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Vattenmyndigheten för N. Östersjön
Vattenmyndigheten för Bottenhavet

Box 256
SE-751 05 Uppsala
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 7
Handläggare:
Lena Forsell
Telefon:
018-471 18 65

Samråd om förvaltningsplan, åtgärdsprogram och
miljökvalitetsnormer 2021-2027
Beslut
Härmed beslutas
- att Uppsala universitet överlämnar bifogat yttrande som sitt
svar.

www.uu.se
lena.forsell@uadm.uu.se

Bakgrund
Uppsala universitet har beretts möjlighet att lämna synpunkter
på förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer
2021-2027 för Norra Östersjön och Bottenhavet, samt för vatten
med påverkan från vattenkraft. Bifogat yttrande har utarbetats av
professor Ian Snowball och universitetslektor Ekaterina
Sokolova, bägge vid institutionen för geovetenskaper.
Synpunkterna i det bifogade yttrandet är även inlagda i
Vattenmyndighternas webbenkät.
Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad rektor i närvaro
av prorektor Coco Norén och universitetsdirektör Caroline
Sjöberg, efter föredragning av fakultetshandläggare Lena
Forsell. Närvarande därutöver var akademiombudsman Per
Abrahamsson och Uppsala studentkårs ordförande Jacob
Färnert.

Anders Hagfeldt

Lena Forsell

Organisationsnr:
202100-2932
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Tack för att du lämnar synpunkter på
vattenmyndigheternas samrådsmaterial!

Nu är det dags att tycka till om de kommande sex årens vattenförvaltning. Synpunkter kan lämnas på förslag till
förvaltningsplan, åtgärdsprogram, föreskrifter om kvalitetskrav för vattenförekomster och delförvaltningsplan
med åtgärder mot vattenbrist och torka för ett eller flera av Sveriges vattendistrikt.

Tillsammans värnar vi vattnets värden
Det här Word-dokumentet är framtaget som ett verktyg för dig som arbetar i en kommun eller annan
organisation där synpunkter på samrådsmaterialet kan komma från flera personer. Vi ser helst att ni skickar in
synpunkterna på samrådsmaterialet via webbenkäten. Genom att du använder webbenkäten underlättar du
hanteringen av inkomna samrådssvar och vi kan fokusera på att förbättra innehållet i dokumenten.
Webbenkäten hittar du på https://webropol.com/s/vattensamrad
Dina synpunkter ska ha kommit in till vattenmyndigheterna senast den 30 april 2021.

Formuläret är uppdelat i flera avsnitt:


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Uppgifter om dig som besvarar frågorna
Vilket eller vilka vattendistrikt synpunkterna gäller
Frågor om förslag till förvaltningsplan
Frågor om förslag till åtgärdsprogram
Frågor om föreskrift om miljökvalitetsnormer
Frågor om förslag till delförvaltningsplan med åtgärder mot torka och vattenbrist
Frågor om tillhörande bilagor till samrådsmaterialet
Fråga om miljökonsekvensbeskrivning
Övriga synpunkter

Om du vill lämna synpunkter på bedömningar av enskilda vattenförekomster och åtgärdsförslag för dessa kan
du göra det direkt i Vatten Informations System Sverige, VISS.

Instruktioner
Du kan lämna synpunkter på alla delar av materialet men det är inte nödvändigt att svara på alla frågor för att
kunna skicka in svar. Välj ut de delar som du eller din organisation är berörda av. Som ett stöd för att
underlätta processen med att ta fram synpunkter finns alla frågor samlade i detta Word-dokument. Ett tips är
att arbeta i Word-dokumentet och sedan kopiera in svaren i webbenkäten på aktuellt ställe. På
www.vattenmyndigheterna.se/samrad hittar ni webbenkäten, adresser samt allt samrådsmaterial.
För kännedom så visar denna Word-enkät samtliga frågor för samtliga vattendistrikt. I webbenkäten kommer
endast de frågor visas som hör till det eller de vattendistrikt som du valt att svara för.
Mer information om hur vi hanterar personuppgifter och handlingar som kommer in till vattenmyndigheterna
finns på vattenmyndigheternas webbplats (länk).
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Uppgifter om dig som besvarar frågorna
Ange vilken typ av organisation du representerar: *











Kommun
Länsstyrelse
Central myndighet
Vattenorganisation (vattenråd/vattenvårdsförbund)
Region
Intresseorganisation
Branschorganisation
Företag
Privatperson
Övriga

Ange typ av övrig organisation: Universitet
Namn på organisation: Uppsala universitet
Kontaktperson: Lena Forsell
E-post: lena.forsell@uadm.uu.se
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Vilket eller vilka vattendistrikt synpunkterna gäller

Sveriges fem vattendistrikt.

