den diskussionen fristående enheter påav ovan om
länsstyrelservissa vidareutvecklas inte denna fråga ytterligare.
fråga kanske inteEn belysts tillräckligt relationen mellanärsom

vad avrinningsmyndigheterna skall ha för befogenheter och vilken
föreskriftsrätt de centrala myndigheterna skall ha. Detta är ytterst en
fråga hur skall åtgärdsplanerna skall fram inomtasmanom se som
distrikten. Man måste avrinningsmyndigheternaöverväganoga om

föreskriftsrättskall ha och i så fall i vilken omfattning. Om av-
rinningsmyndigheterna föreskriftsrättinte bör de i stället, efterges
inventering distrikten miljöproblemen,och analys ha möjlighetav av

centrala myndigheterna föreskrifterhos de hemställa deatt attom som
för definieradebehövs komma till med de problemen utfärdas.rättaatt

Avrinningsmyndigheterna kommer i så fall påtala de problematt som
skall lösas varefter det till den myndighet har föreskrifts-är upp som

utforma och utfärda de föreskrifter behövs. De lokala ochrätt att som
regionala behoven kan på så tillgodoses de centrala myndig-sätt när

utfärdar föreskrifter. lutar låta de centralaheterna Jag närmast att
utfärda föreskrifter behövs och de i sittmyndigheterna de attsom

finns.arbete beaktar de lokala och regionala behov som
förslaget till milj öbalk.Länsstyrelserna har viss föreskriftsrätt enligt

påverkas eller föras till avrinnings-kan kommaDenna rätt överatt
myndigheterna.

avrinningsmyndighet kommer till slutsatsen tillståndsplik-Om atten
verksamheter distrikt måste minska utsläppen någottiga inom ett av

måste avrinningsmyndigheten ha begära omprövningrättämne att av
beviljade tillstånd. Avrinningsmyndigheten bör kunna denange

behöver prövningsmyndigheten bestämmaminskning uppnås ochsom
fördelningen mellan källorna.

innehålla kanske denAnalysen vad åtgärdsplanerna får ärav
avrinningsdistriktsvisdelen i det fortsatta medviktigaste arbetet en

har inte varitadministration. tid jag haft till mitt förfogandeDen
frågan.tillräcklig för redovisa några bestämda slutsatser iatt
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5.5 Sammanfattning

Sammanfattningsvis jag vattenfrågorna bör hanteras distrikts-attanser
vis och självständiga enheter vid i varje distrikt utpekad läns-av en
styrelse, avrinningsmyndighet. Klara och tydliga former för samråd
med övriga länsstyrelser i distriktet med kommuner, vattenvårds-samt
förbund och privata intressenter bör utarbetas och tydliggöras utåt,
främst de privata intressenterna.mot

vidareJag antalet distrikt bör begränsas till tio stycken.attanser ca
Därmed bör avrinningsenheterna dels kunna hålla hög kompetens,en
dels uppnå god kännedom såväl regionala så långt det ären om som,
möjligt, lokala förhållanden. På så ökas avrinningsmyndig-sätt även
heternas möjligheter såväl övriga myndigheter kommu-stöttaatt som

och vattenvårdsförbund m.fl. i distrikten.ner
Avrinningsmyndigheterna bör för fram de åt-att tages ansvar

gärdsplaner kan komma krävas för miljökvalitetsmålen ochatt attsom
miljökvalitetsnorrnerna skall uppnås och i övrigt kan behövas påsom
grund svensk eller internationell lagstiftning rörande vatten-av

Åtgärdsplanernafrågorna. kommer de instrumentatt vara som av-
rinningsmyndigheterna kan använda sig för förverkliga de målattav
och skall gälla i distrikten. Dessa planer börnormer som vara

förbindande domstolar, myndigheter och kommuner i deras arbete
med bl.a. tillståndsprövning, meddelande råd, förelägganden ochav

Åtgärdsplanernaövrig tillsyn. blir bindande för enskilda i den mån de
innehåller föreskrifter. det fortsatta arbetet det angelägetI är att

definiera vad åtgärdsplanerna får innehålla. åtgärderDenärmare som
skall kunna tillgripas inom för åtgärdsplanema skallramen vara
reglerade i lag eller förordning. Frågan åtgärdsplaner behandlasom
vidare i avsnitt 10.

fall distrikten börI länsstyrelserna i till centralrättvart attges
myndighet överklaga avrinningsenhetens beslut i vissa frågor såsom
fastställandet åtgärdsplaner.av

Till avrinningsenheterna bör också föras frågorna den samladeom
miljöövervakningen och kalkningsverksamheten.i distriktet

bör länsstyrelsernas lantbruksfrågor börMan även överväga om
föras till avrinningsmyndigheterna.

viktigt berörda centrala myndigheter, och då kanskeDet är att
främst Naturvårdsverket, sitt för vattenfrågorna ochtar ansvar genom

aktivt arbete bidrar likartade arbetssätt ochtill bedömnings-ett att
grunder tillämpas i de olika distrikten. kan exempelvis skeDetta

informationskampanjer och utfärdande såväl allmänna rådgenom av
i viss mån föreskrifter. gäller miljöövervakningenDetsamma ochsom

kalkningverksamheten.
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inom avrinningsdistrikt6 Samverkan

Förslag: avrinningsdistrikten bör länsstyrelsernaInom samverka
miljöprövningsenhetema så det för varje distriktsätt attom

bara finns prövningsenhet. Miljödomstolarnas geografiskaen om-
råden bör till avrinningsdistrikten. mycket viktigtDet äranpassas

berörda intressenter myndigheter, kommuner, vattenvårds-att som
företag distrikten möjlighetförbund, organisationer och i attges

påverka arbetet med åtgärdsplaner m.m.

Länsvis tillståndsprövning6.1 samverkan om

samtliga länsstyrelser skall bedriva tillståndsverksamhet kommerOm
medföra finns flera regionala tillståndsmyndigheterdetta detatt att

Även fulltinom och avrinningsdistrikt. det möjligtärett samma om
förenklaarbeta på detta skulle det, enligt min uppfattning,sättatt

tillstândgivande regionala myndigheter begränsas tillarbetet antaletom
avrinningsdistrikt. utkastet till förordning miljöprövnings-I omperen

för samverka imyndighet möjlighet länsstyrelserna att enges en
prövningsmyndi ghet/ enhet. Genom detta förfarande öppnasgemensam

initiativ och påmöjligheten för länsstyrelserna sättegetatt som
miljöprövningsmyndigheterna tillsjälv finner lämpligt begränsaman

På gäller frågornaavrinningsdistrikt. sätt omsamma somen per
innebär koncentration miljöpröv-miljöövervakning och kalkning en av

uppnå bredare ochnågra utvalda enheter kanningen till att enman
till miljöbalkarbeta utifrån. förslagetstarkare kunskapsbas Iatt anges

regeringen kanflera länsstyrelser efter beslutockså två elleratt av
miljöprövningsmyndighet.samverkaåläggas att gemensamom en

avrinningsdistrikt behöver intePrövningsmyndigheten i ett vara
avrinningsmyndigheten.belägen på länsstyrelse Det ärsamma som en

för de inblandade länen den bäst kan placeras. Detfråga avgöraatt var
fördel på olika länssty-kan till och med finnas med placera dematten

fall optiskt, tydligare särskiljerrelser då dänned, i vart rent av-man
rinningsmyndigheten från prövningsmyndigheten.

tillständsuppgifter inteLänsstyrelserna kommer ha vissaatt som
miljöprövningsmyndigheten, frågor markav-skall ligga t.ex. om

Även tillståndsprövningmiljöbalken. sådan kanvattning enligt ll kap.
inom avrinningsdistrikten. Möjlighetenvinna på samordnas attatt

förordning påsådan tillståndsgivning bör regleras isamverka kring en
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motsvarande miljöprövningsmyndighetemas samverkansätt som
regleras.

Länsvis tillsyn6.2 samverkan om

statliga tillsynen de myndigheterDen regeringenutövas av som
På länsstyrelsesidan de administrativa därförbestämmer. gränsernager

inte upphov till några problem. Regeringen kanstörre t.ex. utse en
tillsynsmyndighet för avrinningsdistriktlänsstyrelse baraett somsom

Tillsynen kan alla rniljöanknut-delvis ligger inom länets gränser. avse
frågor bara vissa dem, vattenfrågoma. deteller It.ex.av somna

bör analysera huruvida någon tillsyn huvudfortsatta arbetet överman
avrinningsdistriktsnivå. börbör ligga Man även övervägataget om

frågorna,så fall all tillsyn eller bara de vattenanknutna skall kopplasi
olika tillsynsmyndighetertill avrinningsdistrikt, dvs. skall hamanom

geografiskt beroende det vattenanknutnaför visst område ärett om
frågor inte.eller

till uppdelning tillsynen beroende pådock tveksamJag är omen av
eller då detta innebär ytterligarevattenanknutna frågordet rör en

finnasför miljöfrågorna. kan emellertidsplittring Detansvaretav
avrinningsområdet dågeografisk enhet, ochfördelar med ha attatt en

för skulle i så fall ledafår styrande, grund tillsynen. Dettavara som
Vad gäller tillsynenvissa länsstyrelser.till tillsyn endast utövasatt av

färre ochfördelarna med koncentration geogra-dock störreär en
falletvad bedöms medfiska enheter mindre än t.ex.varasom

god lokalkännedomBland det viktigt medtillståndsprövning. ärannat
sannoliktmed olika intressentema. Detta kanoch kontakt denära

tilli dag, knuten länsstyrelserna.uppnås bättre med tillsynen, som
under omständig-dock länsstyrelserna allaVad gäller tillsynen bör

påså timer lämpligt,heter möjligheten sättnäratt, man sammages
fråga ochsamverka kring dennamed tillståndsprövningen,som

hanteras. Till skillnadsinsemellan frågorna bästdärmed avgöra var
normalfalletdock tordefrån tillståndsprövningen jag attatttror vara

viktigtlänsstyrelse. det härhandhas respektive Jagtillsynen anserav
anpassade lösningar alltförmöjligheten till lokalttrycka utanatt

snabbtHuvudsaken information hela tidenstark central styrning. är att
åtgärdsplanermyndigheteröverförs mellan de olika upprättarsom

tillståndsgivningen och detillämpar dem ide genomsomm.m., som
angivnaefterlevnaden tillstånden och i demtillsyn följer avupp

villkor.
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kringSamverkan åtgärdsplaner6.3 m.m.

åtgärdsplaner böravrinningsmyndigheterna fattar beslutInnan om
förutom övriga länsstyrelser,inom distrikten,olika intressen ges

påverka arbetet ochtill tals och möjlighetmöjlighet komma attatt ges
såväldärför samråda medAvrinningsmyndigheten börbeslutsfattandet.

organisationer och, vid speciellakommunermyndigheter och som
samråd klaraviktigt formerna förenskilda. Detbehov, äräräven att

informeras sinasamrådspartemade berördaoch tydliga, att om
kandelta i sarnráden och på dettaoch sinmöjligheter sätträtt att

påverka besluten.

Miljödomstolar6.4

miljöbalk börenligt förslaget tillmiljödomstolarVid inrättande av
ansvarsområdendomstolarnas geografiskaeftersträva att anpassaman

komplexiteten i detfall ökar påavrinningsdistrikten. Itill nyttannat
miljösystemet.administrativa

fyra.domstolar till Dettamiljöbalk antalettillI förslaget anges
förslag till fyrapreliminärasamordnas med detfall kunnaskulle i så

mycket tveksam tilldocktagit fram. Jagdistrikt SMHI är attsom
distriktantaletavrinningsdistrikt till fyra. Om görsantaletbegränsa

domsom-problememellertid inte någradetbörstörre att anpassavara
distrikt.visst antalsammanfaller meddetrådena så ettatt

länvästsvensktEtt6.5 nytt

därbl.a.Västsverige innebärlän isammanslagningen atttre manav
möjlighetskall organiseras. Enmiljöarbetettill hurmåste ställningta

framföralltinom länen,avrinningsområdenabeaktaredanär att nu
Älvs. fallmed ii så fall samarbetabehöverlänetGöta Det vartnya

Älvs avrinningsom-för hela GötavattenfrâgornasåVärmlands län att
beaktas.råde kan

ytterligarebehovetanalyserai arbetet medförstaSom attett steg av
förslaget tillåtagandena iför uppfylladistrikteninsatser inom att

företrädare för länssty-medutredningen tillsammansrarndirektiv, har
tillföreliggande förslagetdetgått igenomrelsen i Göteborg ram-

datain-ytterligarebehovetdetta analyseratoch utifråndirektiv av
modellering.inbegripetdata,bearbetningsamling och av



Samverkan inom avrinningsdistrikt SOU 1997:99

6.6 Sammanfattning

Sammanfattningsvis så långtjag länsstyrelserna möjligt börattanser
samverka prövningsenheterna. varje avrinningsdistrikt bör detFörom
endast finnas sådan enhet.en

Vad gäller tillsynen bör det här finnas möjlighet tilläven en
detta troligtvis inte blir det tillsynensamverkan, sättäven om som

i normalfallet kommer bedrivas.att
miljödomstolarnas geografiska områdenJag vidare deattanser nya

avrinningsdistrikt.bör till indelningen landet ianpassas av
avrinningsdistrikten det viktigtBeträffande åtgärdsplaner för är att

så myndigheter, kommuner,i distriktet berörda intressenter som
företagvattenvårdsförbund, övriga berörda organisationer och även

synpunkter och i övrigt påverka arbetet medmöjlighet lämnaattges
planerna innan de fastställs slutligt.

förbereds för närvarandeNyköpingsåns avrinningsområdeInom ett
såvälsyfte utveckla formerna för samarbete mellanprojekt i att

och privata intressenter. Samarbe-länsstyrelser mellan kommunersom
genomförandet konkretaså långt möjligt leda tillskall äventet av

Nyköpingsån och desssyfte förbättra vattenkvaliteten iåtgärder i att
projekt i avsnitttillflöden. återkommer till dettaJag
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avrinningsomrâdeninomSamverkan7

efterkommunernaavrinningsområdena bör strävaFörslag: Inom
prövningsverksarn-samverkamöjligt,detså långt äratt, omsom

tillbegränsasprövningsenheterantaletsåpåheten sätt att peren
kommunal-skesamverkan kanSådanavrinningsområde. genom

Även tillsynsverksamheten, ochnämnd.förbund eller gemensam
där detamnälningsärenden, bör ärhanteringenfrämstdå av

avrinningsområde. Det ärtill enhetbegränsaslämpligt peren
myndigheter,berörda intressenterviktigt vatten-mycket att som

möjlighetområdetföretag iochorganisationervårdsförbund, ges
åtgärdsplanermedpåverka arbetet m.m.att

tillståndsprövningsamverkanKommunal7.1 om

möjligt förblidetmiljöbalken kommerföreslagnaden attGenom
Redan i dagtill kommunerna.tillståndsgivningdelegeraregeringen att

miljöskyddsför-iC-listananmälningsärendenkommunernahanterar
vilkaanmälningsärendena,till fråganåterkommerJagordningen. om

7.2.i avsnitttillsyn,betraktaformellt är att som
prövningsmyndighet kommerinrättar ettkommunvarjeOm egenen

verkatillståndsgivare, ävenegenskapiolika kommunerantal att, av
klart behovñmisdetavrimiingsområdena. Jagmindre etti de attanser

till ochkanskeochprövningsmyndigheterantalet även,begränsaattav
antaletbegränsaplanet. Attdet lokalapåutsträckning,med i större

jagavrinningsdistrikt tyckertillprövningsenheterkommunala en per
för förenklingställettorde ialltför långt. Dettagådock är snarareatt

lokalasinmyndighetentillståndsprövandeden tapparleda till att
efter sårimligtfulltförefaller det sträva attförankring. Däremot att

tillprövningsenheterkommunalaantaletbegränsalämpligtlångt det är
skullePå såhundratal. sättdvs. drygtavrinningsområde, etten per

kunskapenkoncentreralänen,sättkommunerna,även somsamma
vadenhetkraftfullareoch äntillområdeinom större armarssomett en

varierandesig till deviktigtdetSjälvfalletfallet.bli ärkan att anpassa
Älvsexempelvis GötaFöravrinningsområdena.påstorlekarna

mycketvilkaavrinningsområde, äroch Mälarensavrinningsområde
förkommunaladetdelasannolikt ansvaretävenbörstora, uppman

vattenfrågorna m.m.
två ellerlagändringarbeslutatnyligenharRiksdagen gersomom
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flera kommuner möjlighet bilda nämnd. Vidare haratt en gemensam
bestämmelserna kommunalförbund förenklats och lagts in iom
kommunallagen. Dessa samverkansfonner kan bli aktuella för kommu-
nal samverkan inom avrinningsområde vad gäller tillståndspröv-ett
ning.

7.2 Kommunal tillsynsamverkan om

miljöbalkenI möjlighetennämns avtala kommun skallatt attom en
ombesörja kommuns tillsynsuppgifter. Här alltså etten annan ges
komplement till samverkan i form nämnd eller kommu-av gemensam
nalförbund.

Vad gäller kommunerna torde enligt min mening inte samverkan om
tillsynen medföra lika nackdelar sådan samverkan kanstora som en

Ävenmedföra på det regionala planet. vid samverkan torde i många
fall den lokala förankringen kunna behållas. Samverkan bör därför där
så lång möjligt eftersträvas.som

Även här vill jag framhålla fördelarna med flexibla och lokalt
anpassade lösningar behovet väl fungerande infonnationskana-samt av
ler mellan de berörda myndigheterna och kommunerna.

Vad gäller amnälningsärenden dessa, jag redan påpekat,är som
formellt betrakta tillsyn. I praktiken råder dock likhetatt storsom
mellan amnälningsärenden med de råd ofta meddelas beträffandesom
verksamhetens utförande och tillståndsärenden med därtill knutna
villkor för verksamheten. Mot denna bakgrund jag det ärattanser
viktigt framhålla de kommunala enheter tillståndprövaratt att som

hanterar amnälningsärenden inom sittäven område. En koncentration
de kommunala prövningsenheterna till kommun avrinnings-av en per

område talar alltså för koncentration åtminstone den tillsynen av som
amnälningsärenden till enheter.avser samma

7.3 Samverkan kring åtgärdsplaner m.m.

åtgärdsplanerFörutom för avrinningsdistrikten bör det finnas
möjlighet fram särskilda åtgärdsplaner för avrinningsområden,att ta
delar områden, särskilda sektorer eller andra speciella frågor. Detav
kan övergripande planer för hela distriktet fasttypavse samma av som
nedbruten mindrepå enheter. Det kan också åtgärdsplaner i syfteavse

uppnå miljökvalitetsnormer enligt skrivningarnasättatt samma som
i förslaget till miljöbalk.

