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Abstract 
According to the EU Water Framework Directive, all Member States are obliged to survey 

and analyze their water according to river basins. The directive was implemented into Swe-

dish law in 2004. At the same time, Sweden's five water authorities were formed to coordi-

nate the water management at regional and municipal levels. Furthermore, the municipalities 

in Sweden are imposed to develop municipal water supply plans according to the national 

environmental quality objectives. At the present, not all municipalities in Scania have devel-

oped such plans. One way to motivate this type of planning is to have an integrated approach 

to water issues, focusing on sustainable development. This means that municipalities manage 

their water with respect to its ecological, economic and social value. 

 

The aim of this report is to develop a proposal on what such a strategy could contain, to mo-

tivate municipalities to manage their water at a greater extent than is done at the present. The 

strategy proposal is based partly on a literature review and partly on an empirical study based 

on interviews with municipalities and authorities. The study is limited to five municipalities 

in southeastern Scania: Simrishamn, Skurup, Tomelilla, Ystad and Sjöbo. These limitations 

were made to enable comparison with the regional water supply plan made by the country 

administrative board. 

 

The content of the proposed strategy is presented in five steps: Vision, Overview, Objectives, 

Actions and Time schedule, budget and distribution of responsibilities. The vision aims to 

show in which direction the work is heading according to the strategy and is also a way to 

market the municipality. The vision is followed by an overview based on three different maps 

with attached descriptions. The three different maps describe 1) Geography, water use and 

ecological status, 2) Impact on and threats to water bodies – today and tomorrow and 3) Ar-

eas with economic and social value – today and tomorrow. The overview is followed by the 

qualitative and quantitative targets of the strategy. The proposal for actions is in turn based on 

these objectives. Each action is described with associated environmental, economic and so-

cial consequences. These consequences are scored with points from -3 to +3 and a mean val-

ue is calculated to get an idea of the dimensions of the different effects one action could have. 

If the action in some way contributes to the achievement of national or international guide-

lines, this is also described in relation to the proposed action. The final part of the content 

recommends municipalities to either work with the strategy according to the municipality’s 

term of office or according to the water authority’s water management cycle. The first option 

is appropriate to enable the political support while the other option makes it easier to get sup-

port from a higher authority. This part also presents a proposal for a setup of the work with 

the development of the strategy, which includes briefing with relevant authorities when de-

veloping proposals for actions.   
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Sammanfattning  

Enligt EU:s ramdirektiv för vatten ska alla medlemsstater kartlägga och analysera sitt vatten 

utifrån avrinningsområde. Direktivet infördes i svensk lagstiftning år 2004 och i samband 

med detta skapades Sveriges fem vattenmyndigheter för att samordna detta arbete på regional 

och kommunal nivå. Vidare åläggs Sveriges kommuner att utifrån de nationella miljökvali-

tetsmålen ta fram kommunala vattenförsörjningsplaner. I dagsläget är det dock inte alla 

skånska kommuner som har tagit fram sådana planer. Ett sätt att motivera denna typ av plane-

ring är att ha en samlad strategi för vattenfrågor med fokus på hållbar utveckling. Detta inne-

bär att kommuner förvaltar sitt vatten med hänsyn till såväl ekologiska, ekonomiska som so-

ciala värden.  

 

Målet med denna rapport är att ta fram ett förslag på vad en sådan strategi skulle kunna inne-

hålla, med syftet att motivera kommuner att förvalta sina vattenförekomster i större utsträck-

ning än vad som görs i dagsläget. Strategiförslaget grundas dels på en litteraturstudie och dels 

på en empirisk studie i form av intervjuer med kommuner och myndigheter. Studien är av-

gränsad till fem kommuner i sydöstra Skåne: Simrishamn, Skurup, Tomelilla, Ystad och 

Sjöbo. Denna avgränsning gjordes för att kunna göra jämförelser med Länsstyrelsens region-

ala vattenförsörjningsplan. 

 

Den föreslagna strategins innehåll presenteras i fem steg: Vision, Översikt, Mål, Åtgärdsför-

slag samt Tidsplan, budget och ansvarsfördelning. Visionen syftar till att visa vilken riktning 

arbetet med strategin tar och är ett sätt att marknadsföra kommunen utåt. Därefter följer över-

sikten som presenteras i tre olika kartor med tillhörande beskrivning. De tre kartorna beskri-

ver 1) Geografi, vattenanvändning och ekologisk status, 2) Påverkan på och hot mot vatten-

förekomster – idag och i framtiden samt 3) Områden med ekonomiska och sociala värden – 

idag och i framtiden. Efter översikten sätts mål upp för strategin som förslagsvis både är kva-

litativa och kvantitativa. Utifrån dessa arbetas sedan åtgärdsförslag fram. Varje åtgärd besk-

rivs med tillhörande ekologiska, ekonomiska och sociala konsekvenser. Dessa poängsätts från 

-3 till +3 och ett medelvärde räknas ut för varje område för att få en bild av hur stor negativ 

eller positiv påverkan en åtgärd har. Vidare beskrivs det för varje åtgärd om den på något sätt 

bidrar till uppfyllande av nationella eller internationella riktlinjer. Det sista avsnittet i inne-

hållet rekommenderar bland annat kommuner att arbeta med strategin antingen efter mandat-

period eller efter vattenmyndighetens förvaltningscykel. Det första alternativet är lämpligt för 

att underlätta den politiska förankringen medan det andra förslaget gör att stöd lättare kan få 

från en högre instans. I detta avsnitt presenteras även ett förslag till upplägg för arbetet av 

strategin, där briefing med relevanta myndigheter rekommenderas vid framtagandet av åt-

gärdsförslag. 

 

Nyckelord 

Vattenstrategi, vattenförvaltning, kommunal planering, hållbar utveckling  
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Den 23 oktober år 2000 upprättades EU:s ramdirektiv för vatten. Direktivet medför att alla 

EU:s medlemsländer måste kartlägga och analysera sitt vatten utefter avrinningsområde. 

Detta gäller såväl kustvatten som yt- och grundvatten och syftet är att främja en hållbar an-

vändning av våra vatten
1
. År 2004 infördes EU:s ramdirektiv för vatten i den svenska lag-

stiftningen. I samband med detta skapades vattenmyndigheten för att samordna arbetet med 

bevarandet och förbättrandet av landets vatten
2
.  

 

Sveriges miljömålssystem syftar till att strukturera miljöarbetet i Sverige men också till att 

möjliggöra en systematisk uppföljning av miljöpolitiken
3
. Systemet består av ett generat-

ionsmål och 16 miljökvalitetsmål. Generationsmålet visar den riktning som miljöarbetet be-

höver ta för att uppnå miljökvalitetsmålen inom en generation. Miljökvalitetsmål beskriver 

istället vilket miljötillstånd som miljöarbetet strävar efter
4
. Vattenfrågan behandlas i huvud-

sak i miljökvalitetsmålen Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet och Hav 

i balans och levande kust och skärgård. 

 

Länsstyrelsen i Skåne har, på uppdrag av regeringen, anpassat de nationella miljökvalitetsmå-

len till skånska förhållanden. De åtgärdsförslag som är kopplade till målen säger bland annat 

att kommunerna ska redogöra för områden som är viktiga för deras vattenförsörjning i vatten-

försörjningsplaner. Detta innebär bland annat att kommunerna måste inventera sina potenti-

ella ytvattentäkter men också identifiera hot mot dessa
5
. Vattenförsörjningsplanerna är i sin 

tur tänkta att utgöra ett underlag för den kommunala översiktsplaneringen. 

 

I dagsläget är det inte alla skånska kommuner som har upprättade vattenförsörjningsplaner 

eller som har påbörjat arbetet med detta. I framtiden kommer även klimatförändringen att ha 

en betydande roll för vattenplanering på grund av bland annat ökad nederbörd och höjd havs-

ytenivå. Detta medför inte bara risker för översvämningar och erosion; det kan även påverka 

yt- och grundvattentäkter genom till exempel föroreningsspridning och saltvatteninträngning.  

 

Vattenfrågan inom offentlig sektor är bred och planeringen bör således vara förvaltningsö-

vergripande för att bli effektiv. En möjlighet att uppnå en sådan typ av planering är att ha en 

samlad strategi för hur vattenfrågor ska hanteras i kommunen med ett fokus på hållbar ut-

veckling. Det finns tre dimensioner av hållbar utveckling; ekologisk, ekonomisk och social. 

För att nå en hållbar utveckling krävs det alltså att fokus ligger på alla tre dimensioner. Ett 

sätt att uppnå detta är att kombinera traditionell vattenplanering med planer som rör ekono-

misk och social hållbarhet. Just detta är något som Region Skåne uppmärksammat genom att 

ta fram ett verksamhetsprogram för livskraftigt hav och vatten i Skåne som är en del av det 

regionala utvecklingsprogrammet. Programmet togs fram av WSP år 2012 och syftar till att få 

politiker och beslutsfattare inom regionen att uppnå målet att Skånes invånare och närings-

livsidkare ska ha tillgång till friskt och livskraftigt hav och vatten
6
.  

 

                                                           
1
 Europa – Sammanfattning av EU-lagstiftningen, 2010 

2
 Vattenmyndigheterna, 2012a 

3
 Miljödepartementet, 2010  

4
 Miljömål, 2012a 

5
 Länsstyrelsen i Skåne län, 2012a 

6
 Region Skåne, 2011a 
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1.2 Mål och syfte 

Målet med denna rapport är att ta fram ett förslag på en kommunal vattenstrategi med ett brett 

hållbarhetsperspektiv. Syftet med detta är att lyfta fram vattnets alla värden, såväl ekologiska, 

ekonomiska som sociala, för att motivera kommuner till att förvalta sina vattenförekomster i 

större utsträckning än vad som görs i dagsläget. 

 

1.3 Frågeställning 

Vad skulle en kommunal vattenstrategi för yt-, grund- och kustvatten kunna innehålla, och 

hur skulle detta innehåll kunna kombineras, för att uppnå en ekologiskt, ekonomiskt och so-

cialt hållbar vattenplanering? 

 

Strategin ska innehålla förslag på hur man kan utveckla vattenförekomster till att främja eko-

nomisk och social utveckling med ekologin i fokus. 

 

1.4 Metodik 

Framtagandet av strategiförslaget grundas dels på ett brett teoriavsnitt och dels på en empi-

risk studie. Teoriavsnittet är genomfört som en klassisk litteraturstudie och den empiriska 

studien bygger på intervjuer med personal på fem kommuner i sydöstra Skåne, Simrishamn, 

Sjöbo, Skurup, Ystad och Tomelilla, samt på Havs- och vattenmyndigheten, Vattenmyndig-

heten Södra Östersjön, Region Skåne och Länsstyrelsen i Skåne län. 

 

Intervjuerna på kommunnivå genomfördes med tjänstemän från förvaltningar som arbetar 

med frågor inom vatten och avlopp, stadsbyggnad, näringsliv och turism samt hälsa och fri-

tid. Dessa intervjuer syftade till att få en bild av hur olika kommuner arbetar med och ser på 

vattenfrågor inom olika förvaltningar. Intervjuerna med myndigheter genomfördes för att få 

en uppfattning av hur de anser att vattenförvaltningsarbete bör gå till på kommunal nivå så att 

en jämförelse kunde göras mellan deras rekommendationer och kommunernas faktiskta ar-

bete. Denna jämförelse sammanfattades sedan i en diskussion i slutet av rapporten.  

 

Efter en litteratursökning hittades inte någon litteratur direkt kopplad till hur strategier struk-

tureras och tas fram på kommunal nivå. Därför har istället empiridelen samt studier av kom-

munernas olika planer legat till grund för hur strategiförslaget utformats. Dock har en definit-

ion av vad en strategi är samt en redogörelse för hur strategisk planering fungerar använts 

som inspiration för strategiförslagets utformning.  

 

1.5 Avgränsning 

Av praktiska skäl har vissa avgränsningar gjorts vad gäller det teoretiska underlag som ligger 

till grund för analysen och diskussionen.  

 

Skåne valdes som grund för att kunna använda Länsstyrelsens regionala vattenförsörjnings-

plan som referensmaterial. I den regionala vattenförsörjningsplanen delas Skåne in i olika 

delregioner. Den sydöstra delregionen med sina fem kommuner valdes ut som fokusområde 

för denna rapport.    

 

Vidare ligger Skåne i två olika vattendistrikt: Södra Östersjön och Västerhavet. Eftersom den 

sydöstra delregionen endast ligger i Södra Östersjöns vattendistrikt presenteras endast detta 

distrikt i rapporten. 
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2 Teori och empiri 

2.1 Vad är en strategi? 

2.1.1 Definition 

De flesta som får frågan om vad en strategi är för något svarar att det är en slags plan som 

fungerar som en guide eller ett tillvägagångssätt för framtiden. Henry Mintzberg et.al. menar 

dock i sin bok ”Strategy Safari” att en strategi även är ett slags mönster, alltså en kontinuitet i 

beteende över tiden. Det finns följaktligen två definitioner på vad en strategi är; en avsedd 

strategi och en realiserad strategi. Man skulle kunna beskriva förloppet som att den avsedda 

strategin startar med en avsiktlig strategi som byggs på av en framväxande strategi och even-

tuellt reduceras av en icke realiserad strategi. Resultatet av dessa förlopp mynnar slutligen ut 

i den realiserade strategin. En avsiktlig strategi behöver inte nödvändigtvis vara något bra och 

en framväxande strategi behöver inte nödvändigtvis vara något dåligt. Snarare är det så att en 

effektiv strategi är en kombination av de båda. Det viktiga är att både ha förmågan att förutse 

och att agera utefter oförutsedda händelser
7
.  