Ange vilket/vilka vattendistrikt synpunkterna gäller *
Bottenvikens vattendistrikt
Bottenhavets vattendistrikt x
Norra Östersjöns vattendistrikt x
Södra Östersjöns vattendistrikt
Västerhavets vattendistrikt
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1. Förslag till förvaltningsplan för vatten 2021–2027
Ange dina synpunkter per kapitel i förvaltningsplanen under respektive rubrik.

1.1 Synpunkter på kapitel 1 – Inledning:

Bottenhavet:
Sid 6 – avsnitt 1.1 – Allas vatten
Vatten är en naturresurs, inte ett arv, som Vattendirektiv har skrivit.
Sid14 – avsnitt 1.2 - Förbättringar – gjorda och de som behöver göras
Det är inte klart vad som menas här med ”….hur ett förändrat klimat påverkar vattnet…”.
Är det vattnets kvalitet eller flöde som är fokus. Översvämning nämns i samma paragraf,
och det relaterar mest till flöde, inte kvalitet (rent vatten).

1.2 Synpunkter på kapitel 2 – Beskrivning av vattendistriktet:

Bottenhavet:
Sid 15 – avsnitt 2.1 - Geografi och befolkning
Befolkning i vattendistriktet beräknas öka med 10% 2018-2050. Det är inte ”i stort sett
oförändrad”. Vem har bedömt att 10% ökning inte är en signifikant förändring, och vad är
motivering bakom detta?
Sid 23 (bland annat) – avsnitt 2.7 - Utmaningar i Bottenhavets vattendistrikt
Dokumentet måst vara konsekvent om vilket ämne som ingår i gruppen ”miljögifter”, som
beskrivas senare i sektion 3.6. Det står ”miljögifter och metaller” på vissa ställen i
dokumentet (t.ex. sid 19), men enligt 3.6 innebär ”miljögifter” både organiska ämnen
OCH metaller. Beskrivning av miljögifter bör för tydlighetens skull flyttas fram.

Norra Östersjön
(kommentarerna utgår från förslag till förvaltningsplan för Norra Östersjöns vattendistrikt,
men de flesta är av generell karaktär och kan vara relevanta för samtliga vattendistrikt):
Sid 24 – avsnitt 2.7 – Klimatförändringar
Här skulle det vara lämpligt att ingående beskriva påverkan av klimatförändringar på
vattenkvalitet, inte bara med hänsyn till övergödning och bekämpningsmedel.
Sid 25 – avsnitt 2.7 – Vattenförsörjning
”Många av VA-system är gamla och med nuvarande förnyelsetakt tar det cirka tvåhundra
år innan alla ledningar är utbytta.” – Oklart om meningen syftar på avlopp- eller
dricksvattenledningar eller bägge delarna.
”Gamla och bristfälliga ledningar ökar risken för läckage och därmed utsläpp av
avloppsvatten, eller onödig åtgång av dricksvatten.” – Formuleringen är otydlig då den
syftar på både avlopp- och dricksvattenledningar samtidigt. Det skulle vara fördelaktigt att
skilja på dessa, då mekanismerna och konsekvenserna är olika för dessa två typer av
ledningar. Problematiken med bristfälliga avlopp- och dricksvattenledningarna är
komplicerad och omfattande och kopplad till stora investeringar varför det kan vara
fördelaktigt att beskriva den mer ingående.
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Sid 26 – avsnitt 2.7 – Miljögifter
När man nämner (avlopps) reningsverk som föroreningskälla för miljögifter är det av stor
vikt att undersöka vilka faktorer, d.v.s. vilka verksamheter eller aktiviteter uppströms
reningsverket, som orsakar förekomst av miljögifter i avloppsvatten. Den informationen
behövs för att genomföra lämpliga åtgärder.
1.3 Synpunkter på kapitel 3 – Tillstånd och påverkan i vattendistriktet:

Bottenhavet:
Sid 42 – avsnitt 3.5 - Morfologiska förändringar
Det är lite märkligt att den pågående naturlig landhöjning som påverkar kustlinjer osv i
detta vattendistrikt inte alls nämns här. Det nämns först i Tabell 30, s. 113, kopplad till
klimatförändringar.
Sid 43 – avsnitt 3.5 - Morfologiska förändringar
”Sedimentbankar” är inte ett känt ord. Var det mening att skriva ”fiberbanker” eller
liknande?
Sid 85 – avsnitt 3.10 - Påverkanskällor: Orsaker till förändrade grundvattennivåer
”…områden med relikt saltvatten”. Kopplingen till postglacial landhöjning, som fortfarande
pågår, kanske bör förtydligas.