Dessa speciella åtgärdsplaner kommer sannolikt blityper attav mer
detaljerade de planer omfattar helt distrikt.än Det inteärettsom
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för samtliga avrinningsom-behövsdetaljerade planersådanatroligt att
ochsakornråden, sektorerför mångaråden/delavrinningsorrtråden eller

behov finnas.säkertkommerantal fallibranscher, attettettmen
fram idistriktsplanernagradi högreplaner bör änän tasDessa

sådanorganisationer. Utanochprivata aktörermed berördasamråd en
få allmänbli svårtsidan kan detprivatatill denkoppling att en

också det klartkrävsfåFörplanerna. attacceptansattacceptans av
de inteblir falletvadbehövs ochplanernaframgår varför omsom

förviktigt formernaplanerför dessagenomförs. Det är även att
in-berörda sarnrådsparternadetydliga,ochsamråd klaraär att

i samråden ochdeltaoch sinmöjlighetersina rätt attformeras attom
beslutsfattandet.påverkakandettade sätt

föråtgärdsplanersamordnafram ochför ettt.ex.Ansvaret att ta
avrinningsmyndigheten.liggadetdelavrinningsområde, bör även

behovetbördistriktsplanernaframmedarbetetRedan i att ta av mer
viktigmöjlighetEn äruppmärksammas.planer attdetaljerade som
plan börövergripanderedan iavrinningsmyndighetenär attnotera en

för delområdenåtgärdsplanerframfördelegerakunna att taansvaret
Självfalletkommuner.berördatillsärskilda frågor,eller t.ex.
bör dockDetberörda kommuner.fråndettaförutsätter acceptansen

åtgärdsplaner.fastställeravrinningsmyndigheternaalltid somvara

Sammanfattning7.4

begränsai syftesamverkabörkommunerna attJag ävenattanser
avrinningsområde.möjligttillprövningsenheterantalet perenom

uppfattningenligt min ävendetfinnsavrinningsområdenaFör
område. Dettatill enhettillsynensamordnamedfördelar att peren

amnälningsärendena.gäller främst
avrinningsområden ellerföråtgärdsplanerframmån detdenI tas

berördaområdetiviktdet.delavrinningsområden är attytterstaav
vattenvårds-myndigheter, kommuner,det ärintressenter, oavsett om

vissa falliellerföretag ävenorganisationer,berördaövrigaförbund,
påverkai övrigtsynpunkter ochlämnamöjlighetprivatpersoner attges

slutligt.fastställsinnan demed planernaarbetet
närvarandeförförberedsavrinningsområde ettNyköpingsånsInom

såvälmellansamarbeteförformernautvecklasyfteprojekt i att
Sarnarbe-intressenter.privataochmellan kommunerlänsstyrelser som
konkretagenomförandettillledamöjligtså långtskall även avtet

dessNyköpingsån ochvattenkvaliteten iförbättrasyfteåtgärder i att
avsnittprojekt idettatillåterkommertillflöden. Jag
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Finansiering tillkommande8 av

verksamheter

införas förförorenat böravgift utsläppFörslag: En vattenav
småAvgiften bör såvälbetydelse.alla källor stora somavseav

källor såsom skogs- och jordbruk.diffusapunktkällor ävensamt
användas för finansieravid behovIntäkten från avgiften bör att

till höjavattenfrågornatillkommande arbete med ävensamt att
bör avgiftenfrågor. Utöver dettakvaliteten på arbetet med dessa

miljösamverkan det lokalabefrämjandetanvändas för av
planet.

arbetsuppgifter till vissadiskuterade koncentrationenHela den avovan
överförs,självklart medelförutsätterlänsstyrelser och kommuner att

från till berördaarbetsuppgifter, såvälutsträckningi somsomsamma
och kommunerlän

börmed vissa miljöfrâgornakoncentration arbetetGenom avaven
samordningsvinster, vissa be-organisatoriskabl.a.emellertid, genom

i första handbesparingar börgenomföras. Sådanasparingar kunna
kanarbetsuppgifterde ytterligareför finansieraanvändas att som

ordningadministrativvid införandettillkommatänkas samten nyav
ramdirektiv. Omförslaget tillantagandeföljd ett avavsom en

kostnaderna förtillkommandedebesparingen blir större än nya
förbättraanvändas tillmin mening,den, enligtuppgifter bör att

tillståndsprövningnivån på såväloch höjamed miljöfrågomaarbetet
kalkningsverksamhet. Pengarnaövervakning ochpåoch tillsyn som

sakrelate-regionala ochbåde vadde behövs bästbör därsatsas avser
blir till-troligt, intebesparingarna, vilketOmrade fördelningar. är

uppgifterna måstetillkommandefinansiera deräckliga för att annan
miljöstödanvända det ökadeordnas. kanfinansiering Ett sätt attvara
behandlabudgetpropositioneniRegeringen kommerplaneras. attsom

skall användas.miljöstödetdet ökadefrågan hurom
eventuellt införandetill besparingar kommermöjlighetenUtöver ett

medföradet i dag,ramdirektiv,förslaget till attut ensom serav
användandeavgifter för alltSverigeskyldighet för vatten.att ta ut av

svenskeventuellt stridadockavgift kan rätt.En motVattenuttag
kostnadernaemellertid avgifterviRedan i dag motsvararuttar som
kapital- ochi formoch distribueraför vattenatt avupp, renapumpa

sker dettatill hushållen m.fl.kommunaltdriftkostnader. För vatten
förbrukat Förberäknad litervattenavgift, vatten.perengenom



tillkommande verksamheterFinansiering74 SOU 1997:99av

brukaren själv bekostardirektenskilda brunnar sker det attgenom
ytterligare skulle kunnaeventuellt ärVad övervägasuttaget. ensom

miljöpåverkandenavgift vid uttagetVattenuttag motsvarar somsom
effekterna sänkning nivåntill, exempelvisupphov avav engenomger

påverkan det rörligaskulleMöjligenpå grundvatten. även en
vattendrag kunnatillgång till sjöar ochbegränsadfriluftslivet genom

beaktas.
strida svensktorde inteutsläpp förorenatavgift påEn motvattenav

med alldärmed, så önskar,avgift kansådanEnrätt. manom
fall träffa alla betydelse-avgift bör i såinföras. sådansannolikhet En

det villkälla det sigvilken sägautsläpp till rörfulla oavsettvatten om,
sammanhanget bördiffusa källor. Ipunktkällor ellerdet äroavsett om

avgift påfrån diffusa källor. Endagvattenföroreningennotera avman
till mätningar ilätt relateraspunktkällor kanfrånutsläpp större

och förenskilda avloppmindre punktkälloravloppsvattnet. För som
utformas schablonavgiften i ställetkällorna kande diffusa som en

för jordbruketExempelvis kandifferentiering.med viss manen
skörd,markbearbetning, gröda,areal, marktyp,avgiften tillrelatera

fall djurhållning. Omförekommandebevattningssätt och igödsling,
bli mycket svårt ochkan det dockför många faktorerinvägerman
enskilda avlopp kanschablonavgifter. Föranvändakomplicerat att

avloppsvattenvilken bearbetningrelateras tillavgiften grovt somav
markin-trekarmnarbrunn och/elleraktuella fallet,i detfinns t.ex.

kopplas till uppbördenskulle kunnaSchablonavgifterñltration m.m.
fastighetsskatt.av

tillramdirektiv, positivinförandetställer mig,Jag ettoavsett av
förorenat Storlekenutsläppavgift påinförandet vatten.avenav

hårtenskilda belastas orimligtintesåavgiften måste dock sättas att
det också viktigtJagi företagså lönsamheteneller äventyras.att anser

samordnas med motsvarandeutsträckningmöjligaavgiften i störstaatt
exempelvis kan skattensyfte,medavgifter eller skatter samma

besparingarnämndaden månbehöva reduceras. Ihandelsgödsel ovan
verksamheter kantillkommandefinansieraräcka till förskulleinte att

eller till viss del,heltförorenatavgift på utsläpp vatten,aven
avgift användasbör sådanändamål. Därutöveranvändas för detta en

miljösamverkan.befrämjandeexempelvisför av
frågan i mittåterkomma tilltid ochi månJag att resurseravser av

fortsatta arbete.



75SOU 1997:99

9 Samverkan inom delavrinnings-
miljösamverkanornråden,

Miljösamverkan det lokala planet, exempelvis mellan jord-
brukare inom delavrinningsområde, medger enligt minett upp-
fattning möjlighet till ökat lokalt bidrarDetetten engagemang.

till öka kunskaperna i brukarledet vad gälleräven att ute sam-
banden mellan marktyp, brukningsmetoder och miljöpåver-t.ex.
kan Därmed ökar för såväl nationelltäven acceptansenm.m. som

åtgärder.regionalt beslutade Genom lokal miljösamverkan kanen
åtgärder till de lokala förutsättningarna och därmedanpassas
optimeras vad möjligheten till så låg kostnad möjligtattavser som
uppnå utsläppsreduktion. möjliggöraFör lokalstörsta att sam-
verkan kring utsläppsreducerande åtgärder krävs dock, i förstaett

kan åtgärderbyta jordbrukare sinsemellansteg, att samt attman
kan åtgärder i sitt jordbruk åtgärder påersätta motman annan

plats inom avrinningsornrådet. fortsattI arbete med miljösam-ett
verkan bör möjligheten byta åtgärder mellan exempelvisäven att

kommunalajordbrukare och reningsverk prövas.

9.1 Bakgrund

i Sverige helt dominerande styrmedlet för komma tillDet medrättaatt
olika former miljöpåverkan har länge varit reglering. punkt-Förav
källor har detta oftast skett koncessionsnämnden ellerattgenom en
länsstyrelse i tillstånd enligt miljöskyddslagen till miljöfarlig verksam-

meddelat villkor för verksamheten. Råd har kunnat meddelashet även
anmälningsärenden kommunala ärenden eller tillsyni samband med

bl.a. utformatsi övrigt. Villkoren/råden har högsta tillåtnasom
koncentration vissa i avloppsvatten eller i rökgaser. vissaIämnenav
fall har flödet på avloppsvattnet reglerats.även

diffusa källor bl.a. jord- och skogsbruk har regleringenFör som
ofta indirekt. vill reglering sådan verksamhetskett Det säga genom av

frånpåverkar emissionen eller läckaget markvet t.ex.avsom man
frågornärsalter i omgivande vattenområden. Exempel påut som upp-

omfattningen djurhållning, gödsling åkermark,märksammats är av av
och lagring stallgödsel och skogs-odling vintergröda, hantering avav

marksdikning. Regleringen de diffusa källorna har i utsträck-storav
myndigheter utfärdat generella före-ning skett berördaattgenom
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skrifter, i enstaka fall med inslag regional anpassning.av
Vad gäller framför allt de diffusa källorna så har dock resultatet av

åtgärderna ofta inte de förväntningar Ettmotsvarat sattssom upp.
på detta de tämligen långtgående åtgärder genomförtsexempel är som

läckaget närsalter inom Laholmsbuktensför minska avrinnings-att av
och kostsamma har någonområden. Trots relativt insatserstora

tillrinnandepåtaglig förändring i Laholmsbuktens eller de vattendra-
Vattenkvalitet inte kunnat påvisas. kan i utsträckningDetta storgens

det finns fördröjningseffekt innan det minskade läckagetbero att en
får genomslag i vattenkvaliteten. i så mångaemissionerna Somoch

Ådet ofta riva "bygga upp".andra fall lättare ner" änär att att
åtgärder vidtagitssidan kan det inte heller uteslutas deandra att som

miljösynpunkt kostnads-effektiva sig ellerinte varit de mest vare ur
effektivitetssynpunkt.

vid tillämpning generella föreskrifter enligt mindilemmaEtt ärav
ofta relativt trubbigt instrument. Sammauppfattning de äratt ett

hela landet eller delmåste vidtas alla berörda, inomåtgärder avav
specifika falletväl de sedan lämpade i detlandet, hur äroavsett att ge

till med dettainsatt krona. kommaeffekt Ett sätt rättastörst attper
för möjligheten tillproblem skulle kunna öppnaratt upp envara man

lokalt anpassade åtgärderpå det lokala planet på såsamverkan sätt att
dockgenerella föreskrifter. Detviss mån kan bytas/kvittasi ärmot

föreskrifter ellerbehålla vissa grundläggande krav generellaviktigt att
där dessa krav fungerartillståndsvillkor på verksamheterna, som en

skyddsnivå.minstaform av en

Befintliga samverkansformer9.2

Sverige9.2. 1

vattenfrågor.samverkan kring Enfinns flera formerSverigeI av
vattenvårds-samverkansforrn upprättandettillämpadsedan länge är av

förbund har inriktatsarbetet för sådanaförbund. huvudsakligaDet mot
avrinningsområdemiljötillståndet imätning och övervakning ettav

allauppgift för idelavrinningsområde. En viktigeller stort sett
intressenter harliknande sammanslutningarvattenvårdsförbund eller av

recipientkontrol-så kallade samordnadefortfarande, denvarit, och är
i detta arbete.förbunden bistår länsstyrelsernadärlen,

samverkan,reglerad formoch i lagfinnsDet även aven nyare
förbundvattenförbund. Ett sådantvattenförbund, 1976:997lagen om

eller andrarensning, regleringför arbetenfår bildas somgemensamma
eller enskildsyfte främja från allmänvattenvårdande åtgärder i ettatt

vattendrag.utnyttjande ellersynpunkt ändamålsenligt vattenav
inriktning har dock bildats.förbund med dennaRelativt
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håll förkommer därutöver försök olika fonnerPå många med av
samarbete i syfte samverkanfrivilligt kringävenatt starta upp en

vattenfrågor mätning och övervakning, möjlighetenandra än t.ex. att
såväl direkta emissioner markläckage vidarebegränsa som m.m., se

nedan.

vattenvårdsförbundNya

drygt 50 vattenvårdsförbund från Skåne tillSverige finns i dagI upp
Vattenvårdsförbunden har till huvudsaklig uppgiftLjusnan-Voxnan. att

miljötillståndet i de aktuella recipienterna.övervakningbedriva av
bistår ofta länsstyrelserna i arbetet medVattenvårdsförbunden den

Vattenvårdsförbunden täcker tvåsamordnade recipientkontrollen. ca
redogjorts för deltarSveriges Somtredjedelar vatten-yta. ovanav

planering vattenfrågorna.i samhälletsvårdsförbunden knappast av
Mälaren och Hjälmaren harsjöarna Vänern, Vättern,De stora

gäller miljöövervak-nationella intressen vadbetraktatstidigare som
vattenkvaliteten i sjöarna och deras till-Sedan år 1965 harningen.

förinom för det nationellaövervakats över-flöden programmetramen
dock beslutatNaturvårdsverket harmiljökvalitet PMK.vakning av

med år 1996 skallsjöarna från ochmiljöövervakningen de storaatt av
innebär läns-regional övervakning. Detfrån nationell tillövergå att

drift dessaför planering ochstyrelserna övertar ansvaret av program.
ochfinns redan för Hjälmaren Vättern. FörVattenvårdsförbund

bilda vattenvårdsförbund ipågår arbete medochMälaren Vänern att
med år 1996 ligger påfrån ochden övervakningsyfte bedrivaatt som

dock till uttaladnybildade förbunden hardelänsstyrelserna. Inget av
vattenfrågorna.bidra till planeringendelta i ochpolicy att av

Övriga Europa9.2.2

tid tillbaka, olikafall sedan långhar, i vissaställen i EuropaPå flera
bra exempelvattenområdet Ettinomför samverkanformer prövats.

långtgående befogenhetertämligenharFrankrike. Därär staten gett
regleringenvad gällerregionala vattenparlamentenkalladetill de så av

möjlighetenåtgärderföreskrivande att uttasamtVattenuttag, av
förorenatavledningsåvälavgifter för vatten.Vattenuttag avsom

administrationskostnader,undantag förmåste dock, medAvgifterna
åtgärder inommiljöförbättrandeanvändas tillföråterföras att

vattenområde.regionens
samverkanolika formerländer i därExempel på andra Europa av

ochNederländerna, Danmark Norge.England,Tyskland,prövas är
Även tillbaka tillämpatssedan lång tidmiljösamverkani USA har
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flodområden.i vissa större

9.3 Nya samverkansformer

Naturvårdsverket har i delrapporteringen sitt närsaltsuppdrag pekatav
på behovet samarbetsformer för miljöarbetet, speciellt inomav nya
jordbrukssektorn.

förslaget till ramdirektiv för pekasI på möjligheterna förvatten
myndigheter och kommuner samverka med privata intressenter.att

Samverkan inom miljöområdet kan enligt min mening t.ex. genom-
föras på så berörda jordbrukare inom delavrinningsområdesätt att ett

uppgift tillsammans vidta de åtgärderi finner bäst,attges som man
såväl miljösynpunkt kostnadssynpunkt, för uppnåatt ettsom urur

slutligt mål avseende exempelvis vattenkvaliteten i eller fleraen
mätpunkter inom området. I gengäld kan då tänka sig deattman
befrias från vissa generella föreskrifter avseende brukningt.ex. av
mark, djurhållning Samma samarbeta kan användassätt ävenattm.m.

för punktkällormellan huvudmännen inom on1råde. Man kan ävenett
i förlängningen tänka sig samarbete mellan alla förorenare inomett ett

Exempelvis bör samarbete relativt fort kunna påbörjasområde. ett
huvudmärmen för de kommunala renings-mellan jordbrukare och

fallen ofta sig utsläpp närsalter.verken då det i båda rör om av
regelsystem går det emellertid inte samverka på såMed dagens att

byter åtgärder vid den anläggningen, jord- ellersätt att man egna
skogsbruket åtgärder på plats inom avrinnings-mot annan samma
område. heller går det byta åtgärder vid anläggningarInte att ut m.m.

åtgärder utanför anläggningen, exempelvis restaureringmot som av
åtgärderna ställenvåtmarker kvävefällor andraäven änm.m. om

kunna miljöförbättrande effektden anläggningen skulle störregeegna
eller i vissa fall lägre, kostnad.till ävensamma, en

åtgärder,underlätta för samverkan, inklusive byteGenom att en av
"underifrånperspek-inom avrinningsområde kan möjligheten tillett ett

bådetiv" Förorenarna möjligheten påverka sinöppnas. attges egen
försituation och miljöpåverkan i de omgivningarna. Mycket talaregna

tillvägagångssätt bidrar till öka ochsådant att engagemangetatt ett
medför effektivisering Möjlig-kreativiteten och miljöarbetet.en av
direkt deltagande påverka och bidra till bättreheten att engenom

skullemiljö, förhoppningsvis till lägre kostnader vadän som annars
uppfattning mycket starkfallet, torde enligt min vara envara

drivkraft.
former miljösamverkan inom de områden där emissionernaOlika av

diffusa, jord- och skogsbruk, försvåras dockofta är attt.ex.som av
resultatet de åtgärderna.det svårt Enmätaär att av gemensamma

frånpraktisk möjlighet åtgärdernas effekt måste kravmätaatt ettvara
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sida för för möjligheten kompensationöppnastatens att attupp som
genomförda medge från generella föreskrifter.för åtgärder undantag

inom samverkansgrupper andraDet vill säga sätt änom man
föreskrivits generella åtgärder, uppnårvad i ellersammagenom som

de generella åtgärderna vidtagits.bättre resultat som om
för miljön avseende miljökvali-Genom tillämpning sattaav normer

tillåtna halter i miljön vissaexempelvis i form högsta ämnentet, av av
miljösamverkan. den nivåföreningar underlättas Normeneller anger

och på sikt måste uppfyllas förskall sträva attmot som mansom man
medges undantag från vissa generella föreskrifter.skall kunna

huvudbetänkande MiljöbalkenMiljöbalksutredningens SOUI
reglering miljökvalitetsnonnerlämnas förslag till i det1996:103 av

flertalfinns redan i olika EG-direktivsvenska Deträttssystemet. ett
angivna för bl.a. olika slag. Genommiljökvalitetsnormer vatten av

Sverige åtagit sig leva till och i fleramedlemskapet i EU har att upp
införliva dessa i svenskfall rätt.

miljökvalitetsnormer införs enligtmöjligheten föreskrivaOm att
miljösamverkan vad gäller möjlig-förslaget till miljöbalk underlättas

verksamheter. medför också detmål för olika Dettaheten sätta attatt
påverkarna går välja de åtgärder till lägstaför de berörda att som

miljösamverkan skallkostnad det efterfrågade resultatet. För attger
alternativ dock förändradbli praktiskt krävs även attett man genom

för regeringen och myndigheter på nationelllagstiftning öppnar upp
nivå kommuner dispens från tillämp-och regional även attsamt ge

och generella föreskrifter itillståndsvillkorningen vissa typerav av
viktigti miljösamverkan. Jag det dockutbyte deltagande attmot anser

individuella. På så drabbasinledningsvisdispenserna åtminstone är sätt
uppfyllersamverkansprojekt någon deltagare inte sinainte heltett om

fråntas dispenser. Miljösamverkan kanåtaganden och därmed sina av
reglering. Miljökvalitetsnormerförklarliga skäl inte allersätta anger
nivån i miljön. På sikt bör självfalletden högsta acceptabla"bara"

aktuella föreningar och därmedmålet reducera halternaatt avvara
på sikt endast marginellt påverkatförbättra miljötillståndet mot ett

tillstånd.