 

2.1.2 ”The planning school” 

Mintzberg et.al. presenterar tio olika ”skolor” för strategier. På 70-talet introducerades den 

strategiska planeringen genom att mängder av akademiska artiklar lyfte fram dennas fördelar. 

Detta ledde till att man på ledarnivå insåg vikten av detta tillvägagångssätt vid planering, 

framför allt vid den fysiska planeringen
8
.  

 

Strategisk planering består utav sex olika steg; målsättning, extern granskning, intern gransk-

ning, utvärdering, operationalisering och schemaläggning. Det första steget är alltså att kvan-

tifiera de mål man har. Efter att detta är gjort ska en granskning ske både externt och internt. 

Meningen med den externa granskningen är att se sin organisation ur ett yttre perspektiv ge-

nom att förutse och vara förberedd på externa händelser, vilket man idag ofta refererar till 

som scenarier. Den interna granskningen bygger istället på att man tittar in i organisationen 

och pekar ut styrkor och svagheter. Efter detta är tanken att utvärderingen genom fördjup-

ning, värdeskapande och lämplighetsbedömning, ska göra det möjligt att välja ut en av de 

strategier som man tidigare arbetat fram. I operationaliseringssteget blir strategin mer detalje-

rad. I teorin innebär detta att strategin är redo att implementeras men i praktiken ser detta ofta 

annorlunda ut. Formuleringar kan vara diffusa och olika processer kan gå isär medan det i 

teorin borde vara precis tvärtom. För att lyckas med implementeringen måste strategier därför 

ofta brytas ner i flera mindre strategier som har olika tidsperspektiv, budget och som ligger på 

olika nivåer. För att lyckas med detta måste varje delstrategi läggas på olika avdelningar 

inom organisationen. Det sista steget, schemaläggning, bygger i princip på föregående steg: 

varje delstrategi måste tidsplaneras utefter sitt innehåll
9
.  

 

 

Avslutningsvis menar Mintzberg et.al. att det finns tre premisser för ”the planning school”: 
1) Strategier är ett resultat av en kontrollerad och medveten process av formell planering; ned-

bruten i distinkta steg som avgränsas av checklistor och som stöds av tekniker. 
2) Ansvaret på den övergripande processen vilar på ledaren medan ansvaret för genomförande 

vilar på de anställda som planerar i praktiken. 

                                                           
7
 Mintzberg, et. al., 2009 

8
 Ibid. 

9
 Ibid. 
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3) Strategier framgår av denna process som att vara fullt utvecklade och att göras tydligt så att 
de sedan kan bli implementerade genom utförlig uppmärksamhet på mål, budget, program 
och verksamhetsplaner av olika slag (Mintzberg et. al., 2009). 

 

2.2 Vatten i Skåne – med fokus på de sydöstra delarna 

2.2.1 Vattenförekomster, vattenresurser och råvattentäkter 

I Skåne finns det totalt 177 grundvattenförekomster (37 i sedimentärt berg och 140 i sand- 

och grusavlagringar) och 275 sjöar. Länsstyrelsen har i sin regionala vattenförsörjningsplan 

(se avsnitt 2.8.3) pekat ut vilka vattenförekomster som räknas som större vattenresurser. 

Detta har gjorts utifrån kriteriet att det ska vara en vattenförekomst som kan försörja fler än 

50 000 personer med vatten. Resultatet blev 27 grundvattenresurser, sex sjöar och fem vat-

tendrag
10

.  

 

Råvattentäkter kan utgöras av både yt- och grundvatten och håller överlag god kvalitet i Sve-

rige
11

. I Skåne finns det cirka 250 kommunala råvattentäkter. Av dessa är mer än 95 % 

grundvattentäkter
12

 vilket gör grundvatten till Skånes största råvattenkälla. Det som skiljer 

grundvatten från ytvatten är att grundvattnets kvalitet beror på omgivande geologi medan 

ytvatten i större utsträckning är beroende av omgivande tillrinningsområde och hur det an-

vänds
13

. 

 
Sydöstra Skåne 

Delregionen Sydöstra Skåne innefattar helt eller delvis 14 av de grundvattenförekomster som 

enligt Länsstyrelsens kriterier räknas som större vattenresurser. Sex av dessa finns i sedimen-

tärt berg: Sydvästskånes kalkstenar, Vombsänkan, Skrivkritan, Romeleåsens östsluttning, 

Eriksdal och Kristianstadsslätten. Resterande åtta finns i sand- och grusavlagringar: Alnarps-

strömmen, Vombfälten, Fyledalen, Sjörup, Krageholm, Snogeholm, Rörums fur och Yngsjö. 

Endast en av de sex sjöar som räknas som större vattenresurs ligger inom delregionen syd-

östra Skåne. Denna är sjön Vombsjön som till hälften ligger i Sjöbo kommun
14

. Den geogra-

fiska utbredningen av de grundvattenförekomster som räknas som större vattenresurs i syd-

östra Skånes ses i Bilaga 1: Figur 1. 

 

2.2.2 Grund- och ytvatten 

Grundvatten 

Grundvattnen finns framför allt i grus- och sandlagringar vilket medför en sårbarhet vad gäl-

ler uttag av naturgrus. Dock finns det även andra hot mot grundvatten som till exempel ut-

släpp av miljöfarliga ämnen och saltvatteninträngning
15

. Grundvatten förorenas inte så lätt, 

har en låg mängd organiska ämnen och god mikrobiologisk kvalitet. Detta gör att vattnet är 

relativt enkelt att rena. Om det däremot utsätts för en förorening kan det ta mycket lång tid 

för det att återhämta sig. Det tar lång tid för grundvatten att bildas och ett äkta grundvatten 

påverkas normalt sett inte av ytvatten – bortsett från att det en gång har varit ytvatten. Dock 

kan man låta ytvatten infiltreras och bilda grundvatten i lämpliga infiltrationsområden, till 
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exempel en grusavlagring. Detta kallas för konstgjort grundvatten och utnyttjas vid ett ökat 

uttagsbehov av grundvatten
16

. 

 
Ytvatten 

Vid brist på, eller försämrad kvalitet av, grundvatten används ytvatten vid dricksvattenpro-

duktion. Kvaliteten på detta är mer varierande då det utsätts för en större yttre påverkan än 

vad grundvatten gör. En eventuell förorening i ytvatten försvinner dock fortare än vad den 

gör i grundvatten
17

. 

 

2.2.3 Avrinningsområde 

Ett avrinningsområde är ett område där nederbörden rinner mot en sjö eller ett vattendrag. 

Själva området innefattar såväl sjön eller vattendraget i fråga samt kringliggande område och 

avgränsas av en så kallad vattendelare. Pratar man däremot bara om det område som ligger 

runt sjön eller vattendraget så kallas det istället för tillrinningsområde
18

. 

 
Sydöstra Skåne 

Kommunerna i delregionen Sydöstra Skåne ligger i totalt fem olika huvudavrinningsområ-

den. Den geografiska utbredningen av dessa ses i Bilaga 1: Figur 2. 

 

2.2.4 Vattenskyddsområde 

Syftet med vattenskyddsområde är att skydda vattenförekomster som är viktiga för dricksvat-

tenförsörjning. Skyddet riktas både mot utsläpp av föroreningar och mot markanvändning 

som kan skada vattenförekomsten. Ett vattenskyddsområde kan fastställas av länsstyrelser 

och kommuner som tillsammans utformar skyddsföreskrifter för området. Genom detta skyd-

das inte bara dricksvattenförsörjningen från vattenförekomsten utan även områdets planmäss-

iga betydelse
19

. I Sveriges nationella miljökvalitetsmål behandlas vattenskyddsområden i 

målen Levande sjöar och vattendrag och Grundvatten av god kvalitet, se avsnitt 2.5. 

 

Inrättande av vattenskyddsområde har något olika utgångspunkter för yt- och grundvatten. 

Viktigt är dock att upprättandet av skydden samordnas då yt- och grundvatten ofta hänger 

ihop och på så vis påverkar varandra. För att kunna fastställa ett vattenskyddsområde krävs 

det att information om vattenförekomsten samlas in. Insamlingen av denna information sker i 

fem steg: vattenförekomst, värde, sårbarhet, konsekvenser och risker
20

.  

 
Sydöstra Skåne 

I sydöstra Skåne finns det totalt 32 stycken vattenskyddsområden. Majoriteten av dessa ligger 

i den östra delen av delregionen. Den geografiska utbredningen av vattenskyddsområdena ses 

i Bilaga 1: Figur 3. 

 

2.2.5 Dricksvattenförsörjning 

Skåne har 33 kommuner varav 15 stycken får sitt dricksvatten producerat och levererat av det 

kommunalt ägda bolaget Sydvatten. Sydvatten tar sitt vatten från sjön Bolmen i Småland och 
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Kommun Vattenförsörjning Kommentar

Simrishamn1

Egen försörjnng till 90%. Köper 

10% av Tomelilla kommun.

Köper in vatten p.g.a. egen brist, framför 

allt i norra delarna av kommunen. Ska börja

köpa in mer. Vattenförsörjningen fungerar 

bra i övrigt.

Sjöbo2

Egen försörjning bortsett från 

vissa mindre områden vid 

kommungränserna.

Vattenförsörjningen fungerar bra. Kommunen

har flera små vattenverk som ska byggas 

ihop för att koncentrera investeringarna.

Skurup3 Egen försörjning. Vattenförsörjningen fungerar mycket bra. 

Säljer vatten till Trelleborg kommun.

Tomelilla4

Egen försörjning till 99%. Köper 

in lite vatten från Ystad kommun.

Köper in vatten från Ystad kommun för att  

vattentäkten i fråga delvis ligger i Tomelilla 

kommun. Vattenförsörjningen fungerar i 

övrigt bra.

Ystad5 Egen försörjning. Vattenförsörjningen fungerar bra. Planerar 

och bygger för framtiden.

Vombsjön i Skåne och vid behov används Ringsjön som reservtäkt
21

. I dagsläget ligger Syd-

vatten med marginal under den gräns för hur mycket vatten som får tas ut ur sjöarna. Vatten-

domen för Bolmen ligger på 6000 l/s och för Vombsjön på 1500 l/s. Dock tar Sydvatten bara 

ut 1400 l/s respektive 1000 l/s från de båda sjöarna
22

.    

 

Mellan Bolmen och Skåne går vattnet genom den 80 kilometer långa Bolmentunneln som 

togs i drift år 1987
23

. I juni 2010 förklarades Bolmentunneln som riksintresse vilket medförde 

att hänsyn måste tas till tunneln vid kommunal planering och prövningar av miljöfarlig verk-

samhet. Detta innebar att dricksvattenförsörjningen för skånska invånare fick ytterligare 

skydd
24

. Tunneln har dock haft problem med ras sedan den togs i drift. Det första raset inträf-

fade när tunneln skulle tas i bruk år 1986, det andra år 1995 och det tredje år 2009
25

. Rasen 

inträffade i tunnelns södra del där berggrunden inte är lika stabil som i den norra delen
26

. 

 

Vissa av Sydvatten-kommunerna har egna vattentäkter trots att huvuddelen av deras vatten-

försörjning kommer från Sydvatten. Ett exempel på detta är Eslövs kommun, vars egna vat-

tentäkter sköts av VA-bolaget VA Syd. De kommuner som inte är anslutna till Sydvatten 

löser vattenförsörjningen på egen hand och det är då kommunens egna grundvattentäkter som 

används. Antingen sköter kommunen vattentäkterna själv eller så görs det av ett VA Syd eller 

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp) om kommunen är ansluten till något av dessa 

VA-bolag
27

. 

 
Sydöstra Skåne 

Vattenförsörjningen för kommunerna i sydöstra Skåne presenteras nedan i Tabell 2.1. 

 
Tabell 2.1: Vattenförsörjning i delregionen Sydöstra Skånes kommuner 

 
    

Källa: 
1
Bengtsson, I., enhetschef samhällsbyggnad Simrishamn kommun, 

2
Andersson, J., VA-chef Sjöbo  

kommun, 
3
Olofsson, T., VA- och gatuchef Skurup kommun, 

4
Lindkvist, B-O., VA-chef Tomelilla kommun, 

5
Molin, 

C., VA-chef Ystad kommun (samtliga 2012) 
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2.2.6 Dricksvattenbehov – idag och i framtiden 

Dricksvattenbehovet i ett län är framför allt kopplat till invånarantalet. Idag har Skåne 1,2 

miljoner invånare som har ett dricksvattenbehov på 84 Mm
3
/år. Totalt sett så tar man ut 119 

Mm
3
/år för kommunal vattenförsörjning, där den överskjutande delen går till industrier och 

bevattning. År 2029 räknar man med att invånarantalet i Skåne stigit till 1,4 miljoner och att 

vattenbehovet ökat till 138 Mm
3
/år

28
.  

