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Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-04-02 

Dnr 2013/115 

Vattenmyndigheten Bottenhavet, Länsstyrelsen Västernorrland
förslag till åtgärdsområden i Bottenhavets vattendistrikt; yttrande 

INLEDNING 
Inför framtagandet av ett nytt åtgärdsprogram 2015 har Sala kommun fått möjlighet 
att lämna synpunkter på förslag om indelning i åtgärdsområden för Bottenhavets 
vattendistrikt 

Beredning 
Bilaga KS 2013/66/1, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning, samhällsbygg
nadskontoret 
Bilaga KS 2013/66/2, remiss från Vattenmyndigheten Bottenhavet, Länsstyrelsen 
Västernorrland. 

Magnus Gunnarsson föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att till Vattenmyndigheten Bottenhavet, Länsstyrelsen Västernorrland, yttra sig i 
enlighet med förvaltningens förslag, Bilaga KS 2013/66/1. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att till Vattenmyndigheten Bottenhavet, Länsstyrelsen Västernorrland, yttra sig i 
enlighet med förvaltningens förslag, Bilaga KS 2013/66/1. 
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Bottenhavets vatten distrikt; yttrande om åtgärdsområden 

Miljöenheten har tagit del av förslag till åtgärdsområden i Bottenhavets 
vattendistrikt Inför framtagandet av ett nytt åtgärdsprogram 2015 ges kommunen 
en möjlighet att lämna synpunkter på den indelning i åtgärdsområden som föreslås. 

I remissen ställs fYra specifika frågor kring dessa som Bottenhavets vattendistrikt 
vill ha svar på. Frågorna och svar återges nedan. 

1. Är syftet och principerna bakom förslaget till indelning av Bottenhavets 
åtgärdsområden tydliga? 
Svar: ja 

2. Hur ser ni på möjligheter och förutsättningar för att samverka med 
angränsande kommuner i de delar av åtgärdsområdet som ligger utanför er 
kommun? 
Svar: Det finns idag väl inarbetade samverkansformer mellan våra 
grannkommuner inom alla de aktuella ansvarsområden som kan bli berörda 
av åtgärdsområdena. Förutsättningarna är goda. 

3. Har ni synpunkter på hur vi har gjort indelningen i åtgärdsområden? 
Svar: Vi har inga synpunkter, indelningen känns logisk och funktionell. 

4. Har ni synpunkter på namnsättningen för de föreslagna åtgärdsområdena? 
Svar: Nej. 

Samhällsbyggnadskontoret 

Enhe sch e f miljöenheten 

SALAKOMMUN 
Bygg- och miljöförvaltningen Sala-Heby 

Box 304 

733 25 sala 

Besöksadress: Stora Torget l 
Växel: 0224-553 31/552 41 
Fax: 0224-559 30 
byggmiljo@sala.se 
www.sala.se 

Magnus Gunnarsson 
Förvaltningschef 

Magnus.Gunnarsson@sala.se 

Direkt: 0224-553 30 
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Kommunerna i Bottenhavets vattendistrikt 

Se sändlista 

Förslag till åtgärdsområden i Bottenhavets vattendistrikt 

Vattenmyndigheten bjuder in kommunerna i Bottenhavets vattendistrikt till 
att lämna synpunkter på förslag till åtgärdsområden för distriktet. 
Åtgärdsområdena framgår av de bifogade kartorna. 

Vi önskar få synpunkter på förslagen senast fredag den 26 april2013. 

Åke Bengtsson 
Vattenvårdsdirektör 
Vattenmyndigheten i Bottenhavets vattendistrikt 

Länsstyrelsen Västernorrland 
Postadress: 871 86 Härnösand 
Besöksadress: Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19 

Telefon: 0611-34 90 00 
Fax: 0611-34 93 72 

E-post: vasternorrland@lansstyrelsen.se 
www .la nsstyrelsen . se!vasterno rrla n d 

www. vatten my n d i g hete n. se/botten h avet 
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Inledning 

Kvaliteten på vattnet i er kommun är en fråga som berör alla i kommunen
såväl nuvarande som kommande generationer är och kommer att vara 
beroende av vattenresurserna på en mängd olika sätt! Vatten av god kvalitet 
och omfattning är en förutsättning för en god samhälls- och 
näringslivsutveckling, säker dricksvattenförsörjning och utvecklingen av 
turism och friluftsliv. 