Framtida miljösamverkan9.4

pågående försöksprojekt med lokal miljö-kontakt medGenom näraen
slutsatser beträffande bl.a. lämpligahoppas jag kunna drasamverkan

och problem måste lösas församverkansfonner, frågeställningar som
effektiv samverkan behov ändrad lagstift-möjliggöra samtatt aven

förslagsedan ligga till grund förning. sådan analys kanEn ett om
samverkansfonner.

medverka till flera samverkansprojektunder höstenJag attattavser
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i olika delar Sverige i syfte där möjliggörastartas attupp av sam-
verkan vad gäller konkreta åtgärder. För närvarande deltar jagäven

arbetet med det planerade samverkansprojekti Nyköpings-som avser
Örsbaken.åns avrinningsområde, projekt Man projek-att startaavser

med seminarium under oktober innevarande år, bilagatet ett se
Syftet med seminariet kalla de berörda länen och deär att tresamman

företrädare för13 kommunerna i området vattenvårdsförbund,samt
industrin, brukare m.fl. för diskutera och analysera vilka åtgärderatt

för samarbeta befintligakrävs därmedöver gränseratt samtsom
avrinningsområdesbaserat vattenfrågor-möjliggöra arbete medett nytt

krävs förVidare skall diskutera vadäven öppnaattsomna. man upp
kostnadseffektiva åtgärder i syfte främstför lokalt anpassade attnya

frånde diffusa utsläppen närsalter. Slutsatsema seminarietbegränsa av
för fortsatta arbetettänkta plattform det medär utgöra vatten-att en

avrinningsområdet.frågorna i
dock åtskillig tid för slutligt kunna utvärdera hur dessakrävsDet att

praktiskt. kan det krävssamverkansforrner fungerar Man anta att att
ända till tio, innanfår fortgå i till fem, kanske årprojekten uppupp

dras beträffande exempelvis milj öbelast-några definitiva slutsatser kan
utsträckning vadi område minskat iningen änstörreett som annars

till denna fråga i mitt fortsattahade varit fallet. Jag återkommerantas
peka på behovet förändradkommer dåarbete. Jag även att av en

miljösamverkan.lagstiftning i syfte underlättaatt
effektivitet kansamverkansfonnernasutvärderaEtt sättannat att

Strategispel, teoretiskt hur dedel i större testaatt, ettsom envara
utvecklingen frånsamverkansfonnerna hade kunnat påverkaföreslagna

och jämföra detta med den i dagbestämt år och fram till i dag attett
dock Strategispelföreliggande situationen. Detta kräver störreatt ett

miljöbalkförslaget till ochi syftesätts testaatt t.ex. ge-upp
sammanhang kanmiljökvalitetsnormer. I dettanomförandesystemet för

avrinningsområdesvis administ-försöka utvärdera huräven enman
administrativa ochjämförelse med dagensration, i gränser,system

Strategispel enligt har dis-kunnat påverka utvecklingen. Etthade ovan
länsstyrelsen i Hallands länmellan i första handkuterats samt

sådantVattenstrategiska forskningsprogrammet VASTRA. Om ett
utredningensoch i tiden samordnas medStrategispel kan sättas upp

inomkunna tillföra ökade kunskaperfortsatta arbete, skulle det
årensbidra till de kommandemiljösamverkan ochområdet även att

miljösamverkan kan förkortas ochutveckla och tillämpaarbete med att
effektiviseras.

förbedrivs inomomfattande samverkani dagDen ramensom
vidareutvecklas ochså långt möjligtvattenvârdsförbunden bör som

övervakning ochuppgifterna meddominerandestärkas. i dagDe
medbl.a. utökasrecipientförhållandena kankontroll vatten-av

tillvattenvårdsförbunden kanplaneringsfrågor och görast.ex.m.m.
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obligatoriska remissinstanser i planfrågor. För tillatt uppmuntra
för vattenvårdsförbunden,samverkan inom övervakningutöverramen

kontroll, bör styrmedel, exempelvis olika former bidrag,och av
samverkan. Vidare bör möjligheternaför dennaövervägas typnya av

avgifter formerna förför förbunden och anslutning tillatt ta ut
kan kräva denna form samverkan,förbunden analyseras. Detta att av

skall ansöka bidrag, i viss mån måstekunnat.ex. styrasomom man
därför regleras i lagstiftning. återkommaoch Jag ävenattavserupp

fråga i mitt fortsatta arbete.till denna

Finansiering miljösamverkan9.5 av

positiv till införandetredogjorts för ställer jag migSom av enovan
sådan avgift bör så fallförorenat En iavgift på utsläpp vatten.av

och läckage bl.a.punktkällorna utsläppomfatta inte bara ävenutan av
detta sammanhang bör dockjord- och skogsbruk. Inärsalter från

avgift viss mån bör samordnas medsådan iövervägas enom en
avgiftnuvarande avgift på handelsgödsel. Enreduceringeventuell av

kan, jag redan påpekat, användasförorenatpå utsläpp vatten somav
genomförandetmån det krävs, bekostai denför att, av en ny

åtgärder eventuelltde ytterligareadministrativ ordning ettsamt som
medlemsländerna. Undergenomförande ramdirektivet åläggerav

detta bl.a.avgiften därutöver överskott kanförutsättning ettatt gerav
tillstånds-såväl övervakningtill höja kvalitetenanvändas att som

låta överskott bidra tillgivning och tillsyn. Ett sätt ett ettannat att
låta exempelvisoch miljötillstândförbättrat miljöarbete är att av-

lämnai syfte kunnadisponera överskottetrinningsmyndigheterna att
samverkansprojekt.bidrag till angelägna

bidrar tillavrinningsmyndighetenhär tänka sigMan kan attatt
osäkerhet utfallet,då det föreliggerprojekt i gångkommer en om men

så det allmäntlyckat utfallfördelarna vid ärdär är stora attett av
del det risktagan-genomförs. På så kanprojektetintresse sättatt en av

inblandade intressen-innebär för desatsning teknikde nysom en
minimeras.eller i fallelimineras vartterna

utsläppsavgifter enligt till sinför återföring ärEtt system ovanav
kväveoxidavgiften föråterföringenlikartat medkonstruktion storaav

återförsavgiften inteSkillnaden dockförbränningsanläggningar. är att
till särskiltkoncentrerasdenefter ansökanregelmässigt samt attutan

utsläppsavgifterna skapasåterföringprojekt. Genomangelägna av
detmiljösamverkanför tillämpningincitamentytterligare ett av
tillåterkommaemellan. Jaglokala planet, förorenare ävenattavser

fortsatta arbete.fråga i mittdenna
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9.6 Utbildning

En frågor många problem inom jordbruks-de angett ettsomav som
gäller förståelsen för lokala åtgärdersektorn vad ävensamt ettsom

förproblem vad gäller möjligheten uppnå centraltatt acceptans
föreskrivna åtgärder bristen kunskap och därmed insiktär om
sambanden mellan brukningsmetoder och läckaget närsalterm.m. av

påverkan på hav ochdärmed vatten.samt
tid i viss mån LantbrukamasJordbruksverket och ävensenare

bedrivit omfattande förtjänstfullRiksförbund LRF har och ut-en
beträffande hur, miljösynpunkt, skallbildningsverksamhet marksett ur

djurhållning bedrivas, vidare nedan. harbrukas och Tyvärrm.m se
återgedessa sammanhang, i viss mån, brustit vad gällerdock i attman

åtgärderna.grundläggande orsakssamband har lett fram tillde som
ochJordbruksverket har regeringens uppdrag gjort översynen

svenska miljöprogrammet för jordbruket. Iutvärdering det upp-av
föreslå för resurshushållandeingått stöddraget har även att ett

redovisat sådant förslag.konventionellt jordbruk. Verket har Iett
jagförslaget till stöd ingår utbildning det slag här skisserat.av som

varit i kontakt med Jordbruksverket och förvissat migJag har attom
redovisasden fortsatta planeringen beaktar de behovverket i även som

vidare de utbildningsinsatseri detta betänkande. Jag förutsätter att som
skallför uppbär stödet, kunnaobligatoriska dem ävenär varasom
resurshushållan-för andra jordbrukare. Införs det stöd tilltillgängliga

föreslår utbild-jordbruk, Jordbruksverket ochde konventionellt som
till omfatta alla jordbrukare, vilket jagningsinsatserna vidgasäven att

svenskafinansieringen utbildningen löst via detföreslår, så är av
för jordbruket.miljöprogrammet

utbildningsinsatserJordbruksverkets9.6.1

för miljöinriktad1980-talet statliga medel lämnatsSedan mitten harav
jordbruksområdet. medel harutbildning på Dessainformation och

dåvarandeföre juni 1991Jordbruksverket 1administrerats avav
Huvuddelen infomiations- och rådgivnings-Lantbruksstyrelsen. av

dåvarandeföre juni 1991har utförts länsstyrelserna larbetet avav
länetsin anlitat andra aktörer ilantbruksnämndema. Dessa har i tur

Till viss del har Jord-hushållningssällskapen för uppgiften.t.ex.
för infomiationsverksamheten.bruksverket svarat

medfmansierar denna verk-medlem i EU EUSedan Sverige blev
för jordbruket. Verksam-miljöprogrammetsamhet det svenskagenom

enligt följande.uppdelad delprogramheten iär tre
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biologiska mångfalden ochBevarande denDelprogram av
i odlingslandskapet.kulturhistoriska värden

miljökänsliga områden.SkyddDelprogram 2: av
Åtgärder ekologisk produktion.för främjaDelprogram att

fått delunder år 1996 7 400delprogram 1 harInom avca personer
kurser Ca 150och 000 deltagit ienskild information 27 m.m.ca

hariordningställts och 570 rådgivarehardemonstrationsgârdar ca
deltagit i fortbildning.

fått del200under år 1996 4delprogram 2 harInom personer avca
80deltagit i kurser Caoch 33 000individuell information m.m.ca

rådgivare har deltagitiordningställts och 86demonstrationsgârdar har
fortbildning.i

fått delunder år 1996 5 500delprogram 3 harInom avpersonerca
i kurser Caoch 700 har deltagitindividuell information 24 m.m.ca

rådgivare hariordningställts och 480demonstrationsgârdar har115 ca
fortbildning.deltagit i

verksamheten, 50, 30för130 milj kr.Under år 1997 har avsatts
delprogram.för respektiveoch milj kr.50

förinomväxtnäringsläckaget behandlasFrågorna programmetom
enskild rådgivning,baseras påområden. Verksamhetenmiljökänsliga

inforrna-omfattandedemonstrationer. Ettfältvandringar ochkurser,
Jord-i broschyrer,finns tillgängligttionsmaterial rapporter etc.

förfogande efter ansökan,länsstyrelsensmedel tillbruksverket ställer
genomförsi länetVerksamhetenpå länsprogram.baseradär ettsom

m.fl.hushållningssällskapet, LRFlänsstyrelsenförutom t.ex.avav
informationsmaterial,framställs centraltJordbruksverketInom

Vissa centraladataprogram.vissarådgivningsunderlag och upprättas
centralmedel förm.fl. har beviljatsorganisationer, LRF ut-som

informationsverksamhet.bildnings- och
växtnäringsbalansinnebärrådgivningenenskildaDen att en

hjälp dataprogrammedgården.för Detta görs ettupprättas somav
utläsakanbalansberäkningenJordbruksverket. Avutvecklats vid man

kvantifiera förlustkällorna.deloch till vissväxtnäringsutnyttjandet
utnyttjandet kanhurvidare rådbalansberäkningUtifrån omges

beräknar dess-förlusterna minskas. Programmetoch därmedförbättras
stallgödsel.för Programmetlagringskapacitetendjurtätheten ochutom

för stall-maskinkedjoroptimumberäkningaranvändas förkan även av
gödselhantering.

och miljö. Detväxtnäringbehandlar frågorKursverksamheten om
till luft ochförlusternaför minskaåtgärdersig olikakan röra attom

grundläggande frågorockså behandlakanKursernavatten. sommer
Videutroñerande verkan.ellerkretsloppväxtnäringsärnnenas

iåtgärdermöjlighetdemonstrationerochfältvandringar att seges
drift.praktisk
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9.7 Sammanfattning

Jag lokal samverkan miljöfrågorna mellan de olikaattanser om
aktörerna inom delavrinningsområde innebär öppnarett att man upp
för underifrånperspektiv. möjligheter till ökatDettaett stora ettger

förlokalt och därmed ökad förståelse sambandenengagemang en
mellan exempelvis brukning mark, djurhållning och effekter iav
miljön för nationellt och regionalt beslutadesamt acceptansen
åtgärder.

därför miljöfrâgornaJag bedömer lokal samverkan ettom som
effektivt sannolikhet kan bidraverktyg vilket, med tillrätt använt, stor

minskad belastning på miljön och därmed bidra tilläven atten
miljömål miljökvalitetsnormer kan uppfyllas.ochuppsatta

möjliggöra samverkan inte bara kring informationFör lokalatt en
kring lokala utsläppsbegränsandeoch kunskapsutbyte ävenutan
förändringar ske i den befintligaåtgärder, måste emellertid vissa

ilagstiftningen. bör ske på så åtgärder utsträck-Detta sätt störreatt
ning dag mellan exempelvis lantbrukarei kan bytasän samt att
åtgärder avseende restaurering våtmarker kan bytas motav m.m.
åtgärder vid den anläggningen.egna

kringsyfte olika former miljösamverkan lokalaI prövaatt av
åtgärder till flera samverkans-jag under hösten medverka attattavser
projekt med sådan inriktning påbörjas.

till frågorna miljösamverkan, hur denJag återkommaattavser om
förändringar aktuell lagstiftning ochbäst kan bedrivas, nödvändiga av
Äveninförandet styrmedel. frågan och utveckladeav nya om nya

former för återkommer jag till. Möjlig-vattenvårdsförbundens arbete
heten till finansiering lokalt anpassade åtgärder kommer jag att,av nya
i män tid och behandla i mitt fortsatta arbete.av resurser,
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administrativa och10 Det systemet
miljöbalken

genomföramöjligtså detMiljöbalken bör är att ettanpassas
hanteringadministrativt föravrinningsonrrådesbaserat system av
avrinningsdi-definieras förMiljökvalitetsmâl börvattenfrågor.

Åtgärdsplaner för uppnåmiljöbalken.regleras istrikten och att
Åtgärdsplanerna böravrinningsdistrikten.fram förbörmålen tas

ochdomstolar, kommunerbindande förbalken ochregleras i vara
Även så denmiljöbalkeni övrigt börmyndigheter. attanpassas

administration.avrinningsdistriktsvistillåterikraftträdandetvid en

det administrativafrågan hurbehandlasdetta avsnittI system somom
Redovisningentill miljöbalken.förhåller sigavsnitt 5-8beskrivs i

i lagrådsremissen.så detmiljöbalksförslagetutgår från utsersom
medpå arbetaför närvarandeMiljöbalksutredningen håller ettatt

sådantlagstiftning krävs. Ettide ändringarförslag till somannan
1997. Senareunderbetänkande kommer att presenteras sommaren

förordningar i anledningföreslåMiljöbalksutredningenkommer att av
redovisatintemiljöbalkenarbetet med ärEftersom ännumiljöbalken.

kompletteringarpeka demigjagi sin helhet koncentrerar att
ändringar imed demiljöbalken. Arbetetibehövsjag annanansersom

nödvändigakan bliförordningardekrävslagstiftning samt somsom
vidare.får anstå tillsframatt ta

föreligger i någraramdirektivetellermiljöbalkenvarkenEftersom
tillförslagsammanhang lämnasvårt i dettadetversionerslutliga är att

också detemellertidTill bilden hörsjälva lagtextema.ändringar i att
möjligtvaritförfogande intehaft till mitttid jagför deninom ramen

gäller lagtextenbehövs vadgenomarbetade förslagsålämnaatt som
pekai ställethar valtföljdändringar. Jagtilloch förslagi balken att

administrativtföri miljöbalkenreglerasbehöverpå vad att ettsom
minagenomföras. Tankenskall kunna ärmitt förslagenligt attsystem

såmiljöbalkenmedfortsatta arbeteti detbeaktasförslag skall kunna
Deadministrativtkraft tillåteriden träderbalken system.när ettatt

mycketpunkterpå någrabehövsjagkompletteringar äranser
ochåtgärdsplaner,främstmiljöbalkensingripande i system, synen

beskriva deinledningsvislämpligtdet skäletdet kan attvaraav
remissbehandling,skede, efteroch iförordasändringar ett senaresom

ochmiljöbalkenändringar iförslag tillpreciserademedåterkomma
lagstiftning.annan
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10.1 Miljökvalitetsnormer miljökvalitetsmåloch

Kapitel 5 i miljöbalken behandlar miljökvalitetsnormer och åtgärdspla-
Jag bör besluta miljökvalitetsmål förattner. anser man om av-

rinningsdistrikt. Dessa regionala mål bör till del beståstor av
miljökvalitetsnormer. Genomförandet mål kommer i så fall till storav
del bestå de åtgärder krävs för genomföra miljökvali-att attav som

Miljökvalitetsmålen bör dock omfattandetetsnonnerna. änvara mer
vad framgår de miljökvalitetsnormer ingår i målet.som av som
Miljökvalitetsmålet för bör innehålla bestämmelserävenvatten attom
den befintliga vattenkvaliteten inte får försämras, de värdenäven när

finns i de enskilda miljökvalitetsnonnema uppfylls. En sådansom
begränsning får emellertid inte leda till det inte möjligtäratt att
etablera verksamheter. Om vill etablera verksamhetnya man en ny
måste vidta åtgärder så vattenkvaliteten inte försämras. Enattman
viktig fråga blir vilket tidsperspektiv skall arbeta med. Skall för-man
bättrande åtgärder vidtas innan ytterligare påverkan tillåts eller kanen

tänka sig vidta andra åtgärder samtidigt verksamhetattman som en ny
etableras och tillfälligt tolererar ökad belastning. Manatt man en
måste fråga sig inom geografisktvilket område skalläven man
bedöma vattenkvalitetens utveckling.