 
Sydöstra Skåne 

År 2009 hade sydöstra Skåne 93 000 invånare och den kommunala vattenproduktionen var 10 

Mm
3
. År 2029 förväntas invånarantalet ha ökat till 105 000, vilket motsvarar en befolknings-

ökning på 12 %. Medelförbrukningen av vatten per person låg år 2009 på 107 m
3
/år. Denna 

siffra är, i relation till vattenproduktionen, väldigt hög i jämförelse med de två andra delreg-

ionerna (Västra och Nordöstra Skåne). Detta tros främst bero på den stora tillströmningen av 

turister till Sydöstra Skåne under sommarhalvåret
29

. 

 

2.2.7 Kustzon 

Kustvattenområden och kusttyper 

Allt kustvatten i Sverige är indelat i kustvattenområden där varje område har homogena 

egenskaper vad gäller både karaktär och status
30

. Längs Skånes kust finns det totalt 22 styck-

en kustvattenförekomster
31

 varav fyra finns längs sydöstra Skånes kust. Dessa är: Östra syd-

kustens kustvatten, Ystads hamnområde, Sandhammaren-Simrishamn och Västra Hanöbuk-

tens kustvatten
32

. Kuststräckan har en varierande geologi vilket har lett till att flera olika kust-

typer har skapats. Även bottentopografi, strömförhållanden och salthalt varierar längs kusten 

vilket ger stor variation i det marina växt- och djurlivet
33

. 

 
Markanvändning 

Längs den skånska kusten finns det fem olika typer av markanvändning: jordbruk (65 %), 

bebyggd mark (17 %), skogsmark (8 %), betesmark (5 %) och övrig mark (6 %). Jordbruket 

är en mycket mer dominerande markanvändningstyp längs kusten än vad den är som genom-

snitt i Skåne. Framför allt längs Österlens kust är jordbruk vanligt förekommande i form av 

fruktodlingar, då den sandiga jorden samt det milda klimatet lämpar sig bra för detta. Även 

den bebyggda andelen av kusten är högre än genomsnittet för länet. Som tidigare nämnt är 17 

% av Skånes kust bebyggd mark medan den motsvarande siffran för hela länet endast är 

9%
34

.  

 

För cirka 300 år sedan var kuststräckan helt fri från träd men då överutnyttjande av kustrem-

san ledde till sandflykt tvingades man börja skyddsplantera träd. Trädslaget man använde var 

framför allt tall, vilket återspeglas av att vi idag har tallskogar längs stora delar av den 

skånska kustens sandiga partier. Vad gäller skogsmark är förhållandet mellan kusten och lä-

net som helhet det omvända mot jordbruk och bebyggd mark: kusten omfattar 8 % skogsmark 

medan motsvarande siffra för länet är cirka 34 %. Vad gäller betesmark är andelen längs kus-

ten i princip lika stor som i länet som helhet, det vill säga 8 %. Framför allt är den belägen på 
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morän- och marskkuster. Till den övriga markanvändningen räknas bland annat täkter, tippar, 

golfbanor och campingplatser. I Skåne finns det idag 52 golfbanor varav 20 ligger längs kus-

ten samt cirka 60 campingplatser varav 29 ligger längs kusten
35

.  

 

Längs vissa delar av kusten finns det områden som fyllts ut. Detta har bland annat gjorts i 

Malmö där man vunnit hela 1300 hektar mark tack vare utfyllnad. Detta har dock skett på 

bekostnad av vattenområden som anses vara högproduktiva och i vissa fall befaras det att 

utfyllnad kan leda till försämrad vattenkvalitet i området i fråga
36

. 

 
Befolkning och kustens betydelse för kommunikation 

Av Skånes 1,1 miljoner invånare bor två tredjedelar längs kusten. Här är befolkningstätheten 

165 invånare per kvadratkilometer vilket är betydligt mer än genomsnittet för länet där mot-

svarande siffra är 102 invånare per kvadratkilometer. 

 

Skånes kust utgör även en viktig kommunikationsport till kontinenten genom både Öresunds-

bron och större vägnät. Fyra av Sveriges europavägar passerar hamnstäderna Helsingborg, 

Landskrona, Malmö, Trelleborg och Ystad. Helsingborgs hamn är störst i Sverige vad gäller 

passagerartrafik, Malmö hamn har stor betydelse för oljeinförsel, och i Trelleborgs och 

Ystads hamnar har trafiken ökat markant under 1900-talet till följd av den östeuropeiska ut-

vecklingen.  

 
Kustens övriga användningsområden 

Kusten är även viktig ur flera andra aspekter så som näringar, energiutvinning, boende, fri-

luftsliv och turism. För att få en långsiktig tillgång till den skånska kusten så krävs det en 

balans mellan investeringar inom respektive område. De näringar som framför allt varit do-

minerande längs kusten historiskt är fiske och jordbruk. Dessa har i sin tur skapat kultur- och 

naturvärden, så som pilevallar och byar, som vi idag är väldigt rädda om och vill bevara. Vad 

gäller energi kan denna utvinnas från både vind och havsvågor. Vindkraften är idag den mest 

utvecklade av dessa och parker av vindkraftverk kan anläggas i såväl kustzon som till havs
37

.  

 

Boende, såväl permanenta hus som fritidshus, är populärt längs kusten just på grund av vatt-

nets attraktivitet. Stora delar av den skånska kusten är idag bebyggd och cirka två tredjedelar 

av Skånes fritidshus ligger inom kustzonen. En annan anledning till att människor söker sig 

till kusten är bad, fiske och andra fritidsaktiviteter. Denna tillströmning av besökare sker 

framförallt under sommaren och genom uppförandet av fler bryggor och parkeringsplatser 

samt utbyggnad av vandrings- och cykelleder skulle dessa aktiviteter kunnat utvecklas ytter-

ligare
38

. 

 

Den skånska kusten utgör en viktig del av turismen i länet. Något som ökat i intresse de sen-

aste åren är ekoturism. För att utveckla denna krävs bland annat satsningar som bevarar kul-

tur- och naturområden, som lyfter fram områdets historia och som på så vis bidrar till en ökad 

attraktion för turister
39

.  
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Dispens kan ges från strandskyddet om området:

1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar 

betydelse för strandskyddets syften

2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan 

exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen

3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid 

vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området

4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och 

utvidgningen inte kan genomföras utanför området

5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt 

intresse som inte kan tillgodoses utanför området

6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket 

angeläget intresse

(Källa: Miljöbalken (1998:808), 7 kap 18 c §)

2.2.8 Strandskydd 

Strandskyddet har två huvudsakliga syften: att säkra tillgången till stränderna för allmänheten 

och att bevara den biologiska mångfalden hos växt- och djurliv. Strandskyddets omfattning 

varierar, men det normala är 100 meter ut i havet och in mot land från strandkanten. Inom 

strandskyddat område är det förbjudet att vidta en rad olika åtgärder. Man får till exempel 

inte uppföra nya byggnader, ändra befintliga byggnader på ett sätt som hindrar framkomlig-

het, gräva eller utföra byggnadsförberedande arbete samt utföra åtgärder som kan förändra 

levnadsvillkoren för växter och djur
40

.  

 

Kommunernas uppgift är att både ansvara för tillsyn av strandskyddet men också att i vissa 

unika fall ge dispens. Eftersom strandskyddets syfte är långsiktigt är utrymmet för dispens 

väldigt litet; ett område som i dagsläget kanske inte verkar så intressant kan visa sig vara av 

större betydelse i framtiden
41

. Enligt Miljöbalken 7 kap 18 § c kan dispens från strandskyddet 

ges om särskilda skäl finns. Dessa skäl presenteras i Figur 2.1 nedan.  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figur 2.1: Dispens från strandskydd 

 

2.3 Klimatförändringens effekter 

2.3.1 Klimatförändringen i Skåne 

Inom de närmsta 100 åren förväntas årsmedeltemperaturen i Skåne att öka med 4-5
o
C, där 

temperaturökningen är som mest påtaglig under vinterhalvåret. Vad gäller nederbörd visar 

framtidsscenarierna på en minskad nederbörd under sommaren och en ökad under vintern. 

Såväl minskningen sommartid som ökningen vintertid förväntas ligga på cirka 50 %. Även 

frekvensen av extremnederbörden under året förväntas öka från var 20e till var 8e år
42

. 

 

De effekter som klimatförändringen har på vatten ser olika ut för grund- och ytvatten. Det är 

däremot viktigt att ha i beaktning att dessa system hänger samman och att effekterna på det 

ena vattnet påverkar det andra och vice versa
43

. 
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2.3.2 Grundvatten  

I framtiden kommer grundvattenbildningen i Skåne troligtvis att minska till följd av ett för-

ändrat klimat. Under vinterhalvåret kommer nederbörden som tidigare nämnt att öka, vilket 

dock inte innebär att mer vatten infiltreras genom marken och bildar grundvatten. Istället bi-

drar ökad nederbörd på vattenmättad mark till ökad avrinning
44

.  

 

Behovet av vatten kommer att öka vid ett varmare klimat. Detta gäller såväl uttag av vatten 

för bevattning som för hushållsbehov. Eftersom vegetationsperioden längd kommer att öka i 

framtiden kommer även mer bevattning krävas, vilket tros kunna påverka grundvattenbalan-

sen ännu mer än en minskad grundvattenbildning. Vad gäller behovet av vatten till hushållet 

kommer detta att öka i takt med att befolkningsmängden ökar
45

.  

 

Olika faktorer som kan påverka grundvattnets kvalitet är temperatur, nederbörd och markan-

vändning. I framtiden kommer jordbruket troligtvis förändras både vad gäller intensitet och 

vilka grödor som odlas. En förlängd växtsäsong kan leda till att det går att få fler skördar och 

på så vis minska näringsläckaget då marken är täckt av grödor under en längre tid av året. 

Däremot innebär fler skördar även att mer bekämpningsmedel kan komma att användas. Det 

finns alltså en osäkerhet i hur jordbruket kommer att påverka grundvattenkvaliteten vid en 

klimatförändring. Något annat som kan påverka grundvattnets kvalitet är saltvatteninträng-

ning i kustnära vattentäkter vid en ökad havsytenivå
46

.  

 

2.3.3 Ytvatten 

Då nederbörden under sommarhalvåret förväntas minska i framtiden kommer detta även att 

påverka flöden i sjöar och vattendrag. Ifall uttaget av grundvatten ökar kommer situationen 

förvärras ytterligare då många vattendrag är beroende av grundvattenflöde. Att temperaturen 

stiger kan även påverka kvaliteten på ytvattnet. Detta kan bland annat yttra sig genom alg-

blomning och problem med lukt och smak på vattnet. För såväl grund- som ytvatten gäller att 

intensiv nederbörd ökar risken för föroreningsspridning men även trycket på vattenledningar 

ökar. Detta är två faktorer som kan påverka dricksvattenförsörjningen negativt vid ett föränd-

rat klimat
47

.  

 

2.3.4 Kustzon 

Vid ökad nederbörd och stigande havsytenivå ökar risken för erosion längs kusten. I Skåne är 

problemen med erosion som störst längs sydkusten
48

. Det som krävs för att kusten ska erode-

ras är ett erosionskänsligt material och flödes- eller vindhastigheter som är tillräckligt kraftiga 

för att transportera materialet. Vanligast är att detta sker under höstar och vintrar när stormar 

är mer förekommande än resten av året. Erosion är en fullt naturlig process men ett förändrat 

klimat kan bidra till att denna förstärks. Bland annat kommer en stigande havsytenivå bidra 

till att vattnet når områden som tidigare inte nåtts och kraftiga vindar bidra till en ökad erode-

rande kraft genom att vågorna blir högre. Dessa tre faktorer, havsytenivå, vindar och vågor, 

är direkt kopplade till klimatet
49

.   
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Det finns olika värden längs kusten som riskerar att hotas vid en ökad erosion. Dessa är bland 

annat bebyggelse, infrastruktur, värdefull mark, turismindustri samt hälsa och rekreation. För 

folkhälsa och rekreation kan detta innebära att till exempel strövområden försvinner. Turism-

industrin hotas på det vis att många kustnära turistorter är beroende av kusten och dess attrak-

tivitet.  

 

I en rapport som arbetades fram på uppdrag av Klimat- och sårbarhetsutredningen (2007) 

gjordes en beräkning av det ekonomiska värdet av de tillgångar som kan komma till skada till 

följd av kusterosion, med avseende på perioden 2070-2100. Först beräknades vilka arealer 

som hotas av erosion. Efter det kombinerades dessa arealer med Lantmäteriets terrängkarta 

över olika markslag för att få fram vilken typ av markanvändning eller bebyggelse som fanns 

inom respektive areal. Efter detta beräknades antalet fastigheter per areal genom att dividera 

arealen med den genomsnittliga fastighetsarealen per kommun och fastighetstyp. För att få 

fram värdet för de hotade fastigheterna användes ett genomsnittligt pris för respektive fastig-

hetstyp i varje kommun. Slutligen beräknades värdet för VA-system inom fastigheterna uti-

från en schablonkostnad för VA-nät för respektive fastighetstyp
50

. De ekonomiska värdena 

presenteras i Tabell 2.2. 