Norra Östersjön
(kommentarerna utgår från förslag till förvaltningsplan för Norra Östersjöns vattendistrikt,
men de flesta är av generell karaktär och kan vara relevanta för samtliga vattendistrikt):
Sid 36 – avsnitt 3.4 – Övergödning – Diagram 1-2
”Urban markanvändning” och ”reningsverk” – det är oklart hur dessa två kategorier
hänger ihop. Man kan anta att urban markanvändning är källan till föroreningar som
behandlas m.h.a. av reningsverk. På liknande sätt är det oklart hur ”industri” och
”reningsverk” hänger ihop. Det bör förtydligas.
Sid 53 – avsnitt 3.6 - Påverkankällor: Orsaker till miljögifter i yt- och grundvatten,
Diagram 5-8
Det skulle vara bra att någonstans i texten tydligt förklara vad de olika kategorierna
inkluderar, t.ex. att ”diffusa källor – urban markanvändning” syftar på dagvattenavrinning
från hårdgjorda ytor i staden inklusive trafik i staden.Till exempel är skillnaden mellan
kategorierna ”Diffusa källor – Transport och infrastruktur” och ”Diffusa källor – Urban
markanvändning” är oklar.
När man skriver om påverkan från reningsverk är det viktigt att rapportera de källor som
orsakar förekomst av föroreningar i avloppsvatten som behandlas på reningsverk. Detta
är för att möjliggöra uppströmsarbete och sätta in åtgärder vid källan. Reningsverk i sig
ska inte ses som en föroreningskälla utan som en åtgärd som kan minska vissa
föroreningar
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1.4 Synpunkter på kapitel 4 – Miljöövervakning:

Norra Östersjön
(kommentarerna utgår från förslag till förvaltningsplan för Norra Östersjöns vattendistrikt,
men de flesta är av generell karaktär och kan vara relevanta för samtliga vattendistrikt):
Sid 97 – avsnitt 4.1 – Övervakning av vattnet
”Samarbete behövs för övervakning. Enligt (vattenförvaltningsförordningen)(2004:660),
ska vattenmyndigheterna ta fram program för övervakning av landets vattenförekomster.”
En generell kommentar kring övervakning är vikten av att övervaka den mikrobiella
vattenkvaliteten i vattenförekomster. I nuläget utförs övervakning av den mikrobiella
kvaliteten (fekal påverkan) vid badvattenplatser och vattentäkter som används för
drickvattenuttag (råvattentäkter). Det skulle vara fördelaktigt att övervaka den mikrobiella
vattenkvaliteten även i övriga vattenförekomster, inte minst recipienter av avloppsutsläpp.
Detta är viktigt med tanke på att kunna etablera reservvattentäkter, nya vattentäkter och
badplatser, och kunna säkerställa god vattenkvalitet för strandbetande djur, bevattning
m.m.
1.5 Synpunkter på kapitel 5 – Vatten i ett förändrat klimat:

Norra Östersjön
(kommentarerna utgår från förslag till förvaltningsplan för Norra Östersjöns vattendistrikt,
men de flesta är av generell karaktär och kan vara relevanta för samtliga vattendistrikt):
Sid 109 – avsnitt 5.2 - Dricksvatten och vattenförsörjning i ett förändrat klimat
Aspekter kring framtida förändringar av vattenkvalitet i råvattentäkter skulle kunna
beaktas mer ingående. Eventuellt kommer dessa aspekter behöva beaktas i
övervakningsprogrammet. Samtidigt berörs dessa aspekter i viss utsträckning på s. 115
”Stora utmaningar för dricksvatten”. Det kan bli tydligare om all text om
klimatförändringars effekter på dricksvattenförsörjning finns i samma avsnitt.

1.6 Synpunkter på kapitel 6 – Ekonomisk analys av vattenanvändning och vattentjänster:
Bottenhavet:
Sid 137 – avsnitt 6.5 – Vattnets värde
Sista paragrafen har inte med Bottenhavet att göra.

1.7 Synpunkter på kapitel 7 – Miljökvalitetsnormer för vatten:
Skriv text här som du kopierar in i webbenkät
(10 000 tecken)

1.8 Synpunkter på kapitel 8 – Sammanfattning av åtgärdsprogrammet:
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Skriv text här som du kopierar in i webbenkät
(10 000 tecken)

1.9 Synpunkter på kapitel 9 – Delaktighet i arbetet med vattenförvaltning:
Skriv text här som du kopierar in i webbenkät
(10 000 tecken)

1.10 Synpunkter på kapitel 10 – Vattenförvaltning 2021–2027:
Skriv text här som du kopierar in i webbenkät
(10 000 tecken)