För att säkerställa en god vattenkvalitet finns det etablerade metoder för att 
arbeta med dessa frågor på ett systematiskt och sammanhållet sätt. Det har 
beslutats om miljökvalitetsnormer för sjöar, vattendrag, kustvatten och 
grundvatten. Det finns också åtgärdsprogram som ska peka ut vilka 
kommuner och myndigheter som behöver vidta åtgärder för att se till att 
normerna följs. Det är Vattenmyndigheten som har det övergripande 
ansvaret för att utarbeta dessa. 

Som kommun har ni ansvar för att se till att normerna följs och att 
åtgärdsprogrammet genomfårs på ett sätt som säkerställer en god 
vattenkvalitet i er kommun. Detta följer av bestämmelserna i miljöbalken, 
men även av t. ex. plan- och bygglagens regler om att miljökvalitetsnormer 
ska följas vid planering och planläggning m.m. Ni har också den kunskap om 
förhållandena i kommunen och om förutsättningarna för att vidta åtgärder 
som behövs för att ta detta ansvar. 

För att ge bättre fårutsättningar att belysa frågorna ur ett lokalt perspektiv 
har Vattenmyndigheten nu tagit fram ett förslag till åtgärdsområden, som 
innebär en indelning av avrinningsområden anpassat efter kommunerna i 
distriktet. Denna indelning kommer att ligga till grund för utformningen av 
nästa åtgärdsprogram, som ska beslutas 2015. De främsta syftena med detta 
är att det ska bli lättare att hantera vattenfrågor på ett sammanhållet sätt i 
den fysiska planeringen, att hitta underlag, att samverka mellan olika aktörer 
och att fatta beslut som tydligare pekar ut vad som behöver göras, var och av 
vem. Vi är övertygade om att detta kommer att leda till ett ökat lokalt 
engagemang i frågorna, vilket ger större möjligheter till inflytande i samband 
med framtagandet av underlag och beslut inom vattenförvaltningen för dem 
som berörs av arbetet. 

Bakgrunden till förslaget och tankarna bakom det framgår av beskrivningen 
på de följande sidorna, och förslaget till åtgärdsområden finns i de bifogade 
kartorna. Vi önskar nu era svar på några frågor kring vårt förslag. 

Eftersom åtgärdsprogrammet och dess utformning kommer att beröra 
många delar av kommunens ansvarsområden, hoppas vi att alla förvaltningar 
inom kommunen vars verksamhet på något sätt berör mark- och 
vattenanvändning involveras i beredningen av denna remiss. För oss är det 
värdefullt att era synpunkter på förslaget har en bred förankring inom 
kommunen! 

Länsstyrelsen Västernorrland 
Postadress: 871 86 Härnösand 
Besöksadress: Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19 

Telefon: 0611-34 90 00 
Fax: 0611-34 93 72 

E-post: vasternorr!and@lansstyrelsen.se 
www.lansstyrelsen.se/vasternorrland 

www.vattenmyndigheten.se/bottenhavet 
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Frågor 

Länsstyrelsen Västernorrland 
Postadress: 871 86 Härnösand 

1. Är syftet med och principerna bakom förslaget till indelning av 
Bottenhavets vattendistrikt i åtgärdsområden tydliga? 

2. Hur ser ni på möjligheter och förutsättningar för att samverka med 
angränsande kommuner i de delar av åtgärdsområdet som ligger 
utanför er kommun? 