 

Tabell 2.2: Ekonomiska värden för fastigheter, infrastruktur och värdefull mark i Skåne som riskerar 

att hotas i framtiden 

 
Källa: Klimat och sårbarhetsutredningen, 2007 

 

2.4 Vattnets ekonomiska och sociala värde 

2.4.1 Industri 

Inom industrin, främst massa- och pappersindustrin, kemiindustrin och stål- och metallindu-

strin, används varje år stora mängder vatten. Av detta kommer ca 64 % från industrins egen 

ytvattentäkt och ca 27 % från havsvatten. För ovan nämnda industrier krävs det väldigt stora 

vattenmängder. Därför är användningen av grundvatten inte aktuell då dessa mängder oftast 

inte finns tillgängliga lokalt
51

.  

 

Endast ca 6 % av alla industrier har en egen vattentäkt och resterande använder kommunalt 

vatten. Framför allt är det industrier där kraven på god vattenkvalitet är hög, till exempel 

livsmedelsindustrin, som använder kommunalt vatten
52

. Att Skåne är ett så rikt jordbruks-

landskap har gjort att livsmedelsindustrin är stor här. Av landets 800 livsmedelföretag ligger 
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Värde
Hög 

bebyggelse

Låg 

bebyggelse

Fritids-

bebyggelse

Industri-

område

Åker, 

fruktodling
Summa

Areal hotat markslag, 

(km2)
0,3 80,3 24,2 6,5 576,4 687,7

Antal hotade fastigheter 63 37732 11995 509 - 50299

Värde av hotade fastigheter, 

(MSEK)
678 69311 16223 2804 3366 92382

Värde av VA-system för hotade fastigheter, 

(MSEK)
7 2830 720 - - 3557
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350 stycken i Skåne
53

. Lunds universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) står till-

sammans för hälften av den svenska livsmedelsforskningen. Detta, tillsammans med det höga 

antalet livsmedelsföretag i Skåne, bidrar till att närheten mellan forskning och produktion i 

Skåne är stort. Detta i sin tur har lett till att Skåne ligger i täten vad gäller utveckling av nya 

produkter. Bland annat kan det nämnas att funktionella livsmedel, till exempel drycker med 

aktiv bakteriekultur, är något som förväntas ha en årlig tillväxt på 15-25 % de närmsta åren
54

. 

 

2.4.2 Energi 

Det finns flera olika energiproduktionsmetoder och miljötekniska lösningar som kan kopplas 

till hav, kust och vatten. Vad gäller energiproduktion knuten till havet kan detta till exempel 

vara vindkraft, vågkraft och utvinning av biogas från alger. Vidare kan energiproduktion även 

utföras i hamnar och på så vis öka verksamhetens hållbarhet genom att använda egenproduce-

rad energi
55

.  

 

De skånska kusterna är, tack vare den flacka slätten, vindenergirika och således väl lämpade 

för vindkraft. Framför allt är syd- och västkusten de områden där potentialen för vindkraft är 

god. Dock står detta intresse i strid med flera andra intressen och påverkar även landskapsbild 

och kulturintressen
56

. I Öresund finns vindkraftparken Lillgrund som består av totalt 48 vind-

kraftverk. Ytterligare tre vindkraftparker är planerade att anläggas längs den skånska kusten; 

strax söder om Trelleborg, södra Kattegatt och i Hanöbukten
57

.  

 

Andra sätt att utnyttja vatten för energiutvinning är geoenergi från grundvatten. Principen 

bygger på att solenergi värmer upp marken och grundvattnet och att den överförda energin 

sedan kan utnyttjas till bland annat uppvärmning av hus. År 2009 värmdes cirka 250 000 – 

300 000 svenska villor upp med bergvärme och energi från jord, berg och grundvatten ut-

gjorde den näststörsta förnyelsebara energikällan i Sverige. Villor som värms upp med berg-

värme bedöms inte öka de närmsta åren men däremot siffran för större fastigheter, industrier 

m.m.
58

.  

 

2.4.3 Fiske 

Idag är fiskefångsterna i Skåne relativt små vilket gör att fiskenäringen inte är speciellt lön-

sam. Framför allt har detta gjort att det småskaliga fisket längs kusterna har minskat. Däremot 

ökar det storskaliga fisket vilket bidrar till konsekvenser för bland annat miljö. I Region Skå-

nes verksamhetsprogram för livskraftigt hav och vatten (se avsnitt 2.8.4) diskuteras det hur 

fisket i Skåne skulle kunna bli mer hållbart och skapa större sysselsättning. De åtgärder som 

föreslås är bland annat att variera fångsmetoder, förvalta fiskebestånden väl och att försöka 

hitta nya arbetssysslor till de småskaliga fiskarna längs kusten. Det sistnämnda skulle till ex-

empel kunna vara att de skulle kunna ägna sig åt någon form av kustturism, något som kräver 

engagemang i respektive kommun
59

.  
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Skånes kust, sjöar och vattendrag erbjuder ett brett utbud för fritidsfiskare. Längs hela den 

skånska kusten förekommer havsöringsfiske och utanför Simrishamns kust är laxfiske vanligt 

förekommande från turbåtar. Totalt finns det 66 fiskevårdsområden i Skåne, varav majorite-

ten ligger i de nordöstra delarna av landskapet. I de flesta av dessa områden kan fiskekort 

köpas
60

. 

 

2.4.4 Turism 

Havet och kusten är en viktig tillgång för den skånska turismen. Vattnet bidrar inte bara till 

sysselsättningar som bad och fiske utan också till ökat välmående och ny kunskap. Region 

Skånes verksamhetsprogram för livskraftigt hav och vatten lyfter fram viken av det sist-

nämnda. Idag blir det allt vanligare att människor vill kombinera resor med utbildning. Ett 

sätt att tillgodose denna efterfrågan är att erbjuda paketresor till kusten där information är en 

viktig del. Detta hade till exempel kunnat göras genom att utbilda lokala fiskare inom turism-

området. Ett ytterligare sätt att utveckla denna tjänst är att samla bokning av resor, erbjudan-

den etc. på regionens hemsida så att information blir så tillgänglig som möjligt
61

.  

 

2.4.5 Bevattning 

I Skåne tas det normalt sett ut ca 15-20 miljoner kubikmeter vatten per år för bevattningsän-

damål men under torra år kan denna siffra uppgå till det dubbla. Främst är det grödor som 

potatis, sockerbetor och grönsaker som är i behov av bevattning. För färskvaruodling är 

grundvatten att föredra framför ytvatten då risken för föroreningar är mindre. I Skåne finns 

det fyra områden med relativt intensiv bevattning; Bjärehalvön, Kristianstadslätten, jord-

bruksområdet öster om Ystad samt delar av Trelleborgsslätten. Vid större uttag kan vatten-

dom krävas, vilket idag saknas för många bevattningsuttag. På Kristianstadslätten är de flesta 

uttagen från grundvatten legaliserade medan legaliseringsarbete fortfarande pågår kring jord-

bruksområdet vid Ystad
62

.  

 

2.4.6 Friluftsliv och hälsa 

I dagens samhälle är stressnivån hög vilket bidrar till en rad olika sjukdomar, bland annat 

diabetes, depression och hjärt- och kärlsjukdomar. Att vistas ute i naturen sänker stressnivån 

och bidrar istället till harmoni. Ofta vet vi inte själv varför vi känner så, vilket gör det viktigt 

att den forskning som finns inom området lyfts fram och på så vis ökar medvetenheten i sam-

hället. Detta hade i sin tur kunnat leda till att fler vistats utomhus, att det görs mer satsningar 

på naturområden och rekreation samt att folkhälsan påverkas positivt
63

.  

 

Det forskas allt mer kring kopplingen mellan natur, friluftsliv och psykisk hälsa. Rachel och 

Stephen Kaplan menar i sin bok The Experience of Nature, vars resultat sammanfattats i en 

rapport av Statens Folkhälsoinstitut, att det finns två olika typer av uppmärksamhet: spontan 

och riktad. Den direkta använder vi oss av medvetet i vår vardag medan den spontana an-

vänds omedvetet. Den spontana uppmärksamheten använder vi bland annat i naturmiljöer där 

vi utan ansträngning låter oss fascineras av vår omgivning. Det är när den riktade uppmärk-

samheten tar slut som vi behöver återhämta oss med den spontana och det är där naturmiljöer 

blir viktiga för oss. Det centrala i detta är att vistas i ett område som skiljer sig från den om-
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givning vi brukar befinnas i. Vidare menar författarna att det finns vissa egenskaper som gör 

att naturområden uppfattas som vilsamma. Bland annat så föredrar människor områden som 

uppmuntrar till upptäckter men som ändå är ordnade
64

. Det resultat om naturens återhäm-

tande effekt, som Rachel och Stephen Kaplans kom fram till i slutet av 80-talet, har senare 

legat till grund för och bekräftats av såväl svensk som internationell forskning
65

. Samman-

fattningen som redovisas i rapporten av Statens Folkhälsoinstitut nämner inget om vattnets 

roll i dessa omgivningar. Dock är vatten en naturlig del av vårt landskap och då det är av all-

män uppfattning att vatten har en lugnande effekt kan resultatet ändå vara ett bevis på vatt-

nets sociala och hälsomässiga värde.  

 

2.5 Berörda miljökvalitetsmål 

2.5.1 Levande sjöar och vattendrag 

Miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag definieras enligt följande: 
 

Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer ska be-
varas. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets 
ekologiska och vattenhushållande funktion ska bevaras, samtidigt som förutsättningar för 
friluftsliv värnas

66
. 

 

Skåne har fyra delmål för detta mål. Det första delmålet, Skydd av natur- och kulturmiljöer, 

är att senast år 2015 ha ett långsiktigt skydd för hälften av Skånes skyddsvärda natur- och 

kulturmiljöer. Det andra delmålet, Restaurering av vattendrag, är att senast år 2012 restaurera 

25 % av Skånes värdefulla vattendrag. Det tredje delmålet, Upprätta vattenförsörjningspla-

ner, är att senast år 2012 upprätta vattenförsörjningsplaner med tillhörande vattenskyddsom-

råden för alla allmänna och större enskilda ytvattentäkter. Det fjärde och sista delmålet, 

Främmande arter, är att senast år 2015 se till att de djur- och växtarter som planteras ut i vat-

tendrag inte påverkar den biologiska mångfalden negativt
67

. För samtliga delmål, bortsett från 

det som rör vattenförsörjningsplaner, ligger åtgärdsförslagen för Skåne i huvudsak på Läns-

styrelsen. Vad gäller upprättande av vattenförsörjningsplaner, där kommunerna en större roll, 

har fyra åtgärdsförslag tagits fram: 

 

1. Kommunerna: Identifiera potentiella ytvattentäkter samt eventuella brister i vatten-

försörjning. 

2. Kommunerna med hjälp av Länsstyrelsen och SGU: Identifiera hot mot potentiella 

ytvattentäkter och vidta åtgärder mot dessa. 

3. Kommunerna och Länsstyrelsen: Upprätta vattenförsörjningsplaner som innehåller 

vattenskyddsområden, skyddsbestämmelser och åtgärder för att effektivisera vat-

tenanvändningen. Kommunerna ska göra detta på lokal nivå och Länsstyrelsen på 

regional. 

4. Kommunerna: Fastställa lagligt skydd av vattenskyddsområden
68

.  
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2.5.2 Grundvatten av god kvalitet 

Miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet definieras enligt följande: 

 
Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livs-
miljö för växter och djur i sjöar och vattendrag

69
. 

 

Skåne har tre delmål för detta mål som berör vattenförsörjning. Det första delmålet, Skydd av 

grundvattenförande geologiska formationer, är att senast år 2015 ha ett långsiktigt skydd av 

grundvattenförande geologiska formationer för att trygga vattenförsörjningen för kommande 

generationer. Det andra delmålet, Grundvattennivåer, är att senast år 2015 se till att mark- 

och vattenanvändningen i Skåne inte medför ändringar av grundvattennivån så att vattenför-

sörjningen drabbas negativt. Det tredje delmålet, Rent vatten för dricksvattenförsörjning, är 

att senast år 2012 se till att vattenförekomster som används för uttag av dricksvatten uppfyller 

svenska normer för dricksvatten av god vattenkvalitet
70

. För att nå dessa delmål har 20 åt-

gärdsförslag tagits fram där 10 stycken berör kommuner i första hand:  

 

1. Kommunerna med hjälp av Länsstyrelsen: Identifiera områden som är sårbara för 

föroreningsspridning. 

2. Kommunerna med hjälp av Länsstyrelsen: Identifiera geologiska formationer som 

kan användas till bildning av konstgjort grundvatten. 

3. Kommunerna med hjälp av Länsstyrelsen och SGU: Identifiera bildningsområden 

för grundvatten samt identifiera föroreningsrisk och föroreningsbelastning för 

grundvattenförande geologiska formationer som är betydande för både nuvarande 

och framtida vattenförsörjning. 

4. Kommunerna med hjälp av Länsstyrelsen och SGU: Identifiera hot och brister rö-

rande vattenförsörjningen. 