Miljökvalitetsmålen för distrikten bör regleras i miljöbalken. Det är
sannolikt inte nödvändigt begränsa regleringen miljökvalitetsmålatt av
till vattenfrágor. sådanEn begränsning kan medföra balkenatt senare
behöver ändras finner arbetet med övergripande mål förattom man
vissa regionala miljöfrågor faller väl Regleringen ityper ut.av
miljöbalken bör därför inte särskilt peka vattenadministrationen,ut

det endast denna föräven närvarandeärom som avses.
Frågan skall fastställa miljökvalitetsmål kan lösas påom vem som

olika jagSom det finns två huvudalternativ hantera frågansätt. attser
fastställande miljökvalitetsmål till den del de inte bestårom av av

miljökvalitetsnormer. möjligheten målenDen preciseras iär attena
miljöbalken. Den andra möjligheten regeringen, eller någonär att

myndighet regeringen bestämmer, beslutarätt attannan som ges om
målen. Det normalt riksdagen beslutarär miljömål, t.ex.som om
målet halvering kväveutsläppen. Om vill preciseraom av man
nationella miljömål för vattenarbetet bör det riksdagen skallvara som

detta. kan dåMan tänka sig riksdagengöra skall bestämmaävenatt
miljökvalitetsmål för avrinningsdistrikten till den del de inte bestårom

miljökvalitetsnonner. Detta skulle kunna målen igöras attav genom
de delarna preciseras i miljöbalken. sammanhanget måsteI beaktaman

kapitel 1 behandlar miljöbalkens mål. Balkens mål måste i så fallatt
skiljas från miljökvalitetsmål för vissa områden.

Den andra lösningen regeringen får befogenhet bestämmaär att att
Ävenmiljökvalitetsmål för vissa områden. sådan lösning börom en
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kapitelkapitel I inledningen 5miljöbalken, iiregleras närmast av
miljökvalitetsmål förfastställafall regeringeni såkan rätt ettattges

bör det framgåavrinningsdistrikt. Av lagtextenområdevisst att
miljökvalitetsnormerskall bestå demiljökvalitetsmålen dels somav

medlemskapet i EU,skall gälla till följdi övrigtellerbehövs avsom
skrivningbehövs,de andradels attt.ex.moment en omsomav

får försämras.vattenkvaliteten inte
miljöbalk, fastställasenligt förslaget tillfår,Miljökvalitetsnorrnema

medmyndighet. Arbeteti vissa fallregeringen eller annanavav
samordnas.givetvismiljökvalitetsmål måsteochnormer

harfrån regeringenframställningen rättutgår i den fortsattaJag att
särskildför visst område. Imiljökvalitetsmålbesluta ettatt enom

avrinnings-distrikten,bestämmakan regeringenförordning utse
förmiljökvalitetsmålenpreciseraoch eventuelltmyndigheterna

avrinnings-skall gälla imiljökvalitetsnormerdistrikten. Om de ettsom
tillräckligtsannoliktlandet detför heladistrikt är attär gemensamma

iochtill de fastställdahänvisarmiljökvalitetsmåleti normernaman
skallmiljökvalitetsnormerOmför distriktet.måletövrigt tasanger

uppkommeravrinningsdistrikten,de olikavarierar mellanfram som
intekanbesluta sådana Detbörfrågan normer.omsomom vem
fåravrinningsmyndighetemalämpligtfalldet i vissauteslutas är attatt

delegeringdistrikt. sådanför sina En ärmiljökvalitetsnormermeddela
miljöbal-finns iden regleringåstadkomma enligtmöjliginte att som

tillöverlåta beslutanderättenmöjlighetendastRegeringen harken. att
skallmiljökvalitetsnormergäller sådanamyndighet vad somannan
de idär värdenai EU ochmedlemskapetföljdgälla till motsvararav

åstadkom-och detta kandärför vidgasmöjlighet börDennaEG-rätten.
stryks.andra stycket§begränsningen i 5 kap. 1attgenommas

ochmyndighetermiljöbalkenfinns iskrivningDen attomsom
bör kunnakap. 3miljökvalitetsnormer, 5iakttaskallkommuner

egentligamiljökvalitetsmål. Denomfattatillutvidgas ävenatt
kopplasåtgärdsplanerderegleringenframgårättsverkan bör somavav

målen.till
preciserai lagtextenalltså antingenmåstearbetetdet fortsattaI man

miljökvalitetsnormer,bestårintetill den del demiljökvalitetsmålen, av
kan intesådana mål. Jagbeslutaregeringenbemyndigaeller att nuom

kansammanhangetföredra. Ilösningtill vilkenställning är attta som
inbl.a. riktarramdirektivetmedarbetetfortsattadetattnoteraman

kanMöjligenvattenarbetet.målet förpreciseraförsökapåsig att
ibör hanterashur fråganledning fördet arbetetresultatet geav

miljökvalitets-dockjagförhållandenUnder allamiljöbalken. attmenar
dessa målavrinningsdistrikten ochfastställas förskall ettmål att

i miljöbalken.skall regleraseller sättannat
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Åtgärdsplaner10.2

förslaget till miljöbalk används begreppen åtgärdsplanI och åt-
använder endastgärdsprogram. Jag begreppet åtgärdsprogram jagnär

hänvisar till miljöbalken. I mitt förslag till administrativtnytt system
inteskiljer jag på begreppen.

Mitt förslag administrativt där fastställerett systemom man
miljökvalitetsmål för avrinningsdistrikten innebär åtgärdspla-även att

bör fram för uppnå målen. Enligt miljöbalken skall åt-tas attner
gärdsplaner beslutas det behövs för uppfylla miljökvalitets-attom en

åtgärdsplanerna för miljökvalitetsmålJag börattnorm. menar vara
obligatoriska skillnad från åtgärdsplanernatill knyter tillsom an en

framviss och endast vid behov. Eftersom miljöbalken endasttasnorm
bör innehålla regler det möjligt för regeringen beslutagör attsom om
avrinningsdistriktsvis administration behöver det inte framgå balkenav

distriktsvisa planer skall fram. kanDetta i stället framgåatt tas av en
förordning avrinningsdistriktens förvaltning. Balken måste dockom
innehålla regler det möjligt fram åtgärdsplaner förgör att ta annatsom

det fallet viss miljökvalitetsnorm riskerar inte uppfyllas.än att atten
lagrâdsremissen förI har möjligheten beslutaöppnat attman om

åtgärdsprogram för uppfylladet behövs Sveriges åtagandeattom
ÅtgärdsprogramEU. skall alltså inte behandlas åt-gentemot som

förslagetgärdsplaner enligt till miljöbalk. I kommentaren till lagrum-
bl.a. åtgärdsprogrammen inte kommer likasägs att attmet vara

detaljerade åtgärdsplanerna för viss miljökvalitetsnorrn. Somsom en
det bara delvis riktigt. åtgärdsplanerjag detta Deär synsättser som

jag skall fram för miljökvalitetsmål kommer sannolikt tilltas ettanser
viss del långsiktiga åtgärdsplanen för viss miljökva-änatt vara mer en

Ålitetsnorrn. andra sidan kommer åtgärdsplanerna till delstor att
bestå detsamma åtgärdsplan för Måletviss bestårav som en en norm.

till viss del skillnaden ligger sannolikt iDen största attav normer.
åtgärdsplanen för miljökvalitetsmål alltid kopplad till visstärett ett
avrinningsdistrikt och behandlar alla vattenanknutna frågor inom det

Åtgärdsplanerna fördistriktet. miljökvalitetsnonner kan däremot gälla
Åtgärdsplanenför för begränsat område. förhela landet eller ett en

miljökvalitetsnorm saknar dessutom det helhetsgrepp bör finnassom
i åtgärdsplan för miljökvalitetsmål.etten

På vattenområdet kommer sannolikt åtgärdsplaner för separata
bli obehövliga väl åtgärdsplanerna för de olika distriktennärnormer

förtagits fram. Planerna för kommer ingå i planernaattnormerna
Åtgärdsplanermålen. för specifika frågor kan fram inom förtas ramen

miljökvalitetsmål. miljöbalken böråtgärdsplan för Jagett attanseren
förkompletteras så det blir möjligt fram åtgärdsplaner ettatt att ta

visst område och sådan plan skallmiljökvalitetsmål i ersättaett att en
skulle behövas.de åtgärdsplaner för miljökvalitetsnormer som annars
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då bör behandla de olika planerna olikaFrågan iär om man
miljöbalken beroende på de knyter till eller mål.ettom an en norm

finns i lagrådsremissen för åtgärdsplaner inte påregleringDen ärsom
den åtgärdsplaner förnågot så detaljerad utesluter ävensätt att ettatt

motsvarande och medmiljökvalitetsmål regleras sätt samma
och lämpligt låta den regleringterminologi. möjligtDet är att av

omfatta båda åt-skall finnas i miljöbalkenplaner typerna avsom
enhetliga beteckningen åtgärdsplan bör användasgärdsplaner. Den

eller miljö-viss miljökvalitetsnormtalar ettoavsett man om enom
i detaljförordningama bör tala vadkvalitetsmål. iDet är om merman

innehålla. förordar alltså enhetligtåtgärdsplaner skall Jagolika ett
Regleringen âtgärdsplanema behöveri miljöbalken.begrepp av

så täcker alla deförhållande till lagrådsremisssenjusteras i att man
beskrivna situationema.

Ävenåtgärdsplan regleras i kap. 6 § miljöbalken.Innehållet i 5en
såvälså den blir tillämplig åt-paragraf bör justerasdenna att

miljökvalitetsmål för sådana planer knyterförgärdsplaner som som an
viss miljökvalitetsnonn.till en

framgår be-rättsverkan miljökvalitsnorrnemaViss genomav
tillstånd inte får meddelasstämmelser i miljöbalken t.ex. att omom

överträds. Motsvarandeskulle medföra miljökvalitetsnonndet att en
miljökvalitetsmålen till dengällertillämpning kan givetvis vadgöras

delskallde består miljökvalitetsnonner. Nonnernadel vara en avav
gälla delarrättsverkanmålen och därmed kommer även attnormernas

hjälp miljökva-målen inte kan bestämmas medmålet. I de delar avav
miljökvalitetsmålen kan hasvårare hurlitetsnormer detär annatatt se

avrinningsmyndigheterna bör havägledande effekt. Eftersomän etten
uppfylls måste dedistriktmålen inom deras respektiveför attansvar

Åtgärdsplanen sådantmed.verktyg uppfylla målenha är ettäven att
delar, det kanmängd olikaåtgärdsplan kan beståverktyg. En av en

kandirekt rättsverkan detföreskrifter harhandla ävenmenenom som
myndigheter eller kommunertill andrahandla uppmaningar attom

skall kunnaavrinningsmyndigheternaåtgärder.vidta vissa För taatt
nödvändigtuppfylls det sannoliktmiljökvalitetsmålenför ärattansvar

därför viktigt deåtgärdsplanen respekteras. Det är ytterst attatt som
har möjligheterpåverkas åtgärdsplankommer även attatt av en

På så kommer deplanen arbetas fram.komma till tals sättnär
omfattande sarnråds-planen. Ettsannolikt ha lättareatt att acceptera

åtgärdsplan för visstgenomföras innanförfarande måste därför etten
måste de olikaväl planen beslutatsmiljökvalitetsmål beslutas. När

inteavvikelser kanaktörerna i distriktet följa planen, accepteras utan
miljöbalkendärför angeläget iåtgärder vidtas.andra Det är attatt

skall ha. Eftersom jagâtgärdsplanemareglera vilken rättsverkan anser
börför mål ochskilja på åtgärdsplanerinte böratt normerman

allmän be-omfatta alla planer. Enrättsverkanregleringen planemasav
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stämmelse âtgärdsplan bindande för domstolar, myndig-ärattom en
heter och införas.kommuner bör Regeringen kan därefter i en
förordning vad âtgärdsplan får innehålla såochnärmare ange en

räckvidden den. Man kan tänka sig vissa frågorsätt även attange av
innehållavad åtgärdsplan får skall beslutas riksdagen i lag.om en av

inte reglerar avrinningsmyndigheternaOm vad får besluta i åt-man
gärdsplanerna kan det faktum planerna bindande få oöverskåd-äratt
liga konsekvenser för kommuner och myndigheter, deras handlings-
frihet kan beskäras på icke önskvärt vill alltsåJag åt-sätt.ett se
gärdsplaner bindande för domstolar, kommuner och myndig-ärsom
heter och frågan vad sådana planer får innehålla regleras iatt om

förordningar. Beträffandesärskilda andra verksamhetsutövare än
myndigheter och kommuner bör de beslut fattas med stöd åt-som av

effektgärdsplanerna bindande, inte planerna i sig. Vilken be-vara en
bindande får faktiskt, berorstämmelse planerna skall rentatt varaom

detaljeringsgraden i de åtgärdsplanergivetvis på innehållet och som
beslutas.

förOm åtgärdsplanerna på detta bindande domstolar, kom-sätt görs
och myndigheter det nödvändigt i det fortsatta arbetetär attmuner

reda vad sådana åtgärdsplaner får innehålla. Sannolikt måsteut man
komplettera hel del lagar och förordningar så avrinningsmyndig-atten

får alla de befogenheter de bör ha. bör inteheterna Detattman anser
form restkompetens för avrinningsmyndigheternafinnas någon attav

möjligheter bör framgå defalla tillbaka på. Alla deras att agera av
förordningar skall tillämpas i verksamheten. Jaglagar och ansersom

i miljöbalken bör införa regel allmäntdet renttrots att en somman
för kommuneråtgärdsplaner skall bindande domstolar,att varaanger

myndigheter.och
vilka befogenheterhar inte haft möjlighet analyseraJag närmareatt

inom för åtgärdsplanerna.avrinningsmyndigheterna bör Jagges ramen
försiktigt framemellertid i fall inledningsvis böratt vartanser man

föreskrifter från centralagäller föra utfärdadet rättennär överatt att
Avrinningsmyndighetemabörmyndigheter till avrinningsmyndigheter.

föreskrifterefter behov, påtala behoveti stället, inventeringen avav
sådan begäran bör inomfrån de centrala myndigheterna. En göras

och därmed bindande. Begäran börför åtgärdsplanerna tavararamen
uppnås och lämna den centralasikte på vilket resultat skallsom

tillgodoserutfärda de föreskrifter bästmyndigheten närmareatt som
utfärda föreskrifter i dagbehoven. det gäller denNär rätt att som

betänkligheter. harfinns på regional nivå uppkommer inte Jagsamma
ochföreslagit avrinningsmyndigheterna knyts till vissa länsstyrelseratt

avrinningsmyndig-i fall ändamålsenligtdet kan vissa attvara mer
skallutfärdar föreskrifter stället för samtliga länsstyrelserheterna i att

ha sådan rätt.
utsläppen vissa inomkan bli aktuellt begränsaDet ämnen ettatt av
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Avrinningsmyndigheten bör den instansavrinningsdistrikt. vara som
minskning utsläpp skall uppnås. det handlarvilken Omavgör av som

avrinningsmyndighetentillståndspliktig verksamhet bör ha möjlig-om
för åtgärdsplaninom begära prövningsmyndig-het att attenramen

heten/myndighetema omprövning tillstånd beslutar dengenom av om
behövs. Hur kraven skall fördela sig börminskning avgörassom av

sammanhanget bör peka på viktenprövningsmyndigheten. I attman av
fastlagda principer huromprövning enligt vissasådan görs omen

ochskall fördelas. Kopplingen mellan åtgärdsplan omprövningkraven
prövningsmyndighetemas geografiskapekar på behovet attav anpassa

avrinningsdistrikten/områdena. Om det sig ickeområden till rör om
verksamhet bör avrinningsmyndighetematillståndspliktig störreges

skall vidta vilka åtgärder.möjligheter själva bestämmaatt vem som
behandlas frågan detaljplaner ochkap. § miljöbalken16 4I om

bygglagen. Tillstånd ochområdesbetämmelser enligt plan- och
eller bestämmel-meddelas i strid med sådana planerfår intedispenser

uppfylla miljökvalitets-gälla åtgärdsplaner förbörDetsamma attser.
tydlighetens skull bör lagrummetmiljökvalitetsnormer. Förmål eller

enligtskrivning, åtgärdsplanenmed sådankompletteras även enomen
för domstolar, myndig-kap. bindandebestämmelse i 5allmän görs

den plan eller be-sådan lösning innebäroch kommuner. Enheter att
strängast miniminivån.kravstärmnelse ställer utgörsom

Miljökonsekvensbeskrivningar10.3

behandlas i 6 kap. miljöbal-miljökonsekvensbeskrivningarFrågor om
miljöbalken skalltillåtlighetsärenden enligttillstånds- ochken. I en

bifogasskallfram. Beskrivningenmiljökonsekvensbeskrivning tas
verksamhet eller vidtabedrivaärendet.ansökan i Den attsom avser

enligtbeslut tillåtlighettillstånd ellerkräveråtgärd omsomen
skall fattaLänsstyrelsenmed länsstyrelsen.skall samrådamiljöbalken

medföraåtgärden kanverksamheten ellerden tänktabeslut antasom
med enskilda kanSamråd skall skebetydande miljöpåverkan. somen

länsstyrelsenverksamheten eller åtgärden. Innanberöraskomma att av
medföra be-eller åtgärden kanverksamhetenfattar beslut antas enom

från tillsynsmyndig-yttrande inhämtasmiljöpåverkan, skalltydande
länsstyrelsentillsynsmyndighet. Omlänsstyrelsenfall inteheten i de är

medföra betydandekanverksamhetenåtgärden ellerbeslutar antasatt
miljökonse-samråd ochmed utökatskall förfarandemiljöpåverkan ett

ellerverksamhetenvill bedrivainledas.kvensbedömning Den som
kanenskildamyndigheter ochskall samråda medåtgärdenvidta som

berörda.bliantas
innehåll och länssty-skall ha visstMiljökonsekvensbeskrivningama

eller åtgärdverksamhetbesluteti vissa fall, irelserna kan att enom
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kan medföra betydande miljöpåverkan, länma ytterligare anvis-antas
ningar vad beskrivningen skall innehålla. De olika tillståndsmyn-om
digheterna skall miljökonsekvensbeskrivningama uppfyllerpröva om
de krav ställs och skall beakta beskrivningarna i tillståndsbe-som som
sluten.

har föreslagit tillståndsprövningenJag i vissa fall skall kunnaatt
samordnas avrinningsornrâdes- eller avrinningsdistriktsvis. Skyldig-
heten beakta miljökonsekvensbeskrivningar i tillståndsärendenatt
påverkas inte tillståndsgivningen sker församlat vissettav om
avrinningsområde eller distrikt. i balkenTexten täcker denäven
situationen samverkar tillståndsgivningen. Avrinnings-att man om
myndigheten vid länsstyrelserna den myndighet enligt mittär som,
förslag, bör ha övergripande planeringsansvar för sina respektiveett
distrikt. angeläget avrinningsmyndigheternaDet i tidigt skedeär att ett
får vilken ochreda verksamhet vilka åtgärder planeras inomsom
distriktet. Så fårlänsstyrelse ärende där den skall beslutasnart etten

åtgärd eller verksamhet kan medföra betydande miljöpå-antasom en
verkan bör yttrande hämtas in från avrinnings-ävenvatten, ett

bör finnasmyndigheten. Det bestämmelse i miljöbalkenen som ger
regeringen möjlighet föreskriva samrâdsskyldighet elleratt om
skyldighet inhämta frånyttrande avrinningsmyndigheten innanatt
länsstyrelsen fattar sitt beslut betydande miljöpåverkan. En sådanom
möjlighet kan skrivas in i 6 kap. tredje stycket där det talas4 § om
skyldigheten begära frånyttrande tillsynsmyndigheten. Detta kanatt

i balktexten avrinningsmyndigheten. Detgöras nämnerattutan man
i stället skrivas så regeringen får besluta ytterligare samrådkan att om

eller yttrande och sådan samråds- eller yttrandeskyldighet intasatt en
förordning avrinningsmyndigheter.i en om

Det utökade sarnrådsförfarandet och miljökonsekvensbedömningen
reglerat på sådant det inte behövs någon komplettering.sättär ett att

därförAvrinningsmyndigheterna kommer bli berörda och de skallatt
tillfrågas.