1.11 Sammanfattar förvaltningsplanen vattenförvaltningsarbetet på ett bra sätt?
Exempel på frågeställning: Vad kan förbättras?
Skriv text här som du kopierar in i webbenkät
(10 000 tecken)

1.12 Övergripande synpunkter på förslag till förvaltningsplan:
Exempel på frågeställning: Hur tillgängligt är samrådsmaterialet?
Skriv text här som du kopierar in i webbenkät
(10 000 tecken)

2. Förslag till åtgärdsprogram för vatten 2021–2027
Ange dina synpunkter på åtgärdsprogrammet.
Synpunkter på förslag till åtgärder riktade till myndigheter och kommuner
Här finns möjlighet att lämna förslag till förbättringar, förändringar kring respektive åtgärd riktad till
myndigheter och kommuner. Det finns möjligheter att lämna synpunkter på alla delar av materialet,
men det är inte nödvändigt att svara på alla frågor. Välj ut de delar som du eller din organisation
känner er berörda av.
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De synpunkter som lämnas blir en del i den fortsatta dialogen med kommuner och myndigheter. Vi
önskar särskilt att länsstyrelser, kommuner och Försvarsinspektören för hälsa och miljö kommenterar
på åtgärder om vägledning (tillsyn och rådgivning), inom de områden som är relevanta för sin
myndighet.
2.1 Motsvarar åtgärden behovet?
Lämna synpunkter på de åtgärder som berör din organisation/verksamhet. Välj ett av tre
svarsalternativ och motivering när åtgärden inte motsvarar behovet.
Svarsalternativen är: Ja (åtgärden motsvarar behovet), Nej, åtgärden är mer omfattande än vad som
behövs eller Nej, viktiga delar saknas i åtgärden.
Motivering: Motivera svaret när åtgärden inte motsvarar behovet (10 000 tecken)
Åtgärderna är:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Alla åtgärdsmyndigheter 1
Alla åtgärdsmyndigheter 2
Boverket 1
Försvarsinspektören för hälsa och miljö 1
Försvarsinspektören för hälsa och miljö 2
Försvarsinspektören för hälsa och miljö 3
Försvarsinspektören för hälsa och miljö 4
Havs- och vattenmyndigheten 1
Havs- och vattenmyndigheten 2
Havs- och vattenmyndigheten 3
Havs- och vattenmyndigheten 4
Havs- och vattenmyndigheten 5
Havs- och vattenmyndigheten 6
Havs- och vattenmyndigheten 7
Havs- och vattenmyndigheten 8
Havs- och vattenmyndigheten 9
Jordbruksverket 1
Jordbruksverket 2
Jordbruksverket 3
Jordbruksverket 4
Jordbruksverket 5
Jordbruksverket 6
Kammarkollegiet 1
Kemikalieinspektionen 1
Läkemedelsverket 1
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1
Naturvårdsverket 1
Naturvårdsverket 2
Naturvårdsverket 3
Naturvårdsverket 4
Naturvårdsverket 5
Naturvårdsverket 6
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33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

Naturvårdsverket 7
Naturvårdsverket 8
Naturvårdsverket 9
Skogsstyrelsen 1
Skogsstyrelsen 2
Skogsstyrelsen 3
Statens geotekniska institut 1
Sveriges geologiska undersökning 1
Trafikverket 1
Länsstyrelserna 1
Länsstyrelserna 2
Länsstyrelserna 3
Länsstyrelserna 4
Länsstyrelserna 5
Länsstyrelserna 6
Länsstyrelserna 7
Länsstyrelserna 8
Länsstyrelserna 9
Länsstyrelserna 10
Länsstyrelserna 11
Länsstyrelserna 12
Regionerna 1
Kommunerna 1
Kommunerna 2
Kommunerna 3
Kommunerna 4
Kommunerna 5
Kommunerna 6

2.2 Övriga synpunkter på åtgärder:
Generellt:
Fiberbanker (en unik typ av förorenade sediment) nämns i Förslag till förvaltningsplan
(Bottenhavet) men inte i Förslag till åtgärdsplan. Åtgärder ligger inom SGI:s
ansvarsområden, samtidigt är problemet kopplat till SGU:s verksamhet (finns rapporter
om problemet publicerad av båda myndigheter).
Kapitel 1: sid 9. – avsnitt 1.2 - Nyheter i åtgärdsprogrammet
Enligt SGIs hemsidor: ”SGI har det nationella ansvaret för forskning samt teknik- och
kunskapsutveckling när det gäller sanering och återställning av förorenade områden”. Det
ska vara områden och inte som här står ”mark”. Det är rätt i Tabell 1 och i resten av
dokumentet.
Inga synpunkter på resterande avsnitt.