5. Kommunerna med hjälp av Länsstyrelsen och SGU: Ta fram vattenförsörjnings-

planer för grundvattenförekomster som används för uttag av dricksvatten. Detta 

gäller för de grundvattenförekomster där uttaget är 10 m
3
/dygn eller som försörjer 

mer än 50 personer per år. 

6. Kommunerna med hjälp av Länsstyrelsen och SGU: Ta fram vattenbalanser för 

geologiska formationer som är betydande för både nuvarande och framtida vatten-

försörjning. 

7. Kommunerna med hjälp av Länsstyrelsen och SGU: Lokalisera, avgränsa och 

fastställa vattenskyddsområden och skyddsbestämmelser för grundvattenförande 

geologiska formationer som är betydande för nuvarande och framtida vattenför-

sörjning. Detta görs utifrån en kartläggning av var grundvatten bildas och områ-

dena redovisas sedan i översiktsplanen. 

8. Kommunerna med hjälp av Länsstyrelsen och SGU: Föra in i översiktsplanen de 

områden som, ur vattenförsörjnings-, markstabilitets- och växt och djurlivs-

synpunkt, är känsliga för sänkt grundvattennivå. 

9. Kommunerna: Upprätta program för hur kemisk bekämpning inom kommunala 

dricksvattentäkter, där risken för grundvattenförorening är stor, kan upphöras. 

10. Kommunerna och Länsstyrelsen: Arbeta fram en vägledning för hur kommuner 

ska använda sig av lokaliseringsprincipen vid skydd av grundvattenförande geolo-

giska formationer
71

.  
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2.5.3 Hav i balans samt levande kust och skärgård 

Miljökvalitetsmålet Hav i balans samt levande kust och skärgård definieras enligt följande: 

 
Västerhavet och Östersjön ska ha en långsiktigt hållbar produktionsförmåga och den biolo-
giska mångfalden ska bevaras. Kust och skärgård ska ha en hög grad av biologisk mångfald, 
upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden. Näringar, rekreation och annat nyttjande av 
hav, kust och skärgård ska bedrivas så att en hållbar utveckling främjas. Särskilt värdefulla 
områden ska skyddas mot ingrepp och andra störningar

72
. 

 

Skåne har sex delmål för detta mål varav två berör kusten. Det första delmålet, Skyddsvärda 

marina miljöer, är att minst 70 % av Skånes kuststräcka som har höga natur- och kulturmiljö-

värden senast år 2015 ska ha ett långsiktigt skydd. Det andra delmålet, Buller och andra stör-

ningar, är att bullernivåerna från båttrafik ska vara försumbara vid känsliga kustområdens 

senast år 2012
73

. För att nå dessa två delmål har sex stycken åtgärdsförslag tagits fram: 

 

1. Kommunerna: Upprätta detaljplaner för  kulturmiljö längs kusten som syftar till 

bevarande av denna. 

2. Länsstyrelsen och berörda kommuner: Utvärdera det befintliga skydd som finns 

för strand- och undervattensområden som anses vara värdefulla. Framför allt finns 

ett behov av skydd för grunda bottnar.  

3. Länsstyrelsen och kommunerna: Ta fram underlag för att kunna bedöma vilka 

strand- och undervattensområden i Skåne som är värdefulla samt sätta in åtgärder 

för skydd, bevaring och eventuellt restaurering. Detta gäller områden som inte re-

dan innefattas i ett naturreservat eller ett Natura 2000-område. 

4. Länsstyrelsen i samarbeta med kommunerna: Ta fram en policy för hur man han-

terar dumpning av muddermassor, utfyllnad av kustområden och marin täktverk-

samhet.  

5. Berörda kommuner: Redovisa användning av kustvatten i översiktplanen. 

6. Länsstyrelsen, kommunerna och Sjöfartsverket: Se över båtrutter och hastighets-

begränsningar. Dessa ska, om behov finns, revideras utifrån såväl befintliga som 

kommande skyddsområden
74

.  

 

2.6 Berörda målområden för folkhälsa 

2.6.1 Sveriges övergripande mål för folkhälsa 

Sverige har elva målområden för folkhälsa för olika samhällsområden. Det övergripande må-

let är: 

 
Att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen

75
. 

 

Bland de målområdena finns det två mål som antingen direkt eller indirekt är förknippade 

med vatten. Dessa är målområdet Miljöer och produkter samt Fysisk aktivitet. Vidare är även 

målområdet Delaktighet och inflytande i samhället relevant då delaktighet är en viktig del i 

EU:s ramdirektiv för vatten (se avsnitt 2.9.1). 
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2.6.2 Målområde nummer 1: Delaktighet och inflytande i samhället 

Att få påverka och ha inflytande i samhället har stark koppling till människors hälsa. Målom-

rådet syftar till att stärka människors möjlighet till social delaktighet oavsett ålder och eko-

nomisk eller social situation
76

. Den nationella folkhälsokommitténs förslag för att insatser 

som minskar bland annat social isolering är att kommuner bland annat skapar mötesplatser 

för olika typer av grupper
77

.  

 

2.6.3 Målområde nummer 9: Fysisk aktivitet 

Målområdet för fysisk aktivitet består utav tre delar: ökad fysisk rörelse, mer fysisk rörelse i 

skolan och i anslutning till arbetet samt mer fysisk rörelse under fritiden. Att regelbundet röra 

på sig främjar både vår hälsa och vårt välbefinnande
78

.  

 

I regeringens proposition om en förnyad hälsopolitik nämns det att 30 minuters fysisk aktivi-

tet per dag är den vetenskapliga rekommendationen för fysisk aktivitet. Förutom att detta 

bidrar till den enskilda individens välmående så anses det också vara samhällsekonomiskt 

lönsamt att göra satsningar på den fysiska aktiviteten hos befolkningen. Vidare nämns det i 

propositionen att det är av stor vikt att hälsofrämjande insatser för fritidsaktiviteter, så som 

sociala och fysiska aktiviteter, sätts in för äldre människor i ett tidigt stadie. Studier visar 

bland annat att risken för demenssjukdomar hos äldre kan halveras om dessa deltar i olika 

typer av fritidsaktiviteter. Detta kräver dock att aktiviteterna dels ligger i de äldres närområde 

men också att de är trygga och inbjudande. I propositionen lyfts också vikten av en hälso-

främjande samhällsplanering fram. Detta kan till exempel vara attraktiva gång- och cykels-

tråk som uppmuntrar till fysisk aktivitet men också utveckling av grönområden och möjliggö-

rande för rekreation
79

. 

 

2.7 Hållbar utveckling 

2.7.1 Definition och dimensioner 

Hållbar utveckling är idag ett flitigt använt begrepp som har fått flera olika definitioner. Ge-

nensamt för de olika definitionerna är att världen ses som ett system beroende av både tid och 

rum
80

.  

 

År 1987 fick Världskommissionen för miljö och utveckling i uppdrag av FN:s generalförsam-

ling att arbeta fram en global agenda för förändring
81

. Resultatet blev rapporten ”Our com-

mon future”, även kallad Brundtlandrapporten, där begreppet hållbar utveckling definierades 

enligt följande: 

 
Sustainable development is development that meets the needs of the present without com-
promising the ability of future generations to meet their own needs. 
(Källa: Världskommissionen för miljö och utveckling, 1987b. Our common future - chapter 2: To-

wards sustainable development, under ordförandeskap av Gro Harlem Brundtland) 
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Det finns tre dimensioner av hållbar utveckling: den ekologiska, den ekonomiska och den 

sociala. Syftet är att dessa tre dimensioner tillsammans ska stödja varandra
82

. 

 

2.7.2 Agenda 21 

I Rio de Janeiro 1992 höll FN en konferens om miljö och utveckling – den så kallade Riokon-

ferensen. Konferensen karaktäriserades inte bara av det breda ämnesområdet utan även av ett 

brett deltagande; allt ifrån regerings- till kommunföreträdare deltog. Ett av de dokument som 

togs fram var handlingsprogrammet Agenda 21
83

.   

 

Programmet består av rekommendationer som inte är juridiskt bindande utan snarare fungerar 

som riktlinjer. Däremot är programmet starkt förpliktande såväl moraliskt som politiskt för 

deltagande stater. Totalt finns 40 kapitel i programmet som berör olika typer av områden
84

.  

 

Kapitel 17 i programmet behandlar skydd av oceaner och andra hav, vilket även inkluderar 

innanhav och kustområden. Kusten ska förvaltas på ett integrerat och hållbart sätt för att ba-

lansera nyttjandet av havens resurser. Kapitel 18 i programmet behandlar skydd av färskvat-

tenresurser och vikten av att de kartläggs och förvaltas; detta då många färskvattentillgångar, 

såväl yt-som grundvatten, på något sätt hänger ihop och därför påverkar varandra
85

.  

 

För att internationella överenskommelser faktiskt ska genomföras krävs det insatser på lokal 

nivå. Det är på lokal nivå som den praktiska handlingen sker, vilket bland annat möjliggörs 

av det kommunala planeringsmonopolet. Därför bör ett lokalt Agenda 21-arbete ligga till 

grund för det nationella arbetet med att nå en hållbar utveckling. Det finns flera framgångs-

exempel på hur detta arbete kan bedrivas men det finns också hinder. Framför allt handlar 

detta om svårigheter att samordna alla politikområdens intressen och synsätt på hållbarhet
86

. 

 

2.7.3 Den svenska strategin för hållbar utveckling 

Sveriges strategi för hållbar utveckling tillkom år 2002 och hade två huvudsakliga syften: att 

uppfylla internationella åtaganden kring hållbar utveckling och att skicka in en nationell stra-

tegi till FN under år 2002 samt att stämma av och blicka framåt angående Sveriges arbete 

med hållbar utveckling. Inom detta arbetes ramar fanns alla tre dimensioner inom hållbar 

utveckling; den ekonomiska, den miljömässiga och den sociala. I visionen för strategin 

nämns bland annat vikten av att hushålla med naturresurser och använda dessa på ett effektivt 

sätt. Vidare har strategin tre utgångspunkter; att hållbar utveckling i Sverige endast kan upp-

nås inom ramen för regionalt och internationellt samarbete, att hållbar utveckling måste inte-

greras i samtliga politikområden och att en större nationell insats krävs för att värna om de 

resurser vi har som är grunden för en hållbar utveckling
87

. 

 

I strategin presenteras även hur olika myndigheter och grupper i samhället kan arbeta för en 

hållbar utveckling. Kommunernas roll i detta arbete beskrivs som central då det är här som 

lagar och förordningar faktiskt utförs praktiskt och det är kommunerna som har den närmsta 

kontakten med medborgare, lokala organisationer och företag osv. För att uppnå ett så effek-
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tivt arbete som möjligt med hållbar utveckling på lokal nivå menar regeringen att det är vik-

tigt att olika kommunala planer integreras med varandra. Detta kan till exempel göras genom 

att arbeta med folkhälsofrågor i samband med ett lokalt Agenda 21-program
88

.  

 

2.8 Myndigheter och samverkansorgan 

2.8.1 Havs- och vattenmyndigheten 

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, inrättades år 2011 på uppdrag av Sveriges regering. 

Myndighetens uppgift är att genomföra en politik med en helhetssyn för hav och vatten där 

arbetsuppgifter som att öka kunskap och hantera intressekonflikter ingår. Myndighetens hu-

vudsakliga ansvarsområden är planering, tillsyn och reglering. I samband med att HaV bilda-

des så skedde också en viss omstrukturering av andra centrala myndigheter. Bland annat så 

tog HaV över den största delen av ansvaret för havs- och sötvatten från Naturvårdsverket och 

även flera av Fiskeriverkets ansvarsområden då det lades ner
89

. Exempel på några av HaV:s 

arbetsuppgifter: 

 

- Ansvarar för bland annat miljökvalitetsmålen Levande sjöar och vattendrag och Hav i 

balans samt levande kust och skärgård. 

- Ansvarar för miljöövervakningen av havs- och sötvatten. 

- Ansvarar, tillsammans med Naturvårdsverket, för biologisk mångfald och främmande 

arter, där HaV har huvudsakligt ansvar för arter i vatten och Naturvårdsverket ansvar 

för arter på land. 

- Kommer att få det huvudsakliga ansvaret för konventionen om skydd för Östersjöns 

marina miljö (HELCOM) och konventionen för skydd av den marina miljön i Nord-

ostatlanten (OSPAR). Detta ansvar delas med Naturvårdsverket som ansvarar för de 

delar som gäller arbete på land. 

- Kontrollerar och upprättar föreskrifter för yrkesfiske. 

- Ska ge vägledning till Länsstyrelser och kommuner vad gäller bland annat vatten-

skyddsområden och vattenverksamhet. 

- Ger utlåtande i samband med prövningar i miljötillståndsärenden som en form av ex-

pertfunktion. 

- Utvecklar den framtida havsplaneringen med syftet att havet ska användas för energi-

produktion, sjöfart, materialutvinning och miljöintressen
90

. 