Länsstyrelserna har skyldighet ställa utredningar ochatten samman
har betydelse för hushållningen med naturresurserprogram m.m. som

och finns hos statliga myndigheter, kap. del detta6 12 Ensom av
enligt förslag utfört de avrinnings-arbete kommer mitt välnäratt vara

distriktsvisa beskrivningarna och åtgärdsplanerna klara. Samord-är
ningsvinster kunna och åtgärdsplanerbör och distriktsbeskriv-göras
ningar tillhandahållas del detkan material länsstyrel-som en av som

skall tillhandahålla de skall miljökonsekvensbe-upprättaserna som
skrivningar. Det aktuella lagrummet räcker sannolikt för iatt
tillståndsärendena sprida åtgärdsplanerna och distriktsbeskrivningarna
till andra myndigheter och kommuner.än

I 6 kap. 7 § behandlas frågan vad miljökonsekvensbeskriv-om en
ning skall innehålla. bör frågan konsekvenser förDen ta upp om
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åtgärden skall vidtas eller verksamhetenavrinningsområdet där
eventuell påverkan i andra avrinningsomrâden.planeras samt

finns förkapitlet miljökonsekvensbeskrivningar möjlighetI enom
besluta eller flera kommuner skall redovisaregeringen attatt om en

tänker genomföra åtgärdsplan enligt kap. ellerbl.a. hur de 5 5 §en
miljökvalitetsnorrn skall kunna uppfyllas, 6 kap. 13 jaghur Somen

inne på jag åtgärdsplanema, både detidigare varit attanser som avser
miljökvalitetsmål skallviss och de ettnorm som avser varaen

därför ifrågasättas det finns någon anledning förbindande. kanDet om
i lagrummet.besluta sådan redovisningregeringen att om som avses

överlåtertänka sig åtgärdsplan kommunenMöjligen kan attman en
skallåtgärder skall vidtas eller hur detvilkabesluta göras.att somom

behov redovisningsskyldighetfall kan det finnassådanaI en menav
slutligai den bindande åtgärdsplanen. Denkan föreskrivasdenna

medmåste tillformuleringen lagrummet ett systemanpassasav
åtgärdsplaner.bindande

Skydd områden10.4 av

områden.frågor skydd Demiljöbalken behandlaskap.I 7 avom
med i de beskriv-enligt min mening finnasområdena börskyddade

inteavrinningsdistrikten. däremotfram för Detningar ärtassom
visstavrinningsmyndigheterna beslutalåtanödvändigt ettatt om

ligga på andraskydd. uppgifter kanområde skall beredas Dessa myn-
områdesskyddenställetAvrinningsmyndigheterna kan idigheter. styra

distriktsvisa åtgärdsplanerna.sådana frågor i debehandlaattgenom
fårvad åtgärdsplanernasärskild förordning börI man angeen

förordningi sådan särskildi olika avseenden. Detinnehålla är manen
skall fåavrinningsmyndigheternafrågan hur långt närfår lösa om

Avrinningsmyn-länsstyrelser.binda kommuner ochdet gäller att upp
områdesskyddutredning visstpåkalladigheterna kan rätt att omges

därefterskydd. Detområde beredsbegära visst äreller rätt att att ett
beslutennödvändigafatta deeller länsstyrelsentill kommunen attupp

aktuellt föradet blimiljöbalken. skede kan överenligt I attett senare
ochutföras kommunermiljöbalken skalluppgifter enligt avsom

avrinningsmyndigheterna.tilllänsstyrelser

föreskrifterGenerella10.5

särskildadet finnsfår regeringenmiljöbalkenEnligt 9 kap. 4 § om
meddelaoch miljönför människors hälsamed till skyddetskäl hänsyn

avloppsvatten,förbud släppaföreskrifter eller beslut utmot attom
elleranläggningarmark, byggnader ellereller frånfasta ämnen gas
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lägga fasta En ytterligare förutsättning för sådanaänmen. före-upp
skrifter eller beslut verksamheten kan leda tillär vattenområde,att att
mark eller grundvatten kan förorenas eller på påverkassättannat
menligt. Regeringen har ingen möjlighet delegera utfärdarättenatt att
föreskrifter enligt detta lagrum. Avrinningsmyndighetema kommer
enligt mitt förslag få huvuduppgift beskriva distrikten.att attsom en

det arbetet kanI uppmärksamma behov sådana föreskrifterman av
eller beslut regleras i det aktuella lagrummet. Det kan finnassom
anledning avrinningsmyndighetema utfärda föreskrifterrättatt attge
och beslut enligt lagnnnmet. så fallI bör det kompletteras med en
skrivning regeringen får bemyndiga myndighetatt attom en annan
utfärda föreskrifter eller fatta beslut. Alternativet avrinnings-är att
myndigheterna uppmärksammar regeringen behovet föreskrifterav
eller beslut. Detta kan rekommendation i åtgärdsplan.göras som en en

Även falli andra enligt 9 kap. 4 § får regeringen utfärda före-än
skrifter för skydda människors hälsa och miljön, 9 kap. 5 Omatt
det finns särskilda skäl får regeringen bemyndiga myndighet atten
utfärda sådana föreskrifter. det fortsattaI arbetet bör utreda vilkaman
bemyndiganden avrinningsmyndighetema bör få enligt dettasom
lagrum. i balken behöver inte ändras för kunnaTexten att ge
avrinningsmyndighetema sådan rätt.en

tillståndsprövning10.6 Kommunal

finnas anledningSom jag pekat på kan det begränsa antaletattovan
kommunala tillståndsmyndigheter i avrinningsområde. Enligt 9 kap.ett

tillstånd till miljöfarlig verksamhet8 § miljöbalken skall ansökan om
miljödomstol. Regeringen får dock föreskriva länsstyrel-prövas attav

fårfår frågor tillsyn till viss verksamhet. Vidareprövaserna om
får frågorregeringen föreskriva kommunal närrmd prövaatt en om

verksamheter kan ha liten miljöpåverkan. Enantas gemensamsom en
närrmd enligt nyligen lagförslag kommer kunna prövaett antaget att

tillsyn inom avrinningsområde.tillståndsfrågor och bedriva ett
Kommunalförbund anförtros uppgifter förkan ligger inomsom ramen

bli möjligtden kommunala kompetensen och sådant samarbete torde
föreslås i miljöbalken. Eftersom jagmed den skrivningäven som

lagtextenbör komma till stånd bör dock isamverkanatt man geanser
anmälningsärendenregeringen besluta tillståndsprövning ochrätt att att

tänka migskall hanteras i kommunal samverkan. Jag kan även att
samarbetsmöjligheterna utökas till omfatta avtalssarnverkanatt

föreslås i miljöbalken beträffande tillsynen.sättsamma som
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Markavvattning10.7

fimisReglerna markavvattning i ll kap. miljöbalken. Det ärom
i vissa fall länsstyrelsen frågormiljödomstolen eller prövarsom om

miljödomstolarnas domsområden tillmarkavvattning. Om anpassas av-
rinningsdistrikten uppstår inga problem i deras tillståndsärenden. Den

länsstyrelsen,länsvisa prövningen skall inte miljöpröv-göras av av
Miljöprövningsmyndigheternaningsmyndigheten. skall endast pröva

miljöfarlig verksamhet. På börärenden sättom samma som man
miljöprövningsmyndigheterna med avrinningsdistrikten börsamordna

prövning markawattning.samordna länsstyrelsemasäven avman
möjligheter samverkakan ske på länensDetta sätt attsom omsamma

Regleringen lämpligen in imiljöprövningsmyndighet. tas enen
avrinningsdistrikt.förordning om

tillståndspliktig markavvattning i områdenRegeringen får förbjuda
Avrinningsmyndig-där det särskilt angeläget våtmarker bevaras.är att

skall, enligt mitt förslag, beskrivningar och analyserheterna upprätta
distrikten. det arbetet bör uppmärksamma frågor markav-I man omav

vattning och våtmarker. kan lämpligt avrinningsmyndig-Det attvara
distrikt förbjuda markavvattning.befogenhet inom sinaheterna attges

därför kompletteras så detBestämmelsen i kap. 14 § bör11 att
myndighet regeringen bestämmer fårframgår regeringen eller denatt

möjligheter dispensförbjuda markawattning. Länsstyrelsemas att ge
bemyndigande till avrinningsmyndig-påverkas knappast sådantettav

heterna.

iMiljöhänsyn jordbruket10.8

den myndighetmiljöbalken får regeringen ellerEnligt 12 kap.
vissa föreskrifter skötselregeringen bestämmer meddela om av

påutredningsarbetet har flera instanser pekatjordbruksmark. Under
anpassade regler för jordbruket.behovet regionalt eller lokaltav

uppmärk-regionala särbestämmelser bör kunnaBehovet sådanaav
i fallvid beskrivningen distrikten. Jag att vartmenar man,sammas av

utfärda föreskrifterinledningsvis, inte bör förändra rätten att
bör huvudregel liggajordbruksområdet. Detta ansvar som

före-länsstyrelserna har utfärdaJordbruksverket. I den mån rätt att
föras till avrinningsmyndig-skrifter kan de uppgifterna dock över
bör i stället i åtgärds-heterna. Avrinningsmyndighetema rätt attges

föreskrifter. Avrinningsmyndighetema skulleplanen påtala behovet av
och detvad behöver uppnås i distriktetpå detta kunnasätt ange som

bestämmadärefter till Jordbruksverketskulle närmareattvara upp
innehållet i föreskrifterna.
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Omprövning tillstånd10.9 av

Avrinningsmyndigheterna bör ha möjlighet begära omprövningatt av
beviljade tillstånd grupprövning. kap.I 24 7 § miljöbalkensamt

har begäraräknas de myndigheter omprövning. Läns-rätt attupp som
sådan omprövningstyrelserna har begära och avrinnings-rätt att om

vissa länsstyrelsermyndigheterna placeras pâ bör skrivningen i
till nâgra problem. Avrinningsmyndig-miljöbalken inte upphovge

bindande åtgärdsplanerna kunna vilkenheterna bör de angegenom
uppnås och därefter har domstolen eller någonminskning behöversom

fatta de nödvändiga besluten.myndighet eller kommun attannan
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Särskilda yttranden

GipperthSärskilt yttrande Lenaav

fått förenligt direktivet uppdraget utarbetaUtredningen har att system
hantering vattenanknutna miljö- ochavrinningsområdesvis av

enligt bl.a.Utgångspunkter för detta skall regeringenresursfrågor.
nitratdirektivetmiljökvalitetsnormer,i miljöbalkenförslaget omvara

ramdirektiv På grundförslag tillkommissionens vatten.samt om av
oerhört dettavattenhantering så komplexafrågorna kring är äratt en

kräver utarbetandeomfattande uppgiftmycket ett noggrant ettsom av
har endast påbörjats kommerarbeteregleringssytem. Detta attmen
för kunna slutföras. Utredningensmycket tid ochkräva attresurser

miljöbalksförslagetblivit grunduppgift har ärän större attav
förslaget tillavseende miljökvalitetsnormer,ofullständigt att ram-

och under ständig omarbetningendast förslagdirektiv är samt attett
direktiven exempelvis nitrat-redan befintligademånga somav

svensk lagstiftning.genomförts idirektivet inte
.vattenkvalitets-genomförandet befintligaofullständigadetTrots av

initiativ redan undersöka på vilketmycket bradirektiv detär attett nu
genomföras i svenskrarndirektiv skallkommandesätt vattenett om

brister angåendemöjligheter klargöralagstiftning. harDet gett att
ochi förslaget till miljöbalkmiljökvalitetsnormerregleringen attav

kan åtgärdas.föreslå hur dessa
avrinningsområdesvis vattenadrnini-förskapaFör ett systematt

uppfyllas. dettaförutsättningar Förstvissa legala närstration måste
för administrerautarbeta organisationmedskett kan arbetet attatt en

förutsättningarnaflera dessapåbörjas. Jagdetta attsystem avmenar
eventuelldiskussionerna huruppfyllda ochinte ärännu att av-om en

avvakta tills deoch organiseras skallrinningsmyndighet skall utse
pekarmånga fall utredarenliksom ioch oklarheter jagbrister även
klartFinns det inte mycketklargjorts.åtgärdats respektivehar ett

beskrivna förutsätt-uppfyller de nedanregelverkoch tydligt som
fungeravattenhantering interegleringenningarna kommer attav

ändamålsenligt.
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förutsättningarLegala

för vattenadminimstration måsteEtt bygga till hel kedjasystem en
åtgärder, där varje enskild länk nödvändig förutsätterärav men

naturligtvis sammankoppling för hela kedjan skall ändamålsen-att vara
lig. kedja åtgärder utgår frånDenna uppsättning mål förav av
Vattenkvalitet och vattenanvändning, till vidtagande faktiskaav

förhållandeåtgärder och kontroll tillstånd i till målen.vattnetsav
I.Regleringen vattenhanteringen utgår från olika mål förtyperav av
vattenanvändning och vattenkvalitet.
lLVattenkvalitetsmål kan till viss del preciseras olika typergenom av
vattenkvalitetsnormer.
llLVattenkvalitetsmålen och vattenkvalitetsnormema måste sedan

generella på viss kvalitetgenomföras d.v.s. de kraven eller kvantitet
måste till faktiska krav fördelas på olika aktörerornsättas som som

påverka vattenkvaliteten.påverkar eller kan komma Detta görsatt
vanligen i átgärdsplan.en

krav genomdrivs på konventionellt sanktioner,IV.Dessa sätt genom
tillsyn m.m.

faktiskaV.Resultatet dessa åtgärder, d.v.s. den vattenkvaliteten,av
det ñmis behov revidera och/eller åtgärdspla-visar attom normerna

nema.
föreslås i betänkandet ochi detDetta är stort sett system som

förslaget till ramdirektiv.i delar med Föröverensstämmer attstora
skall ändamålsenlig, d.v.s. utvecklingenregleringdenna typ varaav

föreskrivna vattenkvalitetsnormer-går de uppställda målen och demot
förutsättningarföljs, måste vissa grundläggande uppfyllda. Jagvarana

några dessa och samtidigt peka påskall försöka kort beskrivahär av
uppfyllda i detta betänkande beaktande miljö-i vilken mån dessa är

det föreligger förnärvarande lagrådsremissen.balksförslaget som

på enskildaRättslig grund för ställa krav aktöreratt

utifrån miljökvalitetsmål ochkunna ställa krav på enskildaFör att
vilket framgårvattenkvalitetsnormer krävs rättslig grund i det atten

föroch kan medföra skyldigheter enskilda. Dessadessa mål normer
inte direkt handlingsdirigerandeskyldigheter inte preciserade ochär

för myndighet skall kunna ställaför enskilda grundenutgör att enmen
utgåenskilda. rättsliga grunden skall naturligtviskrav riktade till Den

andra allmärma rättssäkerhetskravfrån legalitetsprincipen och som
föreskrivs i regeringsforrnen.

finns brister det gäller utforrn-förslaget till miljöbalkI närstora
denna rättsliga grund. Alla de aktörer kan kommaningen attsomav

uppfyllelse omfattas inte denpåverka miljökvalitetsnormens aven
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skyldigheten inte överskrida Det saknasallmänna att normen.
hur de olika kraven skall fördelas. Det kandessutom regler senareom

blivit ålagdbetydelse för enskild sig hafåkomma stor en som anser
frånkrav i förhållande till den påverkan härröroskäligt stränga som

det gäller fördelningen har denne då endastverksamhet. Närhans
förlikabehandling lägga till grundgrundlagens krav att ett

kan inte överklaga planen endastöverklagande haneventuellt utan ett
konkret beslut.

lagstiftningen dessutom finnas rättsligskall det iEnligt EG-rätten en
föreskrivs ienskilda till den i miljökvalitetvilkengrund rätt somger

balkförslagetinte tillgodosetts iEG-direktiven. Detta harvissa av
enskilda denna enligt svensksvårt för krävavarför det blir rätt rätt.att

riktlinjer saknar miljöbalks-miljökvalitetsmål ellerdet gällerNär
grundföreskriva sådana och rättsligmöjligheterförslaget både att en

föreslås i balken införabetänkandetför genomföra dessa. I attatt
miljökvalitetsnonner. Enmiljökvalitetsmål liknande deregler omom

EG-kraven påskulle medföra de befintligakompletteringsådan attatt
för miljökvalitet skulle kunnaföreskriva riktlinjermedlemsstater skall

Sverige.uppfyllas av
överföramiljökvalitetsmål ochgenomföra dessaför kunnaMen att

redan rättslig grundkrävskonkreta krav,dem till nämnts ensommer
enskilda.skyldigheter förmålet kan innebäradet framgårvilken attav

inte framkommergrund någotsådanBehovet är avsomav en
skalllegalitetsprincipennödvändigtblirbetänkandet ommen som

upprätthållas.