3. Har ni synpunkter på hur vi har gjort indelningen i åtgärdsområden? 

4. Har ni synpunkter på namnsättningen för de föreslagna 
åtgärdsområdena? 

Besöksadress: Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19 
Telefon: 0611-34 90 00 
Fax: 0611-34 93 72 

E~post: vasternorr!and@lansstyrelsen.se 
www.lansstyrelsen.se/vasternorr!and 

www.vattenmyndigheten.se/bottenhavet 
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Svensk vattenförvaltning 
Den svenska vattenförvaltningen är det praktiska genomförandet av EU:s 
ramdirektiv för vatten, som antogs år 2000, med den övergripande 
målsättningen att uppnå god vattenstatus i yt- och grundvatten. 

Vattenförvaltningen samlar och samordnar merparten av de vattenanknutna 
frågorna i samhället - planering av mark- och vattenanvändning, tillsyn och 
prövning av verksamheter, dricksvattenförsörjning och VA-planering, 
dagvattenhantering, fiske- och naturvård m.m. 

Bottenhavets vattendistrikt 
Bottenhavets vattendistrikt är ett av fem svenska vattendistrikt och förvaltas 
av Vattenmyndigheten i Bottenhavet. Det är Länsstyrelsen i Västernorrlands 
län som är Vattenmyndighet för Bottenhavets vatten distrikt. Vattendistriktet 
är avgränsat efter avrinningsområdens gränser och följer alltså inte 
traditionella administrativa gränsdragningar. Distriktet sträcker sig från 
Dalälven i söder till Lednån i södra Västerbotten i norr. 

Det är Vattenmyndigheten som ansvarar för samordning och övergripande 
styrning av vattenförvaltningen i distriktet. Kommunerna har, tillsammans 
med statliga myndigheter, ansvaret för det praktiska genomförandet och den 
lokala och regionala planeringen och förankringen. Kommuner och 
myndigheter bistår också Vattenmyndigheten med underlag för dess 
samordning och styrning. 

Förvaltningscyklerna 
Vattenförvaltningsarbetet bedrivs i sexåriga förvaltningscykler, där vi nu är 
mitt i den andra cykeln som löper från 2010 till och med 2015. Varje cykel 
inleds med att man utifrån den övervakning som sker gör bedömningar av 
vattnets kvalitet och kvantitet (dess status) samt påverkanstryck, och 
genomför riskbedömningar. Utifrån detta fastställs mål för vilken 
vattenstatus som ska uppnås i distriktets vattenförekomster 
(miljökvalitetsnormer), och Vattenmyndigheten beslutar sedan om ett 
åtgärdsprogram som anger vad de kommuner och myndigheter som verkar i 
distriktet behöver göra för att se till att vi når miljökvalitetsnormerna. 

Åtgärdsprogram 
I december 2009 beslutade Vattenmyndigheten om det första 
åtgärdsprogrammet för vatten i Bottenhavets vattendistrikt. Hos 
kommunerna i distriktet och statliga myndigheter pågår nu arbetet med 
genomförande av de åtgärder som framgår av programmet. Samtidigt har 
Vattenmyndigheten påbörjat arbetet med den uppdatering och revision av 
åtgärdsprogrammet som ska genomföras i december 2015. 

Det har i flera sammanhang framförts att det åtgärdsprogram som 
beslutades 2009 är av alltför övergripande och generell karaktär och att det 
inte ger någon tydlig vägledning till var faktiska, fysiska åtgärder ska 
genomföras, av vem och på vilket sätt det ska åstadkommas. 

Vattenmyndigheten har förståelse för dessa synpunkter och har därför som 
målsättning att inför nästa förvaltningscykel föra ner de frågor som omfattas 
av åtgärdsprogrammet till en mer lokal nivå, för att tydliggöra för dem som 

Länsstyrelsen Västernorrland 
Postadress: 871 86 Härnösand 
Besöksadress: Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19 

Telefon: 0611-34 90 00 
Fax: 0611-34 93 72 

E-post vasternorrland@lansstyrelsen.se 
www. l a n ss tyre Isen. selvastern o rrlan d 

www. vatten my n d i g heten . se/bottenh avet 
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faktiskt berörs av vattenkvalitetsfrågorna i distriktet både behovet av 
åtgärder och förutsättningarna för att få dem genomförda_ 