 

HaV arbetar nära med både länsstyrelser och kommuner, framför allt indirekt via Sveriges 

fem vattenmyndigheter. För att nå ut till både länsstyrelser och kommuner används kanaler 

som Samverkan Sverige och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). HaV har även en 

årlig uppföljning av hur kommuner arbetar med åtgärderna i Vattenmyndighetens åtgärdspro-

gram ”38-listan” (se avsnitt 2.8.2). HaV ansvarar även för det internetbaserade vatteninform-

ationssystemet VISS, där vattenmyndigheterna för in information från kommunerna. Denna 

information sammanställs sedan av HaV och rapporteras vidare till EU
91

.  
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2.8.2 Vattenmyndigheten Södra Östersjön 

Verksamhet 

När EU:s ramdirektiv för vatten (se avsnitt 2.9.1) infördes i svensk lagstiftning år 2004 skap-

ades fem vattenmyndigheter i Sverige med uppgiften att förvalta svenskt vatten. Syftet var att 

bevara och förbättra kvaliteten på vattnet enligt ramdirektivet. Detta har bland annat medfört 

att man numera inte ser på vatten utifrån administrativa gränser utan istället har en helhets-

syn
92

. När Sveriges regering visste att de skulle implementera vattendirektivet i svensk lag-

stiftning kom de ut med en proposition. Denna sa att vattendirektivet är ett av verktygen för 

att nå de nationella miljökvalitetsmålen. På detta sätt finns det alltså en koppling mellan Vat-

tenmyndighetens arbete och miljömålen
93

. 

 

De fem vattenmyndigheterna ligger i fem olika vattendistrikt: Bottenviken, Bottenhavet, 

Norra Östersjön, Västerhavet och Södra Östersjön
94

. Vattendistriktet Södra Östersjön består 

av 91 kommuner i 10 län och har ett invånarantal på 2,2 miljoner. I detta distrikt är Länssty-

relsen i Kalmar utsedd till Vattenmyndighet
95

. Varje vattendistrikt är i sin tur indelade i olika 

delområden. Delområdet för Skåne innefattar Skåne, Jönköping och Kronobergs län där 

Länsstyrelsen i Skåne län ansvarar för samordningen
96

. 

 

Vattenförvaltningen bedrivs i sexåriga förvaltningscykler. Den förvaltningscykel som pågår 

nu startades år 2009 och varar fram till år 2015. Själva förvaltningscykeln består utav fem 

olika moment: karläggning och analys, angivning av miljömål och miljökvalitetsnormer, ut-

formning av åtgärdsprogram, övervakning av miljötillståndet samt utformning av förvalt-

ningsplan följt av rapportering
97

. Miljökvalitetsnormer, åtgärdsförslag samt förvaltningspla-

ner fastställs av varje vattenmyndighets vattendelegation
98

. Den första delen består av att alla 

vatten avgränsas i så kallade vattenförekomster samt att vattnets kvalitet analyseras. Därefter 

fastställs miljökvalitetsnormer som beskriver vilken typ av kvalitet som vattnet ska ha upp-

nått till en viss tidpunkt. Sedan tas ett åtgärdsprogram fram som antingen beskriver vad som 

måste göras för att kvaliteten ska bibehållas eller vad som måste göras för att förbättra den så 

att de fastslagna miljökvalitetsnormerna uppnås. Till slut sammanfattas allt detta arbete i en 

förvaltningsplan som rapporteras vidare till EU-kommissionen
99

.   

 
Kartläggning och analys 

Den första delen av förvaltningscykeln inleds med att allt vatten delas in i homogena vatten-

områden som kallas för vattenförekomster. Varje vattenförekomst blir sedan bedömd efter 

status vad gäller bland annat kemi och växt- och djurarter. Detta görs för att man ska veta vad 

som behöver göras för att vattenförekomsten i fråga ska bibehålla sin status eller uppnå en 

bättre. Målet är att vattenförekomster ska uppnå en god status år 2015. Därför behöver även 

risker för att vattnet inte kommer att göra detta fastställas. Om bedömningen görs att god sta-

tus inte kommer att uppnås anses vattenförekomsten ligga i en riskzon. För vissa vatten gäller 

dock att god status aldrig kommer att uppnås, vilket till exempel bero på att vattnet är kraftigt 
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påverkat av mänskliga åtgärder. Detta problem hanteras vidare under miljömål och miljökva-

litetsnormer
100

. 

 
Miljömål och miljökvalitetsnormer 

Efter att man har undersökt och klassificerat vattenförekomster samt bedömt eventuellt risker 

kan miljökvalitetsnormer tas fram. Dessa fungerar som ett styrmedel inom vattenförvaltning-

en: vilken status ska uppnås inom vilken tidsram? Som tidigare nämnt är måldatumet 2015 

och då ska samtliga vattenförekomster ha god status och inte försämras. Som tidigare nämnts 

finns det dock vissa vattenförekomster som aldrig kommer att uppnå god status på grund av 

yttre omständigheter. I dessa fall kan en mindre sträng miljökvalitetsnorm användas och tids-

ramen skjutas upp till år 2021 eller i vissa fall 2027. Dock finns det ett undantag från denna 

regel om: 1) vattenförekomst inte kan uppnå god status till år 2015 på grund av att det är 

orimligt dyrt eller tekniskt omöjligt eller 2) om vattenförekomsten, trots åtgärder, inte kan 

uppnå god status av naturliga skäl
101

. 

 
Åtgärdsprogram 

När miljökvalitetsnormer är utformade för samtliga vattenförekomster sammanställs ett åt-

gärdsprogram över vad som behövas göras för att uppnå de fastställda normerna i de områden 

som riskerar att inte uppnå god status. Åtgärderna, som ska vidtas senast år 2012, riktas till 

myndigheter och kommuner och det är upp till varje myndighet hur de ska genomföras. Ge-

nom hela detta arbete är det meningen att myndigheter och kommuner ska rapportera till vat-

tenmyndigheten hur arbetet fortskrider
102

. Det åtgärdsprogram som gäller för pågående för-

valtningscykel innehåller 38 stycken åtgärder som ska bidra till att de fastställda miljökvali-

tetsnormerna som fastställts för respektive vattenförekomst ska vara uppfyllda senast i de-

cember år 2015. Bland dessa är sju stycken, nr 32-38, riktade till kommunerna
103

. På grund 

av antalet åtgärder brukar åtgärdsprogrammet vardagligen gå under namnet ”38-listan”. De 

sju åtgärder som gäller kommunen presenteras i Figur 2.2 nedan. 
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Åtgärd 32 Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter och föroreningsskadade områden 

som kan ha negativ inverkan på vattenmiljön, prioritera de områden med vatten-förekomster som inte 

uppnår, eller riskerar att inte uppnå, god ekologisk status eller god kemisk status.

Åtgärd 33 Kommunerna behöver ställa krav på hög skyddsnivå för enskilda avlopp som bidrar till att 

en vattenförekomst inte uppnår, eller riskerar att inte uppnå, god ekologisk status eller god kemisk 

status.

Åtgärd 34  Kommunerna behöver inrätta vattenskyddsområden med föreskrifter för kommunala 

dricksvattentäkter som behövs för dricksvattenförsörjningen, så att dricksvattentäkterna långsiktigt 

bibehåller en god kemisk status och god kvantitativ status.

Åtgärd 35 Kommunerna behöver tillse att vattentäkter som inte är kommunala, men som försörjer 

fler än 50 personer eller där vattenuttaget är mer än 10 m³/dag, har god kemisk status och god 

kvantitativ status och ett långsiktigt skydd.

Åtgärd 36 Kommunerna behöver utveckla sin planläggning och prövning så att 

miljökvalitetsnormerna för vatten uppnås och inte överträds.

Åtgärd 37 Kommunerna behöver, i samverkan med länsstyrelserna, utveckla vatten- och

avloppsvattenplaner, särskilt i områden med vattenförekomster som inte uppnår, eller riskerar att 

inte uppnå, god ekologisk status, god kemisk status eller god kvantitativ status.

Åtgärd 38 Kommunerna behöver i samverkan med länsstyrelserna ta fram underlag och genomföra 

åtgärder för att minska påverkan från de delar av det rörliga friluftslivet samt båtturism som kan ha 

en negativ inverkan på vattenmiljön, särskilt i områden med vattenförekomster som inte uppnår, eller 

riskerar att inte uppnå, god ekologisk eller god kemisk status.

(Källa: Vattenmyndigheten Södra Östersjön, 2010i. Åtgärdsprogram Södra Östersjöns vattendistrikt 2009-

2015 )

   Figur 2.2: Vattenmyndigheten Södra Östersjöns åtgärdsförslag till kommuner 

 
Övervakning av miljötillståndet 

Vattenmyndigheten i sig bedriver ingen form av övervakning utan är beroende av den över-

vakning som sker av andra aktörer på nationell, regional och kommunal nivå. Vattenmyndig-

heten är däremot skyldig att upprätta ett program för övervakning, som ska revideras minst 

var sjätte år, vilket kräver en god samordning med ovan nämna aktörer. Meningen är att man 

genom övervakningsprogrammet ska få en uppfattning av miljötillståndet och sedan kunna 

rapportera detta vidare till EU-kommissionen
104

.  

 
Förvaltningsplan och rapportering 

Det sista steget i förvaltningscykeln är att sammanfatta arbetet i en förvaltningsplan. Denna 

innehåller erhållen kunskap, vad som behöver göras för att nå god vattenstatus men också en 

beskrivning av vilken riktning det fortsatta arbetet kommer att ta. Precis som övervaknings-

programmet ska förvaltningsplanen revideras var sjätte år samt rapporteras till EU-

kommissionen
105

. 

 

2.8.3 Länsstyrelsen i Skåne län 

Verksamhet 

Varje län i Sverige har en länsstyrelse vars ansvar som myndighet är att vara en länk i två 

riktningar: dels upp mot centrala myndigheter och dels ner mot kommuner. Länsstyrelsen har 

alltså en viktig uppgift vad gäller bland annat informationsspridning och samordning
106

.  
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Länsstyrelsen har även ett nära samarbete med Vattenmyndigheten visa sitt beredningssekre-

tariat. Beredningssekretariatet ansvarar för länets vattenförvaltning. I detta arbete ingår att 

övervakning av länets vatten och tillsyn över verksamheter som är kopplade till vatten men 

också att i samarbete med Vattenmyndigheten arbeta fram åtgärdsförslag, miljökvalitetsnor-

mer och förvaltningsplaner
107

. 

 
Den regionala vattenförsörjningsplanen 

Länsstyrelsen påbörjade i juni 2010 arbetet med att ta fram en regional vattenförsörjnings-

plan. Konsultföretaget SWECO anlitades för att ta fram planen som blev tillgänglig för all-

mänheten i februari 2012. Syftet med planen var att dels belysa de vattenresurser i länet som 

är betydelsefulla för nutida och framtida dricksvattenförsörjning och dels att fungera som 

underlag för fördjupade analyser på lokal nivå
108

. Länsstyrelsen håller i dagsläget på att ta 

fram en vägledning för hur kommuner kan ta fram vatten- och avloppsvattenplaner (enl. åt-

gärd 37 i Vattenmyndighetens åtgärdsprogram). På Länsstyrelsen tolkar man detta som en 

kombination av en vattenförsörjningsplan och en VA-plan och hoppas att vägledningen ska få 

fler kommuner att ta fram en sådan plan
109

. 

 

Innehållet i planen har baserats på information som är inhämtad från samtliga skånska kom-

muner. Eftersom planen syftar till en regional översikt har heller inget fältarbete eller några 

fördjupande utredningar utförts. I huvudsak belyses länets grundvattenresurser där urvalskri-

teriet varit vattenresurser som kan förse 50 000 personer med vatten
110

. Anledningen till att 

man valde att prioritera grundvattenresurserna var att länet inte innehöll tillräckligt många 

ytvattenresurser som levde upp till urvalskriteriet. För ytvattenresurser fann man cirka fem 

sjöar och fem vattendrag som levde upp till kriterierna medan motsvarande siffra för grund-

vattenresurser var 25
111

.  

 

En annan anledning till att fokus legat på grundvatten är att ytvatten inte håller samma jämna 

kvalitet som grundvatten i Skåne. Detta beror dels på den höga näringsbelastning som sjöar 

och vattendrag utsätts för. Däremot kan ytvatten vara en viktig resurs för att förstärka grund-

vattenförekomster. Länsstyrelsen uppmanar därför kommuner att lägga lika stor fokus på yt- 

och grundvatten då det på kommunal nivå där denna typ av förstärkning kan komma att bli 

aktuell
112

. För ytterligare information om vattnet i Skåne län, se avsnitt 2.2. 

 

2.8.4 Region Skåne 

Verksamhet 

Region Skånes arbetsområden berör i huvudsak hälsa, vård, forskning och habilitering. Dock 

arbetar Regionen även med områden som samhällsplanering, näringsliv, turism, miljö, natur 

och rekreation
113

. För att nå en hållbar tillväxt inom dessa sektorer har Regionen tagit fram 

olika regionala utvecklingsprogram kopplade till respektive sektor. Bland dessa kan nämnas 

ett verksamhetsprogram för livskraftigt hav och vatten, ett näringslivsprogram samt en folk-

hälsostrategi
114

.  
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Verksamhetsprogrammet för livskraftigt hav och vatten i Skåne 

Region Skånes har ett miljöstrategiskt program som är en del av det regionala utvecklings-

programmet. Det miljöstrategiska programmet har i sin tur sju olika insatsområden varav ett 

är verksamhetsprogrammet för livskraftigt hav och vatten i Skåne
115

.  