Ãtgärdsplaner genomförandeoch

Åtgärdsplanerna vilketgenomförandeinstrumentdetär genom
någottill alla påriktar sigmiljökvalitetsmålmiljömål och somsom

reglerade Vattenkvalite-påverka denkan kommapåverkar ellersätt att
riktadebindande kravomvandlas till olikaochpreciseras typerten, av

förutsättning delsdärför viktigenskilda aktörer. Dettill är uren
uppfylla målenutifrån möjlighetenoch delsrättsäkerhetssynpunlct att

dessa planer kanmyndighet beslutardenoch att omsomnormerna
påverkar den reglerade miljökva-nationella källoralla dereglera som

aktörer kan reglerasdefall kommerliteten. l annat somgrupper av
vältras på dessa.och krav såledesfå bördabära överstörreen

mycket litenbetänkandemiljöbalk och dettabåde förslaget tillI ges
åtgärdsplanen skallvilka principertill hur och enligt upprättas.ledning

skall fördelas ochspecifika kravenhur deOsäkerheten vem somom
rättssäkerhetsproblemDettafå bära bördanskall ärär ett stortstor.

hur denkunna ske rättvist,fördelningen skallutifrån hurbådesett
förut-kanvilken mån denlegitimeras och iskall kunna anses vara
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sägbar eller endast godtycklig. Fördelningen konkret praktisktär ett
problem för den myndighet skall åtgärdsplanen medupprättasom men
mycket starka inslag grundläggande rättsäkerhetskrav vilket gör attav
denna fråga inte kan lösas utfärdande allmänna råd kanDetgenom av
finnas olika ledning för enligt vilka principer dennasätt att ge
fördelning skall till. utländsk lagstiftning finns exempel påI
föreskrifter samhällsekonomiskt perspektivde mestattom ur
lönsamma lösningarna skall väljas, krav först skall ställas på deatt

källorna, krav skall ställas i förhållande till belastning.största att
I betänkandet lämnas många frågorna kring åtgärdsplanemasav

rättsliga innehåll och utarbetande Utredaren visar påöppna.status,
problem måste lösas och reglering måste vidareutvecklas.som som
Ibland också förslag till alternativa lösningar. Eftersom dessages
frågor inte heller klargjorts i balkförslaget återstår mycket grund-
läggande arbete innan legala förutsättningarna för förde ett system

vattenadministration uppfyllda. dettaavrinningsomrädesvis Närär
hur faktiskaarbete klart det dags gå vidare och klargöra denär är att

administrativa organisationen skall hur samverkanut samtse om
åtgärdsplanema mellan länsstyrelser, vattenvårdsförbundkommuner,
skall fungera.

Då går det också ställning i vilken mån samordningatt ta en av
tillstándsprövning och tillsyn på avrinningsområdesnivä ären
nödvändig. Det jag redan kan konstatera det måsteär attsom nu
finnas klar och tydlig styrning från avrinningsmyndigheten harsomen

mål vattenkvalitetsnormer till deför genomförandet ochansvaret av
skall verkställa planen.organ som

Genomdrivande åtgärdsplanenav

åtgärdsplanen verkligenviktig förutsättning kraven iEn är attannan
kan genomdrivas, d.v.s. de verkligen realiseras. I betänkandet sägsatt

åtgärdsplanema skall bindande för domstolar, kommuner ochatt vara
myndigheter. återstår för utredningen i det fortsatta arbetetDet att

Ännubindande.klargöra på vad denna plan sättsätt görs ett att
låta enskilda, miljöorgani-genomdriva åtgärdsplanemas krav attvore

miljödomstolensationer och/eller Naturvårdsverket föra talan i om
bidra tillfullföljande planen. sådan lösning skulle ocksåEn attav

kravet på med-delvis uppfylla det nämnda EG-rättsliga attnyss
enskilda till den miljölernsstatens lagstiftning skall rätt somge

miljökvalitetsnorrnerna föreskriver och möjligheter dennagöra rättatt
gällande i domstol.
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Miljösamverkan

förutsättningarna förhar fått i uppdrag klargöraUtredningen även att
mellan delavrinningsom-miljösamverkan jordbrukare itillämpa ettatt

efterhar utredaren sig vilja fortsätta medråde. Detta arbete sagt att
för någotoch hon hardetta betänkande även öppnatpresenterats ett

endast verksamhet.vidare samverkan inte rör typsom en av
vidare med denna uppgift jag det nöd-kunnaFör att somser

beskrivna klart i detalj.vändigt regleringen det ärsystemetatt av ovan
skallvilket eventuell samverkandå frågor ochFörst sättom en

till, besvaras.
samverkan, bubbelsystem,många länder har olikaI typer av

föroch liknandehandel med utsläppsrätterfrivilliga avtal, använts att
dessa visar detErfarenheternagenomföra miljökvalitetsnormer. attav

avtal förreglering dessa ochomfattandebl.a. krävs attsystemaven
utifrån miljöperspektiv, d.v.s.ändamålsenligaskallde enanses vara

då tagit fastainteraktion mellan olika Vadleda till än parter. manmer
de önskadeolika kostnader för vidtaolika aktörer harpå är attatt

till samverkan.skillnad motivationenoch dennaåtgärderna utgöratt
till viss tämligeneventuell samverkandärför endast begränsaAtt enen

min erfarenhet förjordbrukare enligt snävthomogen ettvoregrupp
införoptimala resultat. Det viktigasteskulle leda tillintesynsätt som

utländskaarbete först utvärderautredningensdenna del är attav
med sådanaerfarenheter system.

Sammanfattning

för hanteringskiss förbestårBetänkandet ett system avenav
frågormångaavrinningsområdesvis. Det lämnarvattenresurser

kvarstår.förslagenmed preciseramycket arbeteobesvarade och att
ändamåls-för fådärför förutsättningfortsatta arbetetDet är att etten

kvalitetsnorrnerfastställande och genomförandemedenligt system av
genomförande EG-kraven på korrektuppfylleräven ett avsom

rättssäkerhetskrav.miljökvalitet och allmännadirektiven om
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Särskilt yttrande Arne Joelsson och Jan Johanssonav

Allmänna synpunkter

Utredaren har haft svår uppgift kort tid klarlägga för- ochatten
nackdelar med ändrad vattenadministration i landet. Utredaren ochen
sekreterarna har genomfört ambitiöst och omfattande arbete,ett men
den knappt tilltagna tiden har inte möjliggjort nödvändiga analyser av
problem och möjligheter. Konsekvensanalyser saknas därför till stor
del. Det presenterade förslaget redovisar fördelarna i allmänna
ordalag, berör knappast alls de negativa effekterna. Utrednings-men
arbetet har dessutom försvårats kopplingen till lagstift-väntadav en
ning detta område, dels förslagEU:s till ramdirektiv för ochvatten
dels den för uppskjutna miljöbalken.steg steg

I betänkandet framställs bristerna i det nuvarande administrativa
och då främst avvikelserna mellan de administrativasystemet,

och avrinningsområdenasgränserna problem igränser, ett stortsom
vattenvårdsarbetet. Vår erfarenhet bristen verkningsfullaär att
styrmedel och bristen hos berörda myndigheter år ettresurser
betydligt hinder för uppnå de målstörre angivits.att som

I dag saknas legala eller ekonomiska möjligheter kräva elleratt
stöd få till stånd åtgärder visats ha god fönnåga attgenom som en

minska närsaltutflödet från åkermark till sjöar och hav. Ett exempel
på sådan åtgärd insådd fånggröda. De nuvarande förär reglernaen
vintergrön mark godtar grödor har obetydlig förmåga reduceraattsom
kväveläckaget.

finnsDet många exempel på avrinningsområden, små därstora som
kommuner, myndigheter och organisationer samverkan enatsgenom

mål för vattenvårdsarbetet och angivit vilka åtgärderom gemensamma
krävs för nå målen. många fallI har arbetet därefter inteattsom

kommit så mycket längre grund bristen på nödvändiga styrme-av
del.

En starkt bidragande orsak till svårigheterna genomföra åt-att
gärdsprogrammen också bristen personellaär hos deresurser
myndigheter har för rådgivning och tillsyn. Resursbe-ansvaretsom
hovet mycket vilket främstär beror de föroreningskällorstort, att

aktuella fokusera på, jordbruksföretagår och enskildamest attsom nu
avloppsanläggningar, finns i mycket antal.stort

Om starkare styrmedel införs ökar behovet organiseradav en mer
och i vissa stycken reglerad samverkan mellan myndigheter och
organisationer i avrinningsområdena. Vi därför intemotsätter oss
inrättandet någon form beslutande vid länsstyrelse iav av organ en
varje avrinningsdistrikt, med uppgift utarbeta och fastställa mål ochatt
åtgärdsprogram för de avrinningsområdena. Vistörre vill dock
framhålla sådan åtgärd måste kombineras effektivaremedatt en
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vattenmiljön.nämnvärd förbättringleda till någonstyrmedel för att av
organisatorisk uppsplitt-innebärsin helhetUtredningsförslaget i en

samladenackdel för dentillkanring vararesurserna, somav
delarolikaned integreraarbete har lagtsMycketmiljövården. att

samordna rniljölagstiftningen. Detochi landetmiljöarbetet att voreav
och därmedvattenvårdsarbetet i grundenomorganiserafel att nu

altemati-föreslagnaförst visats detdet intemiljöarbetet i attstort, om
avrinningsmyndighetemasföreslagnafördelar.klara Deinnebärvet

framgårobligatoriska uppgiftertill dedärför begränsasbör somansvar
överföra allfrånredanramdirektiv. Attförslaget till startenav
organisationkalkningsverksamheten imiljöövervakning och en ny

övervakning ochförlämpligt. Programmentorde inte yt-avvara
beslutandefastställas detdock kunnagrundvattenkvalitet bör av

avrinningsdistriktet.iorganet

Avrinningsmyndigheterna

framstårlänsstyrelsernaavrinningsenheter vidfriståendeInrättandet av
ramdirektivet förimplementeralämpligt vatten.sätt attettsom

beskrivauppgifter ibetydelsefullafåkommerEnheterna attatt
åtgärdsplaner.miljökvalitetsmål ochfastställaochföreslådistriktet,

och åtgärds-miljömålenuppnå målsättningenkunnaFör attatt anpassa
vi avrin-bedömerförutsättningarnaregionalatill de attprogrammen

uppnå samhörighetför Strävanfårningsdistrikten inte attstora.vara
underifrånperspektivet talartillämpningenochmellan aktörerna av

Vialltförskaavrinningsdistrikten inteockså för stora.att vara
lämplig.skisseratdistrikt SMHIi 16 ärden indelningbedömer att som

bemyndigande fåefter regeringensbörAvrinningsmyndigheterna
miljökvalitetsmålenförkrävsföreskriftermeddela de atträtt att som

uppfyllas.ska

tillståndsprövningenKoncentrering m.m.av

miljöbalksut-de itillståndsprövningen hosförordasbetänkandetI att
tilllänsnivå samlasprövningsmyndighetema påföreslagnaredningen

sådanbedömer inteavrinningsdistrilct. Vilänsstyrelse i varje att enen
inommotiveradtillståndsprövningenkoncentrering är om manav

och åtgärdsplaner,mål ärharavrinningsdistrikten upprättat som
prövningsmyndigheterna. Envägledande förfalleller istyrande vart

ochkrångligaredistrikt medförfåtaltillkoncentrering storaett en
i flerabeslutensamtidigthandläggningresurskrävande sommera

berördadetlångt bort frånflyttas närmastförlorakanavseenden att
vattenvårdsfrågornaförutomomfattarTillståndsprövningamaområdet.
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rad andra miljö- och resurshushällningsaspekter. Frågan fleraen om
länsstyrelser ska samverka milj öprövningsmyndighetom en gemensam
bör enligt vår bedömning i vidare administrativt och miljö-ettses
mässigt perspektiv det ligger till grund förän indelningen isom av-
rinningsdistrikt.

Vi inte heller det ñmis några vinster med samlaatt attanser
kommunernas tillståndsprövning och hantering anmälningsärendenav
till kommun avrinningsornrâde. Prövningen på kommunal nivåen per

den karaktären den med utgångspunktär i avrinngsområdesvisaattav
mâl och åtgärdsprogram bör kunna hanteras varje kommun. Viav
bedömer detta angeläget inte minst bakgrund den strävanmot motav
närhet till problemen och underifrånperspektiv, i övrigt förordassom
i syfte vattenvårdsarbetet.att gynna

tillsynen enligt miljölagarna sker redan i dag viss samordning både
mellan kommuner och mellan lagarna. Man har till funnitexempel det
rationellt samordna tillsynen enligt miljöskyddslagen avseendeatt
jordbruksföretag djurskyddstillsynenmed för få rationellareatt ett
arbete i fält. Att organisera djurskyddstillsynen avrinningsområden

emellertid långsökt. Viär eventuell organisationattanser en av
miljötillsynen på avrinningsområden bör föregås av en mer genom-
gripande konsekvensanalys.

Miljösamverkan

avsnittetI miljösamverkan talas behovet kunna medgeattom om av
från generella krav och tillståndsvillkor i utbyte andra likaavsteg mot

effektiva eller effektivare åtgärder inom avrinningsområdet. Med
nuvarande generella krav kan vi inte något behov sådanase av
dispenser. Nuvarande kravnivâ måste i allt väsentligt betraktas som en
miniminivå det inte motiverat frångå verksam-är ävenattsom om en
het bedrivs långt i avrinningsonlrâde.ettupp

Om skärper de generella kraven kan behov dispensmöj-ettman av
ligheter komma uppstå.att

Utredningen berör inte behovet myndigheternas med-närmare av
verkan i samverkansområdenas arbete. Stödbehovet omfattar, visom

bådedet, kunskapsfönnedling, rådgivning och myndighetsutöv-ser
ning. I utredningsdirektivet miljösamverkan utredarenattanges om
ska analysera det för det administrativainom ärsystemetom ramen
möjligt effektivt málstyra, kontrollera och, behov,vid sanktioneraatt
sådana samarbetsformer Vi det uppenbart miljösamverkanattanser

kommer omfattandekräva personella försammantaget att attresurser
fungera tänkt. därförDet mycket angeläget resursfrâgomaär attsom
analyseras ingående i det fortsatta utredningsarbetet.



Särskilda yttranden 105SOU 1997:99

Avgifter och bidrag

Avrinningsmyndigheten kommer enligt förslaget till ramdirektiv fåatt
rad resurskrävande uppgifter de åvilar nuvarandeutöveren som

myndigheter. Vi inte kostnaderna för den tillkommandeattanser
verksamheten kan täckas inbesparingar i verksamhet,genom annan
eftersom den föreslagna omorganisationen vattenvården knappastav
innebär några besparingar. linje förslagetI med till ramdirektiv bör
kostnaderna täckas avgifter vattenanvändningen.genom

Många de åtgärder nödvändiga för nå miljömålenär iattav som
vattenvårdsarbetet innebär ekonomiska konsekvenser, vi ärtrorsom
svåra hantera enbart överenskommelser mellan aktörerna iatt genom
distriktet. Vi med avgifter återförs i formatt ett systemanser som av
bidrag behövs för nödvändiga åtgärder ska komma till utförande.att
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Särskilt yttrande Hans Leghammarav

utredningen mig bakomställer i de väsentliga delarna i EvaJag
skrivningenErikssons förslag, vill några punkter skärpamen

/innehållet följande:enligt
förslagUtredningens första delbetänkande i första handrör om en

vattenfrågor. Förslaget har fyra hörnpelare enligtadministration avny
mitt det:sätt att se

myndighet kap.En 5,ny
samverkansfonner kap. 6,
ekonomiska styrmedel kap. 8, och

miljöbalkenlagbundna genomförandeplaner i den4. förslag nyaom
kap. 10.

utförligt gå in på hurbetänkande kommerUtredningens nästa att mer
för denfungera, och detta förslag pekar "ramarna"det skall ut nya

fungera i sin helhet såvattenadministrationen. förslaget skallFör att
enligt ovanstående fyra delar.måste det hänga ihop ordentligt

förslagetvållat diskussion i utredningenpunktDen ärmest omsom
vattenadministration. slutligaför områdesvis Denmyndigheten ny

den riskerarkompromiss och så formuleradskrivningen är vagt atten
remissförfarandet.bort, efterfallaatt

så jag mycketslutpläderingen för myndighetI attanser manen ny
beslutande myndighetskulle peka nödvändighetenhårdare av en

uttömda.samverkansformerfatta bindande beslut allakan ärnärsom
det inte behövsmyndigheten har varitHuvudinvändningen attmot
det kommunalaoch den kan stridabeslutande myndighetnågon att mot

klaranödvändighet meddetsjälvbestämmandet. Jag äratt enanser
efter detmiljöarbetet så intebeslutandefunktioner/ansvar inom att man

hamnar på minstaviktiga samverkansarbetet nämnare,gemensamma
skall enligtmyndighetenalls. föreslagnaeller inga beslut Den nya

diffusa vi i daghelheten de utsläppenförslaget främst hantera somav
ansvars/beslutsfördelning kommerför, klarhar regelverkinte ett utan

skulle stridaframföra denna hanteringfungera. Attdetta inte attatt
främmande dåjag heltkommunala självbestämmandetdetmot ser som

miljöfrâgomaövergripandeförsöker hantera devi redan i dag utan
myndighetansvarig/beslutandekommunala striktnâgra Enveton. som

nödvändig,vattenfrågorna enligt migde omrádesvisahanterar är utan
hela förslaget.den riskeras

skall denfinansieringsfrágor jagkap. 8I rör att man geansersom
blandjinansieringsformerolikabeslutamyndigheten rätt att omnya

verktyg imiljöavgifter viktigtregionalainförandet ettannat somav
genomförandeplanerna.

få lagbundnamiljöbalken förändringar iFörslaget i kap. 10 attom
förslag,viktigasteutredningensgenomförandeplaner, jag somser
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dessa kommer dock inte fungera inte har klar ansvarsl-att om man en
beslutande-fördelning förslagetsåsom myndighet föreslår.om en ny

myndighetsutövandetFör skall bli efektivt, jag iatt motsatsanser
till utredningen den myndigheten själv, efter samverkansformeratt nya

fåskall besluta föreskrifter för genomförandeplanerna skallattom
uppfyllas, och inte gå den långsamma oklara beslutandevägen som
utredningen föreslår.
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Särskilt Sörenyttrande Perssonav

förbättra effektivitetenFör kunna i vattenvårdsarbetet krävs störreatt
delaktighet, och därmed möjlighet till ansvarstagandeegetengagemang
från berörda aktörer. aspekter kommer enskiltDessa deatt vara
viktigaste frågorna för minska miljöbelastningen på våraatt vatten-

sjöardrag, och hav.
Naturvårdsverket i utredningen från land tillvisar Kväve hav att

%de diffusa utsläppen från jordbruket har minskat med mellan25
1985 och 1995 medan punktkällorna från de kommunala avlopps-

% tidsperiod.reningsverken endast minskat med 10 under Ut-samma
åtgärda punktkällornaredningen visar på fortsatt starkt behovett att

oftafrån de urbana områdena eftersom dessa källor direktstörre
miljökänsliga kustpartier. också mycket viktigti Det är attmynnar

reduktionen de diffusa utsläppen för långsiktigt kunnafortsätta attav
Östersjönhavsmiljön i och Västerhavet. Lantbrukarna harrestaurera

central roll i detta arbete.en
fortsatt minskning närsaltsläckaget från jordbruket kräverEn ettav
deltagande frän mycket antal lantbrukare. Eftersomaktivt ett stort

jordbruksproduktio-läckaget beroende antal iär ett stort parametrarav
stallgödselhantering krävsalltifrån jordart, gröda och foderstat tillnen

effekter ska uppnås.lantbrukaren i alla led för positivarättgöratt att
lagstiftningsvägen detalj regle-har tidigare funnits påDet övertro atten