Avrinningsområden och administrativa gränser 

Som det nämndes ovan är vattendistriktet indelat efter avrinningsområdenas 
gränser och inte efter administrativa. Bottenhavets vattendistrikt består av 
drygt ett tjugotal huvud- eller kustavrinningsområden, som vart och ett kan 
omfatta hela eller delar av en eller flera kommuner. De största 
huvudavrinningsområdena utgörs av distriktets stora älvar med dess 
tillrinningsområden - Dalälven, Ljusnan, Ljungan, Indalsälven och 
Ångermanälven. Dessa områden sträcker sig ända från norska gränsen (i 
många fall med början i Norge) ner till utloppet i Bottenhavet. 

En viktig utgångspunkt för vattenförvaltningen är att vattenkvalitetsfrågor 
måste beaktas ur ett avrinningsområdesperspektiv, där bedömningar av 
status, påverkansfaktorer samt behov och genomförande av åtgärder är 
beroende av vad som sker i hela avrinningsområdet. Med hänsyn till att 
många huvudavrinningsområden i distriktet är mycket stora, kan det 
samtidigt vara svårt för enskilda kommuner och andra lokala aktörer att 
överblicka helheten. Det är inte lätt att se hur påverkan, behov och 
genomförande av åtgärder på lokal nivå ska bedömas och samordnas med 
vad som behövs och sker i andra delar av huvudavrinningsområdet. Och 
ännu svårare blir det naturligtvis att överblicka om behovet av att vidta 
åtgärder bara beskrivs på distriktsnivå. 

Dessutom ansvarar en kommun eller en myndighet bara för åtgärder som 
den kan vidta inom ramen för sina administrativa gränser. Den 
naturvetenskapligt baserade grunden för vattenförvaltningen måste alltså 
kombineras med ett system för att fördela ansvaret för åtgärder mellan 
aktörer med olika administrativa avgränsningar. 

Åtgärdsom råden 
Mot den här bakgrunden har Vattenmyndigheten bedömt att det behövs en 
mer detaljerad och lokalt anpassad geografisk indelning av 
åtgärdsprogrammet. Om det på en mer detaljerad nivå framgår av 
åtgärdsprogrammet vilka fYsiska åtgärder som behövs inom olika delar av 
distriktet och vilka myndigheter eller kommuner som ansvarar för att se till 
att dessa fYsiska åtgärder kommer till stånd, skapas det betydligt bättre 
förutsättningar för alla inblandade att avgöra vad som krävs för att 
genomföra åtgärdsprogrammet. 

För att samtidigt behålla avrinningsområdesperspektivet i 
vattenförvaltningsarbetet, har Vattenmyndigheten valt att dela in 
Bottenhavets vattendistrikt i åtgärdsområden som följer naturgivna 
avrinningsområdesgränser men som så långt som möjlig1 motsvarar 
kommunernas storlek och geografiska läge. Varje åtgärdsområde motsvarar 
alltså ungefår en kommuns storlek, men kan omfatta områden i flera 
kommuner eftersom avrinningsområdena inte följer kommungränserna. 

Syftet med detta är inte att ändra på ansvarsfördelningen när det gäller 
genomförandet av åtgärder. Varje kommun och myndighet ansvarar 
fortfarande för att vidta åtgärder inom sitt administrativa ansvarsområde. 

Länsstyrelsen Västernorrland 
Postadress: 871 86 Härnösand 
Besöksadress: Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19 

Telefon: 0611-34 90 00 
Fax: 0611-34 93 72 

E-post vasternorr!and@lansstyre!sen.se 
www .l a nsstvrelsen . se/vaste rn orrla n d 

www.vattenmyndiqheten.se/bottenhavet 
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Indelningen i åtgärdsområden syftar istället till att åskådliggöra kopplingen 
mellan de naturgivna förutsättningarna och behoven av åtgärder samt det 
administrativa ansvar som åtgärdsprogrammet föreskriver för respektive 
kommun eller myndighet. Detta kommer också att tydliggöra behovet av 
samverkan i de delar av åtgärdsområden som omfattar flera kommuner. 