 

Visionen för detta insatsområde är att både invånare och näringsidkare i Skåne ska ha tillgång 

till friskt och livskraftigt hav och vatten. Skåne har en lång kuststräcka som är viktig för tur-

ism, rekreation, folkhälsa och tillväxt och utgör därför en viktig tillgång för flera skånska 

kommuner
116

. Verksamhetsprogrammet trycker på vikten av att utnyttja den potential som 

finns i kust- och vattenområden för att öka den kulturella och sociala mångfalden och för att 

bygga upp ett attraktivt Skåne. I programmet har insatsområdena Bebyggelse och planering, 

Hamnar och sjöfart, Fiske, Turism och Fritid samt Energi- och miljöteknik bedömts vara vik-

tigast
117

. 

 

Programmet introduceras med en nulägesbeskrivning av de ovan nämnda insatsområden med 

fem övergripande slutsatser: 

1) Skåne har goda möjligheter att utveckla sina vattentillgångar som en tillgång för reg-

ionen. 

2) Frågor rörande vatten och hållbar utveckling måste integreras i fler samhällssektorer. 

3) Kompetens, erfarenhet och kunskap måste samordnas och utvecklas. 

4) Arbete som utförs inom vattenområdet måste kommuniceras bättre. 

5) För att kompetens, erfarenhet och kunskap inom regionen ska kunna tillvaratas 

måste samverkan förbättras mellan olika sektorer
118

. 

 

Nulägesbeskrivningen följs av övergripande mål till 2020, 18 delmål till år 2015 samt förslag 

till åtgärder för att nå delmålen. De övergripande målen är inom områdena Samordning och 

samverkan, Planering och uppföljning, Kunskap och lärande, Ledande position, Hållbart 

fiske, Hållbar havs- och vattenturism, rekreation och fritid samt Energi och miljöteknikut-

veckling. Delmålen till dessa presenteras i Figur 2.3 nedan
119

. 
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Figur 2.3: Verksamhetsprogrammets delmål till år 2015 

 
Näringslivsprogram för Skåne 

Programmet för näringslivsutveckling i Skåne berör inte bara Region Skåne utan även andra 

aktörer som på något sätt är involverade i näringslivssektorn. Regionen har dock ansvaret att 

koordinera detta arbete och delta i vissa genomförandeprocesser. I programmet finns fem 

övergripande mål beskrivna
120

: 

 

1) Uppnå en sammanhållen region genom att dra nytta av satsningar som visat sig fun-

gera tidigare och sprida vidare denna kunskap.  

2) Uppnå ett internationellt och konkurrenskraftigt näringsliv genom att stärka utveckl-

ingskraften, internationalisera fler företag samt stärka integrationen inom näringslivet. 

3) Uppnå ett öppet och kompetent näringsliv genom att matcha utbildningar till närings-

livets behov samt öka utbildningsnivån, motivationen och kapaciteten för nytänkande 

och förnyelse. 

4) Uppnå ett attraktivt och blomstrande näringsliv genom lokal och regional samverkan 

för att främja innovation samt attrahera kapital och kompetens. 

5) Uppnå ett aktivt entre- och intraprenörskap genom att ge förutsättningar för dessa så-

väl i privat som i offentlig sektor genom ett förnyelseinriktat förhållningssätt
121

.  

 

Arbetet med uppfyllandet av dessa mål ska följas upp årligen i Region Skånes skrift för det 

regionala utvecklingsarbetet.  
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Regional folkhälsostrategi för Skåne 

Målet med den regionala folkhälsostrategin är att, genom att arbeta efter det nationellt över-

gripande målet kring folkhälsa (se avsnitt 2.6), uppnå en jämlik och förbättrad folkhälsa i 

regionen. Ett av de fyra målområden som satts är Hälsofrämjande levnadsvanor, där en av 

målsättningarna är att andelen fysiskt aktiva människor ska öka med 10 %. För att uppnå 

detta görs bland annat satsningar för en hälsofrämjande fritid
122

.  

 

Eftersom att regionen har ett brett kontaktnät bestående av myndigheter, näringsliv och 

kommuner utgör den en betydande roll i det regionala folkhälsoarbetet. Forskning har visat 

att det finns samband mellan hälsa och ekonomisk tillväxt och även att strategier för folk-

hälsa, regionala tillväxtprogram och lokal näringslivsutveckling skulle kunna gynna varandra. 

Det är därför viktigt att samverkan sker mellan olika nivåer inom regionen och att det kon-

taktnät som regionen har utnyttjas
123

. 

 

I den regionala folkhälsostrategin trycker regionen på vikten av det kommunala folkhälsoar-

betet. För att detta arbete ska bli effektivt krävs det att det är sektorsövergripande. Folkhälsan 

är beroende av hur politiken förs inom flera olika sektorer och det krävs därför att frågan 

finns med i politiska processer inom samtliga av dessa. Detta kräver att kommunerna är med-

vetna om utsatta grupper men också att de sätter upp lokala folkhälsomål
124

. 

 

2.8.5 Sveriges Geologiska undersökning (SGU) 

SGU ansvarar för det nationella miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet. För att nå 

detta mål används bland annat EU:s ramdirektiv för vatten och grundvattendirektivet (se av-

snitt 2.9.1) som verktyg. SGU kom år 2006 ut med två föreskrifter för grundvatten: kartlägg-

ning och analys av grundvatten samt övervakning av grundvatten. Författningssamlingen 

utökades år 2008 med tre nya författningar: hur och när åtgärdsprogram ska redovisas, hur 

man ska statusbedöma samt fastställa miljökvalitetsnormer i grundvatten samt hur och när 

förvaltningsplaner ska redovisas. Dessa tillägg, tillsammans med vissa förändringar regering-

en gjorde i förordningar som rör grundvatten, gjorde att grundvattendirektivet infördes i 

svensk rätt. SGU bidrar även till arbetet med ramdirektivet för vatten genom att bistå med 

information om grundvatten till Sveriges fem vattenmyndigheter
125

.  

 

2.8.6 Vattenråd 

Ett vattenråd är en form av samverkansorgan för olika aktörer på regional eller lokal nivå. 

Tanken med vattenråd är att alla aktörer ska få möjlighet att framföra sin åsikt kring vatten-

frågor och på så vis vara med och påverka. För att få en lokal förankring krävs det att även 

enskilda aktörer och mindre organisationer deltar i rådet och framför sina åsikter. Rådets 

uppgifter är bland annat att få ett helhetsgrepp om vattenresurser inom ett avrinningsområde, 

att ta fram miljökvalitetsnormer och åtgärdsförslag för olika typer av vatten och att samverka 

med berörda myndigheter. Att utgå ifrån ett avrinningsområde samt att ansvara för alla typer 

av vatten är några av de krav som vattenmyndigheterna har på vattenråden
126

.  
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Vattenråd bildas på initiativ från lokal nivå i samråd med länsstyrelse och vattenmyndighet. 

Då lokala förutsättningar, behov och miljöproblem är olika från plats till plats påverkar detta 

även vem som deltar i vattenråden. Det krävs alltså dels kompetens kring miljöfrågor men 

också kompetens rörande det lokala samhället. Rådens huvudsakliga uppgift är att hjälpa 

länsstyrelserna och vattenmyndigheterna i deras arbete. Detta är tänkt att göras genom föl-

jande moment: kartläggning och analys, miljökvalitet, åtgärdsprogram, miljöövervakning och 

lokal förankring
127

.  

 

Eftersom ett vattenråd inte är en myndighet kan det inte heller ta några beslut gällande vatten-

frågor som länsstyrelser och vattenmyndigheter ansvarar för. Däremot kan ett förslag från ett 

vattenråd till en vattenmyndighet ha en extra tyngd eftersom det dels visar på att alla aktörers 

intressen vägts in och dels på att förslaget är förankrat i avrinningsområdet. Detta visar på 

vikten av att kommuner och lokala organisationer och aktörer deltar i vattenråd för att driva 

upp lokala vattenfrågor på regional nivå
128

.  

 

2.9 Internationella styr- och hjälpmedel 

2.9.1 EU-direktiv 

Ramdirektivet för vatten 

Den 23 oktober 2000 upprättades EU:s ramdirektiv för vatten för att skydda inlandsytvatten, 

grundvatten, vatten i övergångszoner och kustvatten. Direktivets syfte är att alla medlemssta-

ter ska kartlägga och analysera sitt vatten utefter avrinningsområde och efter detta upprätta 

åtgärdsprogram och förvaltningsplaner. Målen med detta är flera; till exempel att skydda mil-

jön, minska föroreningar och att främja en hållbar användning av våra vatten. Det huvudsak-

liga målet är dock att alla EU:s vatten ska ha uppnått god kemisk och ekologisk status till år 

2015
129

. Ramdirektivet för vatten infördes i svensk lagstiftning år 2004
130

. 

 

Kartläggningen och analysen av vattnet innebär att fem olika saker måste göras: en analys av 

egenskaperna hos samtliga avrinningsområden, en studie av hur mänsklig aktivitet påverkar 

vattnet, en ekonomisk analys av vattenanvändningen, en sammanställning av vilka områden 

som kräver särskilt skydd samt en identifiering av vattenförekomster som försörjer mer än 50 

personer med dricksvatten eller som ger mer än 10 m
3
 per dag. Meningen är att denna analys 

ska ses över vart sjätte år
131

.  

 

För ytvatten gäller att god ekologisk och kemisk status ska uppnås inom EU:s medlemsstater. 

Den ekologiska statusen är beroende av biologisk kvalitet, hydrologiska egenskaper och ke-

miska egenskaper. Då det är svårt att sätta ett definitivt mått på biologisk kvalitet, på grund 

av biodiversitet, så accepteras en viss avvikelse från det förhållande som hade rått i området 

utan mänsklig påverkan. Den kemiska statusen är mer precis och följer de kvalitetsnormer 

som fastställts av EU
132

.  

 

För grundvatten ser övervakningen något annorlunda ut. Här är det istället den kemiska och 

kvantitativa statusen som övervakas. För den kemiska statusen gäller, till skillnad från ytvat-

ten, att det inte ska vara förorenat överhuvudtaget. Därför sätts inga standarder för kemisk 
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kvalitet då risken finns att det ger intrycket av att det är tillåtet för medlemsstaterna att ha en 

viss mängd föroreningar i sina grundvatten. Vad gäller den kvantitativa statusen så är det bara 

tillåtet att ta ut mellanskillnaden mellan den årliga återladdningen av grundvatten och det som 

det omgivande ekosystemet kräver
133

.  

 

En annan viktigt del av ramdirektivet för vatten är att aktivera allmänheten. Framför allt beror 

detta på att beslut som rör direktivet och dess åtgärder är beroende av olika gruppers intres-

sen. Den andra anledningen är att det krävs en insyn i mål, åtgärder och normer hos allmän-

heten för att införandet av lagstiftning ska bli accepterat. För att uppnå detta har ett vägled-

ningsdokument om allmänhetens deltagande i relation till ramdirektivet för vatten tagits fram 

(se avsnitt 2.9.2)
134

.   

 
Grundvattendirektivet 

Grundvattendirektivet fungerar som ett komplement till ramdirektivet för vatten och syftar till 

att introducera åtgärder för hur föroreningar till grundvatten förhindras eller minskas. Varje 

medlemsstat sätter i sin tur standarder på en nivå som är lämplig för lokala och regionala för-

hållanden. Samtliga medlemsstater skulle till år 2008 fastställa kvaliteten på sina grundvatten. 

Efter detta är det meningen att trendstudier ska göras för föroreningar för att se till att de mål 

som finns i ramdirektivet för vatten nås till år 2015
135

. 

 
Dricksvattendirektivet 

EU:s dricksvattendirektiv upprättades den 15 juli år 1980 för att sedan revideras den 3 no-

vember år 1998. Direktivet syftar till att se till att konsumenter inom EU:s har tillgång till 

rent och hälsosamt dricksvatten. Direktivet sätter kvalitetsstandarder för dricksvatten och 

ålägger medlemsstaterna att kontrollera kvaliteten på sitt dricksvatten, informera sina konsu-

menter om dricksvattenkvaliteten samt återrapportera till EU-kommissionen vart tredje år. 

Medlemsstaterna är dock tillåtna att göra undantag för vattentillgångar som försörjer mindre 

än 50 personer eller har ett uttag på mindre än 10 m
3
 dricksvatten per dygn. Standarderna 

sätts för de vanligast förekommande substanserna i dricksvatten. Totalt rör det sig om cirka 

48 olika mikrobiologiska och kemiska parametrar där standarderna sätts utifrån WHO:s rikt-

linjer för dricksvattenkvalitet
136

.  

 

Direktivet kan, när det överförs till respektive medlemsstats lagstiftning, anpassas till nation-

ella förhållanden. Detta kan till exempel göras genom att sätta egna standarder för relevanta 

substanser eller även sätta högre standarder. Dock får inte standarderna vara lägre än de som 

finns angivna i dricksvattendirektivet. Efter att varje medlemsstat rapporterat in information 

om sin dricksvattenkvalitet till EU-kommissionen jämförs denna med standarderna i dricks-

vattendirektivet. Resultatet sammanställs i en rapport där dricksvattenkvaliteten och eventu-

ella förbättringar på EU-nivå presenteras
137

. 