Betydande miljöför-hur produktionen inom jordbruket ska till.ra
detaljregleringbättringar har visserligen uppnåtts ytterligaremen

bli mycket besvärlig på grund de olika produktionsför-kommer att av
för olika jordbruksföretag och detutsättningarna gällersom enorma

skulle erfordras. enda tänkbara lösningentillsynsbehov Den attsom
miljöarbetetnä långsiktiga effekter lantbrukaren delaktig igöraär att

till ansvarstagande.och därmed möjligheter egetge
vattenadministration måsteUtredningens förslag till motsesny

möjlighet tillförutsättningar. förslagbakgrund dessa De gersomav
lokaltdelaktighet till ochökad och stimulerar ansvarsta-engagemang

förutsättningar framtida miljömålen. Förslaggande har klara deatt
centraliserat besluts-förstärker uppifrånperspektivet, med ettsom

framgångsrikt.sannolikhet bli mindrefattande kommer med all att

Antalet avrinningsmyndigheter

ska indelas iföreslår landets 119 avrinningsområdenUtredningen att
fristående vidavrinningsdistrikt. varje distrikt ska enhet10 Inom en

distriktet ansvarig avrinningsmyndighet.länsstyrelse i utses somen
bädda för arbete med lokalförslag kommerDetta sämreatt ett
fallet vid de nuvarande länsstyrelserna.förankring vadän ärsom
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Utredaren pekar själv problemen med för distrikt närstora man
alternativ med distrikt. Utredaren det kananalyserar 4 sägerett att

det går få god överblick och insikt i de olikaifrågasättas attom en
frågorna i så distrikt. Likaså torde samarbetet ochvattenanknutna stora

med andra myndigheter, kommuner och övriga intressentersamråd
risken denriskera bli och Därmedtrögt ärtungrott. stor attatt

förankringen går förlorad. Enligt min mening gällerönskvärda lokala
för utredningens förslag tio myndigheter meddettaäven eget om

Sannolikhetenmycket geografiska områden.för ärstoraansvar
den lokala delaktigheten går förlorad i detta förslag.mycket stor att

fler distrikt bättre tilleftersträva ansluterBättre att som nuvaran-vore
förutsättning föradministrativa indelning landet ochde av som ger en

förankring.bättre lokal

Samrádsförfarande

inom avrinningsdi-kommuner och övriga aktörerUtredaren vill att
påverka det distriktsvisa arbetetska få möjligheterstriktet attstora

mycket bra. Inför beslut, börbland åtgärdsplaner. Dettamed ärannat
organi-samråd ske med aktuella vattenvårdsförbund,enligt utredaren

Sarnrådsmodellenföretag med påverkansationer och större vatten.
inflytande finnsobligatorisk ochmåste därför göras garantera annars

företag ochbetydande risk organisationer,min meningdet enligt atten
lokalaställning i det distriktsvisa arbetet. Defår förenskilda svagen

påverkansmöjligheter för åtgärdsplanernaha reellaaktörerna måste att
genomföra.och möjligaaccepterade, realistiskaska bli att

åtgärdsplanerBindande

detaljeradeavrinningsmyndigheten framföreslårUtredningen taratt
och myndig-blir bindande för kommuneråtgärdsplaner och dessaatt

tillnuvarande förslagetstår i strid med detheter. förslagDetta
förstärkningleda tillkommer oundvikligenmiljöbalk. Det att av
arbetet och medmed stark central styrninguppifrånperspektivet aven

naturligalokala aktörer.frihetsgrader för Detmycket begränsade vore
miljökvalitetsmål ochfram förslag tillavrinningsmyndigheten togatt

samrådsförfarande till-omfattandeåtgärdsplaner iövergripande ett
förorganisationermyndigheter och andramed kommuner,sammans

beslutet. börmöjliga delaktighet i Manpå skapadet störstasättetatt
hur måleni detalj redovisaoch andra aktöreröverlåta kommuner att
modellentänkbaraform målstyrning den endaskall nås. Denna ärav

detaljeradeBindandepå det lokala planet.aktiva aktörerför skapaatt
leda tillkommeråtgärdsplaner motsatsen.att
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Mål innebär får försämrasinteatt vattenstatusensom

Utredningen föreslår miljökvalitetsmålet för generellt skaatt vatten
innebära inte får försämra den befintliga Vattenkvaliteten ävenatt man

de värden finns i de enskilda miljökvalitetsnorrnerna under-när som
principielltskrids med bred marginal. Rent detta naturligtvisär ett

riktigt ställningstagande. Vattenkvaliteten bör inte i normalfallet tillåtas
försämras. praktiken kommer detta innebära onödiga låsningarI attatt

försvårar långsiktigt nationellt miljöarbete och dynamiskettsom en
medföra förföretagsutveckling. Det kommer mycket problematt stora

verksamheter, både i områden där miljökvalitets-nyetableringar av
målen/-normerna överskrids och i områden där milj

eftersom inte får försämras. regeluppfylls Dennavattenstatusen
kommer också det mycket svårt stimulera regionalagöra attatt

företagsstrukturen från miljöbelastade områden tillförändringar i
områden med mindre belastning. Alla nyetableringar innebäravsevärt

normalfallet alltid viss ökad miljöbelastning. borde därföri Deten
miljöbelastningen i område detmöjligt ökatemporärtatt ettvara om

nationella milj övinster. Likaså borde marginelltleder till sammantagna
miljöbelastningar tillåtas i områden där miljökvalitetsnorrnemaökade

uppfylls för underlätta dynamisk företagsutveckling.att en

Avgifter på utsläpp förorenat vattenav

föreslår avgift förorenat införs för bådeUtredningen vattenatt en
till finansiera denpunktkällor och diffusa utsläpp. Motivet detta är att

ioch eventuellt bekosta miljöåtgärdervattenadministrationennya
miljöavgifteravrinningsområdena. Jordbruket betalar sedan 1984

avgifter/skatter uppgårmineralgödsel och bekämpningsmedel. Dessa
bl.a.Motivet för dessa avgifter/skattertill 400 milj. kr. år. ärca per

förorenarenPrinciple dvs. principenPolluter PPP,Pays attom
avgift för till innebärinföra parallell utsläppbetalar. Att attvattenen

förbåde på tillförsel- och utsläppssidanbelastar jordbruketman
miljöpåverkan och med hänvisning till PPP. Dettasammasamma

miljö-med dubbla skatter/avgifter förinnebär att ett system samma
inkonsekvent.införas. Detta ologiskt ochpåverkan kommer äratt

handelsgödselskatten PPPstrider den nuvarandeDessutom mot
och indirekt sambandeftersom det endast finns mycketett svagt

mellan skatten och kväveläckaget.
företagutredningen påtalar lönsamheten imycket braDet är attatt

utsträckningoch avgiften i möjligainte får att störstaäventyras sam-
syfte,motsvarande avgifter eller skatter medordnas med samma

min mening inte dettaskatten på handelsgödsel. Enligtexempelvis är
ha två parallella avgiftssystem medtillräckligt. Man kan inte samma

syfte.
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Särskilt Sjölanderyttrande Lottenav

Enligt min mening det mycket tillfredsställande fokuseringär att en nu
sker på vattenfrågorna landeti med hjälp förslaget till vattendirek-av
tiv för medlemsländer, förslagEU:s till miljöbalk föreliggandesamt
utredning beträffande avrinningsområden. Vattenvårdsarbete främjas

samordning inom avrinningsområden.av
förslaget tillI vattendirektiv medlemsländerna dock frihetstorges
organisera och administrera sitt vattenarbete. Det därföräratt

synnerligen utgå frånväsentligt våra svenska förutsättningar näratt
ambitionen ska höjas inom vattenvården. administrationEn är ettnu
medel nå målet, god Vilka kriterier bör känneteck-att vattenstatus.en

väl fungerande administration Vad förändradmotiverar ochna en en
utvecklad administration frågeställningarnaDe bör utredningen
hantera i sitt fortsatta arbete.

Ska vidhálla det har eller måste alltgöra om

direktivetI till utredning avrinningsområden ingår förslagattom ge
till administrativt Under arbetet med utredningen harett nytt system.
flertalet framfört fördelen med utifrån Sveriges nuvarandeexperter att

med miljövårdsansvaret kommuner och länsstyrelser byggasystem
ändamålsenligt samarbetsorgan utifrån avrinningsområden. Jagett

det inte föreligger något behov avrinningsmyndigheterattanser av nya
i Sverige dit vattenfrågorna skulle lyftas från befintliga myndigheter.
Vattenvården måste fortsättningsvis knuten till miljövårdall övrigvara

den fysiska planeringen och lyftas in i samhället, intesamt mer ses
fristående sektor. krävs systemtänkande kringDet ett vattensom en

och relationen mellan miljövård och planeringsarbete viktigt.Vatten-är
vårdsarbetet måste bygga på dess lokala aktörer.

nuvarande administrativa har förbättringar genomförtsInom system
på vattenkvaliteten och flertalet kommuner och länsstyrelser har

arbete utifrånarbetat eller påbörjat sitt och mindre avrinnings-större
områden. läge föreslåAtt i detta myndigheten annan, ny ger snarare
signalen allt arbete nedlagts hitills, och på flertalatt ettsom som

resultat,platser inte varit bra. Att problematik kringgett gott
övergödning, försurning och miljögifter kvarstår i sjöar, vattendrag
och kustområden beror på brist styrmedel och båderesurser,
personellt och ekonomiskt, inte på det går kommun- och/elleratt en
länsgräns sjö eller vattendrag.genom en

Mitt förslag utredningen i sitt fortsatta arbete tittar på noll-är att ett
alternativ där utgångspunkten befintliga kommuner och länsstyrelserär
och dessa bildar samarbetsorgan utifrån avrinningsområdenatt utan
ökande kostnader för myndighetsstrukturer. organisationensDennya
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primära uppgift ska fungera infonnationscentral ochattvara som som
kunskapsorgan för ingående kommuner länsstyrelser.och Styrkan med
detta skulle regelbundet och samlat för hela avrinningsom-attvara
råden Visa på förhållanden i sjöar, vattendrag och kustornråden och
med den kunskapen bidra till adekvata myndighetsbeslut fattasatt ute
i kommuner och län vid tillståndsärenden, tillsyn och övriga åtgärder.
Vattenvårdsförbunden i landet viktig komponent i dettaär en samman-
hang. System för överklagande beslut bör hanteras inom befintligaav
myndighetsstrukturer.

Stora eller sma distrikt

utredningen föreslås distrikt för Sverige. det medförI 10 Jag attanser
för ytmässigt och naturgeograñsktalldeles områden bådestora sett.

myndigheter förväntas, förutom samtlig miljöövervakningDessa nya
distrikten, utföra insamling,och kalkningsverksanrhet inom inven-

tering, beskrivning, analys, fastställande åtgärdsplaner förav
uppfyllande också bedrivamiljökvalitetsmål och miljösam-normerav

överklaganden.verkan lokalt. Myndigheten ska hantera Miljö-även
i disktriktövervakning riskerar bli mycket generell ochatt ett stort

kostnadseffektivakan fungera underlag för adekvata ochettsom
inom miljövården. Mätverksarnhet och myndighetsutöv-lokala beslut

i bland luftvârdssammanhang,ning har inte annatansetts, vara
Mängden arbetsuppgifter riskerarförenligt inom enhet. attsamma

och medföra de inte fungerarhaverera de myndigheterna attnya
vattenvården krävs korta, snabbatillfredställande. För att gagna

förankrade. Styrkan i framgång medbeslutsförfaranden lokaltärsom
Avrinningsmyndig-vattenvården bygger på delaktighet och delansvar.

mängden arbetsuppgifter motverkarheter med föreslagen storlek och
detta syfte.

miljögifterochFörsurande näringsämnenämnen,

tyngpunkten i utredningen påkommittédirektivet liggerEnligt
negativa effekterjordbrukets miljöbelastning. Storaminskning avav

i Laholrnsbukten.har bland uppmärksammatsövergödning annat
arbete måste vidgas. Försurandeutredningens fortsattaJag attanser
fram och beaktas i utredningen.miljögifter måste lyftasämnen samt
skador. Större delen de totaladessa irreversiblaFlera änmen avav ger

nårförsurande och miljögifterutsläppen näringsänmen, ämnenav
direktutsläpp från punktkällor elleroch grundvattenytvatten genom

jordbruksnäringenvia diffusa källor. Många sektorer ärutöver
trañksektorntill starktberörda. Stora förorenade källor ärvatten
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förorenat vägdagvatten, byggsektorn läckage från olika typergenom
byggmaterial koppartak, från fogmassor,PCB dricksvattenled-av

ningar i koppar, blyfogar industrisektometc., förorenat dagvatten
och/eller direkt till recipient, sjöfartssektom med fleraprocessvatten
samhällssektorer. Olika markanvändning och dess källortyper av
påverkar vattenkvaliteten. arbetaAtt med Vattenvård i fysisk planering

förebyggandearbeta med miljövård. Vattenvård kopplatär tillatt
fysisk planering den blir kostnadeffektiv, långsiktiggör att tryggar
dricksvattenförsörjning, och underlättar avvägning mellan olika
intressen.Vi har tillräckligt med gamla miljösynder hantera redanatt
varför förutseende planering inte kan Mångapoängteras.nog ur
miljösynpunkt skadliga sprids via och produkterämnen varor som
importeras, tillverkas och används i samhället. viktigDet uppgiftär en
för utredningen finna effektiva styrmedel för diffusa källor utöveratt
jord- och skogsbrukssektorn.

geografiskKommunen inom avrinningsomrádetgränssom

miljöarbetetI dag inne i fas. Mycket miljöarbetet bedrivsär en ny av
lokalt. Under de 10 åren har del miljöarbetetsenaste storen av
decentraliserats till kommunerna. AgendaInom 21, och genom
miljöledningssystem sker i dag omfattande utveckling. Kommunenen

politisk och administrativ beslutsenhet och kan därmedär samordnaen
mängd aktiviteter såväl beslutsmässigt âtgärdsmässigt. Detstoren som

kommuninvånarnas vardag de för miljönär nära nödvändigasom
förändringarna måste ske. få fungerandeFör miljösamverkanatt en
behövs lokal förankring. Till miljösamverkan måste nödvändiga

knytas, inte minst personellt. Varje kommun ska ävenresurser
fortsättningsvis ha tillstånds- och tillsynsansvar basverksamhetöver
inom miljö- och hälsoskyddsomrâdet. kommunerDe önskar skasom
kunna utföra uppgifterna i samverkan. avrinningsmyndighetEn ny
skulle uppfattas ökad styrning "uppifrån och den för vatten-som en
vården väsentliga rådigheten åtgärder enligt miljölagstiftningenöver
och planinstrumenten skulle förlorad för kommunen.

Avgift på utsläpp

Avgift på utsläpp förorenat bra finansieraär sättvatten ett attav
vattenvårdsâtgärder. Med förorenat tolkas dagvatten. Enävenvatten
ökad miljöarnbition kräver ökade resurser.
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Bred utbildning

utredningen kunskap fram. råda bot påI har bristen lyfts För att
utbildningsprogram erbjudas alla aktörerdetta brett upplagtbör ett

Naturvårdsverket och Boverket har braberörda sektorer.inom alla
vattenplanering. Skogsstyrelsens utbildning Rikareutgångsmaterial om

förebild. Eftersom betydligt fler sektorerfungeraskog kan ärsom
skogsutbildningen, krävsjämfört medinblandade, avsättsatt resurser

vikt kunskaperna sprids så relevantaför detta. Det är största att attav
vattenkvaliteten i Sverige.för förbättraåtgärdsbeslut fattas att

bör successivt införaramdirektivet fastställs viavvaktan påI att
befintliga administrativa efterutveckla vårtdess intentioner, system
till avrinningsområden. viktigtoch det Detsvenska behov äranpassa

vattenfrågoma och för vi skapåför helhetssynen närmaatt oss en
uthållig samhällsutveckling.
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Särskilt Lars-Erikyttrande Wretbladav

Mälardalsrådet består 38 kommuner51 och samtliga fyra lands-av av
ting från fyra lände Mälaren. Rådet verkarsom omger genom

utskott fempolitiska inom programområden, miljön Inomär ett.varav
miljöutskottet har Mälaren och dess Vattenkvalitet varit centralen
fråga. ingår i beredningsgrupp tjänstemänJag under utskottet.av

andraLikt sjöar och vattendrag har flertal aktörer mycketstörre ett
intressenberättigade Mälaren, dricksvattentälct, fiskevat-t.ex.av som

rekreationsområde, recipient, farled Varje nyttjande ställerten, etc.
specifika krav på sjön och kvalitet krav ofta svåraärvattnets som-

förena miljö- brukarperspektiv.och För kunna hanteraatt ett attur
ofta motstående,alla dessa, intressen och slå vakt långsiktigom en

Vattenkvalitet behövs stark och effektivgod vattenvårdsorganisa-en
där företrädare för varje aktör har inflytande.tion, ett

i dag lämpligt forumDet saknas där kan ochmötasett man
frågor och beslutadiskutera lämpliga lösningar. Detgemensamma om

begränsade samarbete existerar koncentrerat kontroll ochärsom
Mångainte konstruktiva insatser. därför utestängda frånärparter

påverkan/inflytande eller åtminstonehar svårigheter detta.utövaatt
finns också intressekonflikter mellan olika parter/intressenterDet som

behöver behandlas och lösas tillfredsställande sätt.ett
Mälardalsrådet har därför tillskrivit regeringen med begäran atten

vattenvårdsorganisation.utreda Rådet framhöll dettyp atten ny av
främsta syftet med utredningen borde undersöka förutsätt-attvara
ningarna för skapa organisation oberoende gränseratt en som, av

geografiska eller andra, enligt principeradministrativa, demokratins
alla berörda aktörer, särskilt de och betydelsefulla,stora, tungager

inflytande. sådan organisation bör omfatta hela tillrinningsområdetEn
kostnadseffektiva åtgärderför medge kan vidtas. Finansieringenatt att
borde bygga på avgifter från brukarna relaterasverksamheten somav

till deras utnyttjande vattnet.av
förslag i detta delbetänkande uppfyller inteDet presenterassom

organisation. modellmålsättningen aktörsbaserad Denen somom
alltför centraliserad aktörerföreslås innebär styrning där olikaen

få begränsat inflytande. inte hellerkommer mycket Den byggeratt ett
på demokratiska grunder.

Mälardalsrådet förordar modell med valda ledamöter somen annan
har förankring i berörda organisationer eller intressegrupper. Enen

förutsättningar för effektivtsådan organisation har störretyp ettav
ändamålsenligt kanarbete och resultat att gemensamtgenom man

analysera problem, definiera lämpliga åtgärder få kunskaper som
till minskade utsläpp och utveckla till kost-motiverar strategier

sådantnadseffektiva åtgärder. Jag utredningen bortatt ta ettanser
till grund för sitt arbete.synsätt
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avrinningsomrádesvisSystem för Dir.