En utökad och mer konkret dialog mellan kommunerna i distriktet, med 
andra aktörer som ansvarar för att genomföra åtgärder och med 
Vattenmyndigheten är en viktig förutsättning för att indelningen i 
åtgärdsområden och bedömningen av vilka åtgärder som behövs i varje 
sådant område ska bli meningsfull och ändamålsenlig. Därför önskar 
Vattenmyndigheten nu få in synpunkter på de föreslagna åtgärdsområdena 
och förutsättningarna att samverka med andra aktörer inom respektive 
område för att få till stånd en bra och effektiv vattenförvaltning. 

Sammanfattning 

Syftet med indelningen av distriktet i åtgärdsområden är alltså att de ska 
ligga till grund för utformningen av det åtgärdsprogram som ska beslutas 
2015. För varje åtgärdsområde ska det beskrivas vilka fysiska åtgärder som 
behöver komma till stånd för att miljökvalitetsnormerna ska kunna följas, 
hur det kan åstadkommas genom tillämpning av olika styrmedel och vilken 
eller vilka kommuner och myndigheter som ansvarar för att se till att detta 
genomförs. Det kommer då att vara betydligt lättare för alla som berörs av 
åtgärdsprogrammet -både kommuner, myndigheter och andra som 
påverkas av genomförandet - att bedöma vad som behöver göras, vem som 
ansvarar för det och hur genomförandet ska gå till. 

Beskrivningen av detta kommer att vara kopplad till förutsättningarna och 
behoven i just det aktuella åtgärdsområdet, som i stor utsträckning 
sammanfaller med en kommuns geografiska område. Vattenmyndigheten är 
övertygad om att detta kommer att leda till en betydligt starkare lokal 
förankring för vattenförvaltningsarbetet och en ökad delaktighet och 
samverkan mellan de olika aktörerna på lokal nivå. Detta är i sin tur en 
förutsättning för att vi ska lyckas med det övergripande målet, att 
åstadkomma en god och hållbar vattenkvalitet för nuvarande och kommande 
generationer! 

Länsstyrelsen Västernorrland 
Postadress: 871 86 Härnösand 
Besöksadress: Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19 

Telefon 0611-34 90 DO 
Fax: 0611-34 93 72 

E-post vasternorrland@lansstyrelsen.se 
www.lansstyrelsen.se/vasternorrland 
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Bilagor 
1. Kartor med förslag till åtgärdsområden i Bottenhavets vattendistrikt 
2. Sändlista med förteckning över kommuner som berörs av respektive 

karta 

Kopia: Länsstyrelserna i Bottenhavets vattendistrikt 

Länsstyrelsen Västernorrland 
Postadress: 871 86 Härnösand 
Besöksadress: Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19 

Telefon: 0611-34 90 00 
Fax: 0611-34 93 72 

E-post: vasternorrtand@lansstyrelsen.se 
www .l a n sstyrelse n .se/vastern o rrlan d 

www.vattenmyndigheten.se/bottenhavet 



Kartnamn Berörda kommuner 

Sandviken Ockelbo 

Gävle 

Sandviken 

Hofors 

Älvkarleby 

H e by 

Tierp 

Falun Borlänge 

Falun 

Säter 

Hedemora 

Hofors 

Avesta 

Ludvika 

Smed je backen 

Norberg 

Sala 

Siljan Mora 

Orsa 

Rättvik 

Vansbro 

Leksand 

Gagnef 

Borlänge 

Österdalälven Älvdalen 

Malung-Sälen 

Sundsvall Härnösand 

Timrå 

Sundsvall 

Hudiksvall Nordanstig 

Hudiksvall 

Bollnäs 

Söderhamn 

Åre Åre 

Berg 

Härjedalen 

Ån ge Östersund 

Ragun da 

Bräcke 

Änge 



Strömsund 

Övik 

Ljusdal 

Viihelmina 

Do rot e a 

Strömsund 

Krokom 

Storuman 

Åse le 

Bjurholm 

Nordmali ng 

Örnsköldsvik 

Sollefteå 

Kramfors 

Lycksele 

Umeå 