1996:57vattenadministration

regeringssammantrade juliBeslut vid den ll 1996

Sammanfattning uppdragetav

med uppgift utarbetasärskild utredare tillkalla:En ettatt
hanteringavrinningsomradesvisadministrativt försystem av

för detUtgångspunktermiljö- och resursfrågor.vattenanknutna
tillförslagbl.a. deadministrativa skallsystemet vara

Miljöbalksutredningensimiljökvalitetsnormer presenterassom
1996:103,SOUtill miljöbalkMl993z04 förslag ny

krav i ramdirektiv m:kommande EUzsnitratdirektivet, samt
vatten.

förklargöra förutsättningarnaskall utredarenVidare att
jordbrukare i del-miljösamverkan mellantillämpa ett

åtgärder förkomplement till dagensavrinningsområde ettsom
miljöbelastning.jordbruketsminskaatt

påbörja försöksverksamhet med syfteMöjligheterna attatt
ocksåadministrativa skallerfarenheterskaffa systemav nya

undersökas.

Bakgrund

vatlenfrâgoruppdrag havs- ochNaturvårdsverkets om

budgetåretregleringsbrevet för 1994/95Regeringen igav
för arbetet medNaturvårdsverket i uppdrag inomatt ramen
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utveckla effektrelaterade miljömålhavs- och vattenfrågor mer
kostnadseffektiva åtgärder. Förslag till åtgärderutformasamt

utsläppuppfylla det SO-procentiga reduktionsm ålet förfor att av
havet skulle redovisas.kväve till
april Naturvårdsverket detta uppdrag1996 redovisadeDen l

miljögifteri alger och Rapport 4561.Kampen motrapporten
redovisas kväve il bruttoutslåppen södrarapporten att av

Sverige minska mellan årenberäknas med 25-30 1985procent -
naturliga kväverening sker i mark1997. Den ochsom

vattendrag på till havet då inte beaktats. de områdenhar Iväg
där kväveutsläppen från jordbruket framför allt iär störst,

Sverige,sydvästra har minskningen varit minst, omkring 10
kväveläckagetDetta insatserna för minskaprocent. trots att att

har varit där.störst
Naturvårdsverket har i redovisat möjligaantalettrapporten

Östersjönåtgärder för minska kväveutsläppen till ochatt
Västerhavet. Detta gäller framför allt jordbruks- och VA-
sektorerna.

För minska kvävebelastningen, främst det gälleratt när
punktutsläpp, på optimalt kan det enligt verketsättett vara
möjligt införa avgiftssystem liknande den NOxatt ett
kväveoxid-avgift fråntillämpas för utsläppsom
energiproduktionsanläggningar.

För jordbrukssektom verket ändringarattanser av
brukningsrutiner, regler och miljöstöd behövs. För optimeraatt
insatserna både miljömässigt och på kostnadseffektivt sättett
krävs helhetssyn i vattenvårdsarbetet. Nya samarbetsformeren
behöver utvecklas for skyddet våra medvatten,av
avrinningsområdet grund, exempelvis attsom genom
miljösamverkansgrupper bildas inom jordbrukssektom. Dessa
miljösamverkansgrupper skulle komplement tillettvara
nuvarande och framtida andra styrmedel med syfte halveraatt
utsläppen kväve jordbruket.frånav

Grunden till Naturvårdsverkets förslag miljösamverkanom
ligger i jordbrukama i område skaparavgränsatatt ett ett

intresse för vattenkvaliteten.och Igemensamt ettansvar
delavrinningsområdeskallkommunernaoch/ellerlänsstyrelsema
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från samverkans-belastningenmål förbindandedels ange
godkänna planentillsynsmyndigheterområdet, dels samtvara

helabyggaMiljösamverkansgruppenmiljösamverkan.för avses
samarbete mediegenkontrollpååtgårdaarbetesitt en

årlig miljörapportredovisas iskallMiljöarbetetsamordnare. en
skall, med stödJordbrukarentillsynsmyndigheten.till av

kostnadseffektivaåtgärderutformarådgivning, kunna årsom
kvåveutlakningen.minskaförspecifika företagetför det att

samordnareställas. Enutbildning skallpåKrav av
tillsyns-godkännasskallvilkenmiljösamverkansgruppen, av

börmyndigheten, utses. . minskaförföreskrifternaföreslår vidareVerket attatt
regionalt.bl. nårsalterbelastningen anpassasa.av

hårutgångspunkt i demedåtgärderförslag tillfärdigaNågra
minskaförutgångspunktetnaprincipiellaredovisade att
VerketNaturvårdsverket inteharkvävebelastningen presenterat.

dåförslagSådana1997.så tillgöra avsesatt sommarenavser
miljöbelastningförberäkningarspecifikapågrundas

geografisktb|.a.hjälpmedavrinningsområdesvis ettav
GIS-system.informationssystem

Miljökvalitetsnormer

förslag tillMiljöbalksutredningenöverlämnadejuli 1996Den 4
regeringen.Miljöbalk tillnyen

föreskrifter skallföreslåsbetänkandeutredningens attI
landethelaeller förområdengeografiskaförmeddelas om

Sådanaövrigt.iellerluftmark,påkvaliteten naturen
imiljökvalitetsnormer.förkallasföreskrifter

föroreningsnivåer ellerdeskallMiljökvalitetsnormer ange
förkaneller miljönmänniskor utsättasstömingsnivåer utansom
bestämtskallMiljökvalitetsnormema närmarebetydande fara.

ange
ellerkemiskaförekomsttillåtnaeller lägstahögsta av-

produkter,biotekniska
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högsta eller lägsta tillåtna förekomst någon viss organism- av
kan tjäna till ledning för bedömningen tillståndetsom iav

miljön,
högsta tillåtna nivå för buller, skakning, ljus, strålning eller-

sådan störning, ellerannan
4högsta eller lägsta tillåtna nivå eller värde för vattenstånd eller-

vattenflöde.
Om det behövs för miljökvalitetsnorm skallatt uppfyllasen

skall enligt förslaget regeringen, länsstyrelse eller kommun
åtgärdsprogram.upprätta I åtgärdsprogramett skallett anges

bl.a. de åtgärder skall vidtas för miljökvalitetsnormenattsom
skall uppfyllas, skall vidta åtgärderna denärvem samtsom

Åtgärdsprogrammetskall genomförda. skall medvara omprövas
minst fem års mellanrum.

Förslaget innebär vidare myndigheter och kommuneratt
skall till åtgärdprogrammet följs såatt miljö-se att
kvalitetsnormema uppfylls de planerar,när tillstånd,prövar

tillsyn ochutövar meddelar föreskrifter Av åtgåndsprogrammet
skall framgå hur verksamheter skall bedrivas så att
miljökvalitetsnormer uppfylls. Tillstånd får inte meddelas för
verksamheter medverkar till miljökvalitetsnormattsom en
övertråds. Tillstånd får återkallas eller omprövas när en
miljökvalitetsnorm har övertråtts.

Utredningens förslag till Miljöbalk föremål förår nu
remissbehandling och regeringen under år lägga1997attavser
proposition Miljöbalk till riksdagen där också förslagom om
bindande miljökvalitetsnormer ingår. I avvaktan på proposition
och riksdagens beslut bör också parallellt och frivilligtett

utredas och isystem regioner:prövas ett par

EU:s vattenpolicy

Ett förslag till ramdirektiv för vatten att presenterasavses av
Europeiska kommissionen före 1996 års slut. Kommissionen
har i till Rådet föreslagitrapport sådant ramdirektiven att ett
bl.a. bör innehålla hänvisning till försiktighetsprincipen,en
krav på förebyggande åtgärder, åtgärder vid källan, och en
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progressiv minskning utsläpp miljöfarliga ämnen samt attav av
förorenaren skall betala. Syftet med ramdirektiv påett
vattenområdet uppnå hög miljöskyddsnivå ñrår att vatten,en
såväl grundvatten, och kustnåra Ramdirektivetyt- vatten.som
kan också komma innehålla krav på framatt att ta
avrinningsområdesspecifika åtgärdsprogram för godatt
Vattenkvalitet skall kunna uppnås i avrinningsområde.ett

örsøksverksamhetF och samverkansgrupper

Regeringen konstaterar det finns intresseatt ett attav
genomföra försökverksamhet olika projekt fören attgenom
utveckla och administrativapröva för införandetsystem av
miljökvalitetsnormer m: och grundvatten. Detta kanyt- vara en
möjlighet snabbt kunna införa miljökvalitetsnormeratt för
vattenvårdsarbetet i hela Sverige. Genomförandet sådanav
försöksverksamhet bör ske regionalt och på frivillig basis.

Lantbrukarnas Riksförbund och Sveriges Lantbmks-
universitet har tagit fram förslag till arbetsmodell för atten
minska vñxtnâringsläckaget. Modellen bygger bl.a. på att man

samverkan mellan antal lantbrukare iettgenom ett
avrinningsområde skulle vidta de för området mest
kostnadseffektiva åtgärderna för minska nâringsläckaget.att
Systemet bygger på frivillighet. Arbetsmodellen har likheter
med den Naturvårdsverket beskrivna modellenav om
miljösamverkan.

Uppdraget

Administrativt system

Utredaren skall lämna förslag till administrativt förett system
avrinningsområdesvis hantering vattenanknutna miljö- ochav
resursfrågor. Uppdraget skall i första hand inriktat påvara
närsaltsutsläpp från jordbruket. Utredaren skall belysa huräven

skulle kunna tillämpas påsystemet andra utsläppskällor samt
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miljöpåverkan på landets vattentillgångar, inklusiveannan
grundvatten. Utgångspunkt för det administrativa skallsystemet

de förslag miljökvalitetsnormer och tillhörandevara om
åtgärdsprogram i Miljöbalksutredningens förslagtassom upp
till miljöbalk kommande krav i ramdirektivEU:s församtny

och bestämmelser i EU:s nitratdirektiv. Vidare börvatten
utredaren belysa kan omfatta kalknings-ävensystemetom
insatser.

Såväl legala administrativa konsekvenser förslagetsom av
skall belysas. Ekonomiska konsekvenser för samtliga berörda
aktörer skall beräknas. Utredaren skall konkreta förslag tillge
administrativa organisationsmodeller och hur dessa skall
finansieras behov författningsändringar.samt ev. av

Miljösamverkan

Utredaren skall utreda förutsättningarna för tillämpaatt
miljösamverkan mellan jordbrukare i delavrinningsområdeett

komplement till dagens minskaåtgärder förett attsom
jordbrukets miljöbelastning. Utredaren skall analysera detom
inom för det administrativa möjligtärsystemet attramen
effektivt målstyra, kontrollera och, sanktioneravid behov,
sådana samarbetsformer. Utredningen skall därvid kunna ge
underlag för fortsatta bedömningar metodens tillämplighetom
och behov ytterligare prövning försöks-t.ex.av genom
verksamhet. Utredaren skall miljösamverkan kanpröva om

miljö-komponent för uppfylla uppställdutgöra atten en
kvalitetsnorm.

miljösamverkansmodellSyftet med införandet skulleenav
kostnadseffektivt minska miljöpåverkan frånpå sättatt ettvara

uppställda miljökvalitetsnormer,jordbruket för uppfylla föratt
vattenpolitik och föruppfylla mål för EU:s attatt snarast

halveringsmål för kväve frånmöjligt uppfylla utsläppdet av
jordbruket öka jordbruksnäringenshar attsatts genomsom upp
delaktighet i miljöarbetet.

bedömning nackdelarUtredaren skall för- ochgöra aven
i jämförelsemed miljösamverkansmodellen regionaltmed
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anpassade föreskrifter såsom metod för minskaatt
nårsaltsutslåpp från jordbruket.

sammanhang till möjligheternaI detta bör hänsynäven tas
övervaka miljösamverkansgruppens måluppfyllnad.att

sanktionssystemMöjligheter till och utformning ellerav ev.
liknande, avseende rniljösamverkansgruppen i de fall
miljösamverkansgmppen inte uppnår åtagna mål respektive om

enskild i inte vidtar de åtgärder hanlhon åtagit sig,en gruppen
skall presenteras.

I Norge, Frankrike och på några platser i Sverige finns idag
modeller för miljösamverkan liknande det som
Naturvårdsverket skissat på. Utredaren bör dra denytta av
erfarenheter gjorts där.som

Utredaren bör belysa hur miljösamverkansmodell ställeren
sig i förhållande till miljöersåttningsprogramEU:s för
jordbruket och till nitratdinektivet.

Avseende behovet och förslag till konkreta åtgärder förav
minska jordbrukets miljöpåverkan ligger för dettaatt ansvaret

arbete på sektorsmyndigheten. Erfarenheter försöks-av
verksamhet miljösamverkanavseende och bedömningar av
samverkansmodellens tillämplighet bör därför kunna tillvaratas

sektorsmyndigheten.av

örsäksverksamhetF

Utredaren skall söka kontakt med intresserade regioner, med
karaktärsmässigt olika avrinningsområden, Laholms-t.ex.
buktens och Mälarens avrinningsområde, för undersökaatt
möjligheterna försöksverksamhet, i eller fleraatt starta ett
områden, med syfte skaffa erfarenheteratt av nya
administrativa för avrinningsområdesvis hanteringsystem av
vattcnanknutna miljö- och resursfrågor.

Tidsplan och arbetsformer

Uppdraget skall redovisas den l juni 1997. Isenast rapporten
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skall behövliga författningsförslag finnas redovisade.ev.
Utredaren skall samråda med Naturvårdsverket,

ÖvrigaJordbruksverket och Miljöbalksutredningen. berörda,
lantbruksnäringen, vissa länsstyrelser ocht.ex. kommuner skall

hållas informerade utredarens arbete tillfällesamtom attges
framföra synpunkter:

Utredaren skall samråda med Naturvårdsverket i deras arbete
med vidareutveckla de förslag verketatt presenterade isom
Naturvårdsverkets uppdrag havs- och vattenfrågor såsomom
exempelvis förslag till införande avgiñssystem förett nytt attav
minska nårsaltsbelastningen, främst från punktkâllor.

Utredaren skall i den mån det aktuellt beakta regeringensår
direktiv l992:50, 1994:23, 1994:124, 1996:49 till samtliga
kommittéer och särskilda utredare.

Miljödepartementet
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avrinningsditrikttillförslagSMHI:s

i avrinnings-indelning Sverigefyra förslag tilllämnatSMHI har av
grundläggande.havsomrpådenhuvudavrinnings- ochdistrikt, där är

fördistrikt bygger på8 och 11förslag 4, gränsernaTre att av-
med havsomrâdesgränser.rinningsdistrikten skall stämma överens

med Egentliga Oster-hela Oresundvalt föraharSMHI att samman
sjön.

omfattar två eller län.där varje distriktförslagVidare finns treett
distrikt. inte delaförslag med fjorton Förresulterade iDetta attett

ochhålla Göta älvhuvudavrinningsområden valdes att samman
de då kommerdistrikti sittMälaren-Norrström atttrots attvar

län.omfatta fler än tre

avrinnings-och finskadet finns norskaframgårPâ kartorna att
områdenantal småSverigedränerarområden samt ettgenomsom

närliggandekopplas tillbörtill Norge. Dessadränerar av-som
rinningsdistrikt.
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distriktFyra
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Åtta distrikt
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distriktElva
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distriktFjorton
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1997 os 10
Cäftwy

TEKNlKNA
Anders Karlsson

ÖRSBAKEN

Projektbeskrivning
Örsbaken vattenområdet Nyköping. innehållsöder Vatten med dess tillförsär om
Örsbaken ÖstersjönGårdarNyköpings och därmed främst via tillrinnandegenom
Kilaån, Nyköpingsån Svärlaån.och Olika aktiviteter avrinningsområdeinom ett kan

från frånmiljö- eller resurssynpunktvarken isoleras varandra. Miljöplanering och
på hållbart mästeplanering hur närsalter skall utnyttjas utifrånett sätt göras ettav

avrinningsområdenhelhetsperspektiv med bas. Vatten transporterar näringsom
föroreningar alla administrativaoch En offensivöver gränser. och samordnad

vattenplanering med helhetssyn leder till ökatett hos alla borengagemang som
Örsbakens Ävenavrinningsområdeoch verkar inom i bästa påAgenda 21-anda.-

nivånationell har insett behovet att ta ett samlat i ettman av grepp
avrinningsområde i stället för hantera varje enskiltatt problem för Regeringensig.
har tillsatt riksdagsledamoten Eva Eriksson särskild utredare för dennasom
samordning.

ÖRSBAKENSyfte med projekt kan vara

avrinningsområdetvattenplanering sker i samverkan inomatt
avrinningsområdetbor och verkar inomalla skallatt känna till vattnets vägsom

systemetgenom
åtgärderalla enskilda i helhetsperspektivatt ett

samlad bild alla undersökningar ochatt mätningar finns föreslåoch attaven som
så erhållerkomplettering dessa att klar bild områdetnuläget iav man en av

undersöka möjligheter finansiera framtidaatt att utredningar och förbättrings-
åtgärder avrinningsområdeinom



Bilaga132 3 1997:99SOU

Genomförande

avrinningsområdeEtt seminarium anordnas i höst med förrepresentanter
Örsbaken. fårEn arbetsgrupp uppgift framtill underlag till seminariet formatt ta i av

nulägesorientering och förslag till hur arbetet skall fortskrida. Arbetsgruppensen
arbetsområdedeltagare skall ha god kännedom sitt träffaseget vid tresom om

tillfällen.

lntressentema indelas i olika för underlätta fortsattatre att det arbetet.grupper
Processägama direkta de påverkahar den direkta möjligheten attsom-
Markägare, kommunerna, företagen, Väg- och Banverket

Processägama indirekta-
Nyköpingsåns vattenvårdsförbund, LRF, Wllaägarföreningar

Företrädare för samhället

Länsstyrelsen kommunernas miljönämnder, Agenda 21-kommittén. Naturvårds-

verket

Processägare direkta-
Kommunerna Askersund

Hallsberg
Örebro

Vingåker

Finspong

Katrineholm

Eskilstuna

Strängnäs

Flen

Norrköping

Gnesta

Oxelösund

Nyköping

Större enskilda företag

Större enskilda markägare

Banverket

Vägverket
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Processägare indirekta-
Nyköpingsåns vattenvårdsförbund

Kilaáns dikesföretag

Svärtaåns representant
ÖrebroLRF
Östergötland

Södermanland

Centralt
Hushållningssällskap

Näringslivet- Företagarföreningar

Lokala föreningar båtägarföreningarRädda Hallbosjön, Villaägamasom m
Kommunförbundet

Företrädare för samhället
ÖrebroLänsstyrelserna i län
Östergötland

Södennanland

Kommunernas miljönämnder

Miljödepartementet

Naturvårdsverket

Skogsvårdsstyrelsen

Jordbruksverket
Övriga resurser
Högskolor/Universitet

SMHI

Lantmäteriet

Naturskyddsföreningen Ornitologema m
Konsulter

Entreprenörer

Länsarbetsnämnden Arbetsförmedlingen-
Projektorganisation

En projektgrupp genomför uppdraget. Till projektet erforderligaknyts resurser.
Kommunledningen representeras styrgrupp.av en

Tidplan

Se bilagda projektplan
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Ekonomi

Ingår i KOM-projektets resurstilldelning. Seminarieavgifter täcker huvudsakliga
kostnader.

Arbetsgrupp

Representant för

LRF

Nyköpingsåns vattenvårdsförbund

Vägverket

Banverket

Kommunförbundet

Vattenfall

lndustnförbundet

Jordägarförbundet

Länsstyrelsen

Miljönämnden
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