 

I Södra Östersjöns distrikt finns det 246 dricksvattenförekomster som ska uppfylla kraven för 

Livsmedelsverkets föreskrift för dricksvatten (SLVFS 2001:30)
138

.  
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Badvattendirektivet 

EU:s badvattendirektiv upprättades år 1975 och reviderades år 2006. Direktivets syfte är att 

skydda människors hälsa genom att bevara och förbättra miljön vi lever i. Direktivet gäller 

för allt ytvatten som kan användas som badvatten bortsett från till exempel swimmingpooler 

eller vattenområden som är konstgjort separerade från annat yt- och grundvatten. Direktivet 

syftar bland annat till att ge bättre information till medborgarna om deras badvatten samt att 

integreras med andra EU-åtgärder, som syftar till att förbättra vattenkvaliteten, via ramdirek-

tivet för vatten
139

. 

 

Det är i huvudsak två parametrar, intestinala enterokocker och E. coli., som ska analyseras 

men även andra parametrar som till exempel cyanobakterier kan beaktas. Varje medlemsstat 

ska ta prover på sitt vatten totalt sexton gånger per år med ett maximalt mellanrum på en må-

nad. Därefter klassas vattnet efter deras status: dålig, tillfredsställande, bra eller utmärkt. Sta-

tusen ”tillfredsställande” är den lägsta värde som samtliga medlemsstater ska ha till år 2015. 

Varje medlemsstat ska också rapportera in information om vattenkvalitet till EU-

kommissionen innan varje badsäsong. Denna information ligger sedan till grund för en sam-

manställningsrapport som arbetas fram av EU-kommissionen
140

. 

 

I Södra Östersjöns distrikt finns det 63 stycken badvattenförekomster som omfattas av Natur-

vårdsverkets badvattenföreskrift (NFS 2008:8)
141

.  

 

2.9.2 EU:s vägledningsdokument om allmänhetens deltagande i relation till ramdirektivet 

för vatten 

I EU:s ramdirektiv för vatten är medborgarnas deltagande en viktig del vilket beskrivs i Arti-

kel 14, Offentlig information och samrådsförfaranden, i direktivet. Orden ”allmänhetens del-

tagande” återfinns inte direkt i direktivet men nämns indirekt genom formuleringar som in-

formationsförsörjning, samråd och aktivt deltagande. För att hjälpa medlemsstaterna i arbetet 

med att implementera Artikel 14 har ett vägledande dokument tagits fram för allmänhetens 

deltagande
142

.  

 

Dokumentet introduceras med ett avsnitt som förklarar vad deltagande är, varför allmänheten 

ska delta, vem som ska involveras samt när de ska involveras. Den definition som ges till 

allmänhetens deltagande är att man låter människor få påverka planerings- och arbetsproces-

ser. Vad gäller tidpunkten och omfattningen för allmänhetens deltagande så ska det enligt 

direktivet ske så tidigt som möjligt i planeringen samt börja på lokal nivå där det är som mest 

effektivt. Till dokumentet följer tre olika appendix: Annex I: Verktyg och tekniker, Annex II: 

Exempel samt Annex III: Beredningsgrupp. De två första appendixen kan blanda annat an-

vändas för att göra en intressentanalys men också för att skräddarsy arbetet med det allmänna 

deltagandet i sitt avrinningsområde
143

. 

 

Efter detta första avsnitt ges förslag på hur allmänheten ska involveras. Detta sker i tre olika 

avsnitt: Aktivt engagemang, 3-stegssamråd och Tillgång till information och bakgrundsdo-

kument. Det första avsnittet belyser vikten av det aktiva engagemanget inom avrinningsom-

rådet och hur det kan generera värdefull information från olika intressenter, urskilja konflik-
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ter men också bidra till arbetet med att upprätta en gemensam förståelse. Det andra avsnittet 

belyser de problem som kan uppstå vid såväl muntliga som skriftliga samrådsprocesser och 

ger, genom Annex 1, förslag på verktyg och tekniker som kan användas vid dessa. Det sista 

avsnittet belyser vilken typ av information som ska göras tillgänglig för allmänheten. För att 

denna ska bli så varierad som möjligt används både information som finns online och inform-

ation från olika möten
144

.  

 

Dokumentet avslutas med två avsnitt om hur utvärdering och rapportering fungerar samt en 

redogörelse för vilka faktorer som påverkar hela processen med allmänhetens deltagande
145

.  

 

2.9.3 Integrerad kustzonsförvaltning (ICZM) 

Den europeiska kommissionen antog år 2002 en rekommendation för integrerad kustzonsför-

valtning. Anledningen var att många medlemsstater har problem med försämring av såväl 

naturresurser som socioekonomiska och kulturella resurser längs kusten. Oftast är planering-

en av kusten uppdelad efter sektorer och rekommendationen syftar till att integrera denna 

planering för att uppnå effektivitet och hållbarhet vid utnyttjande av resurser. Bortsett från 

sektorsövergripande arbete ska detta göras genom kunskapsutbyte och igenom att aktivera 

olika intressenter
146

.  

 

Bortsett från kustens naturliga, ekonomiska och sociala värden var skälen till att rekommen-

dationen togs fram bland annat klimatförändringens påverkan på kusten, befolkningsökning-

en, utvecklingen av ekonomiska verksamheter, nedgången i fiskeriverksamhet samt att grän-

söverskridande problem kräver samordning för att kunna åtgärdas. Vidare fastslogs vissa 

principer som medlemsstaterna bör följa när de arbetar fram strategier. Varje lands nationella 

strategi bör tas fram tillsammans med regionala myndigheter men vid behov kan även flera 

strategier tas fram för separata kustområden inom ett avgränsat geografiskt område. Ett urval 

av de rekommenderade principerna är att 1) ha ett övergripande perspektiv för natur och 

mänskliga aktiviteter, 2) tillämpa försiktighetsprincipen och ha kommande generationers be-

hov i åtanke samt 3) ha en delaktighet av såväl näringsliv som representanter från lokalbe-

folkningens organisationer. För att kunna uppnå detta bör medlemsstaterna göra en invente-

ring av vilka olika aktörer som påverkar själva förvaltningsarbetet. De sektorer som det re-

kommenderas att man ska ta hänsyn till är bland annat energi, turism, rekreation, fiske och 

regional utveckling av såväl landsbygds- som tätortsområden. Utöver detta bör medborgarnas 

och näringslivets intressen beaktas samt lämplig politik och lagstiftning tillämpas
147

. 

 

Av sydöstra Skånes fem kommuner ligger tre längs kusten. Kommunernas arbete med plane-

ring och förvaltning av kustzonen redovisas i Bilaga 2, Tabell 1 

 

2.10 Styrmedel för kommunal vattenplanering 

2.10.1 Vattenförsörjningsplan 

Länsstyrelsen i Skåne län tog år 2010 fram en regional vattenförsörjningsplan (se avsnitt 

2.8.3). Denna är tänkt att ligga till grund för framtagandet av vattenförsörjningsplaner på lo-

kal nivå i Skåne län. Den har dock inga riktlinjer för hur kommuner ska gå tillväga för att ta 
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- Strategi för ett driftsäkert ledningsnät

- Avloppsreningsverk, industriavlopp, bräddning och nödledning

- Enskilda avlopp

- Dagvattenstrategi

- Vattenbrist/saltvatteninträngning

- Miljöfarliga verksamheter

- Förorenade områden

- Vägar, järnvägar, transport av farligt gods

- Markanvändning

- Vattenkraftproduktion och annan vattenverksamhet

- Översvämningar, höga flöden, torka, ras och skred 

(Källa: Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 2006b)

fram sina planer, utan är snarare en beskrivning av läget i länet. Det finns inte heller några 

nationella riktlinjer för hur denna typ av planer tas fram, utan ansvaret att vägleda ligger på 

respektive länsstyrelse. Däremot finns det en kort beskrivning av vad en vattenförsörjnings-

plan bör innehålla i Regeringens proposition ”Svenska miljömål – delmål och åtgärdsstrate-

gier” (Prop. 2000/01:130). Där menar man att en vattenförsörjningsplan bör innehålla åtgär-

der för att effektivisera vattenanvändningen samt att man vid arbetet med planen sanerar 

känsliga områden från föroreningar och att avfallsdeponier anläggs och sköts så att de inte 

skadar grund- och ytvatten
148

. 

 

I Västra Götalands län har man, inom ramen för ett miljömålsuppföljningsprojekt, tagit fram 

en rapport som bland annat innehåller en checklista som ska underlätta framtagandet av vat-

tenförsörjningsplaner för kommunerna i länet. Rapporten beskriver innehållet i en vattenför-

sörjningsplan i två steg. Det första är att inventera vattentäkter, potentiella vattenresurser och 

vattenskyddsområden. Efter att detta har gjorts görs en liknande inventering av påverkan och 

hot på de vattenresurser som den första inventeringen resulterat i. De punkter som lyfts i rap-

porten som en hjälp till att identifiera påverkan och hot presenteras nedan i Figur 2.4
149

: 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Figur 2.4: Identifiering av påverkan och hot 

 

Vad som är viktigt är att ha i åtanke att det egna vattnet kan påverka kringliggande kommu-

ner och att själva resultatet förs in i kommunens översiktsplan. Dock bör varje kommun ta 

hänsyn till just sin situation och sina förutsättningar, det vill säga listan ovan kan alltså både 

reduceras och utökas
150

.  

 

SGU menar i sin rapport ”Vattenförsörjningsplan – identifiering av vattenresurser viktiga för 

dricksvattenförsörjning” att en vattenförsörjningsplan ska fokusera dels på vattenresurser och 

dels på framtida vattenanvändning. I planen ska de vattenresurser, såväl yt- som grundvatten, 

som är av vikt för den framtida vattenanvändningen identifieras, beskrivas och prioriteras. 

SGUs förslag på vad en vattenförsörjningsplan ska innehålla kan sammanfattas i följande 

punkter
151

: 
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- Vattenresurser inom kommunen 

- Vattenbehov inom och utanför kommunen 

- Kommunala utvecklingsdokument (t.ex. befolkningsprognoser) 

 

Dessa delar är sedan tänkta att konkretiseras i beskrivningar och prioriteringar. Först beskrivs 

kommunens vattenresurser och därefter prioriteras de som är av vikt för den framtida vatten-

försörjningen. Detta görs förslagsvis i både kart- och textform. Därefter beskrivs dagens och 

framtidens vattenbehov vilket följs av ett motiv till vilka vattenresurser som prioriteras. Även 

detta görs förslagsvis i både kart- och textform. När dessa delar är klara görs en jämförelse 

mellan vilka tillgångar och behov som finns idag och i framtiden. Detta hjälper i sin tur till 

med identifieringen av bristområden inom kommunen
152

.  

 

Enligt Vattenmyndigheten för Södra Östersjöns åtgärdsprogram behöver kommunerna, enligt 

åtgärd 37, ta fram vatten- och avloppsvattenplaner. Detta tolkar Länsstyrelsen i Skåne län 

som en kombination mellan vattenförsörjningsplan och VA-plan. Därför håller Länsstyrelsen 

i dagsläget på att ta fram en vägledning för hur kommuner skulle kunna kombinera dessa 

typer av planer till en gemensam plan
153

. 

 

Sydöstra Skåne 

En intervju har gjorts med tjänstemän från sydöstra Skånes fem kommuner rörande deras 

arbete med vattenförsörjningsplaner. Resultatet presenteras i Bilaga 2, Tabell 2. 

 

2.10.2 VA-planering 

Kommunal vatten- och avloppsplanering syftar till att minska belastningen på miljön, säker-

ställa folkhälsan samt god hushållning av vatten. Vidare ska detta lösas på ett sätt som är 

samhällsekonomiskt tillfredsställande
154

. Normalt sett består VA-planeringen av tre steg: en 

VA-översikt, en VA-policy och en VA-plan. Alternativt kan ett fjärde steg för implemente-

ring och uppföljning läggas till. Det första steget, VA-översikten, är ett lämpligt underlag för 

kommunens översiktsplan och innehåller en omvärldsbeskrivning samt förutsättningar och 

framtida behov. Steg nummer två, VA-policy, innehåller strategiska vägval för hantering av 

olika frågor och antas av kommunfullmäktige. Det tredje steget, VA-planen, tas fram utifrån 

de två föregående stegen. VA-planen antas även den av kommunfullmäktige, ska finnas med 

i översiktsplanen och innehåller en geografisk koppling till fyra olika delplaner: planering för 

nuvarande verksamhetsområde, planering för VA-utbyggnad, planering i väntan på VA-

utbyggnad samt planering för övriga områden. Det fjärde och sista steget innebär att VA-

planen följas upp vid varje mandatperiod och implementeras i kommunens budget
155

.  

 

Länsstyrelserna i Skåne, Stockholm och Västra Götaland län har tagit fram ett metod- och 

planeringsunderlag för hur åtgärder kan vidtas för att minska miljöpåverkan på hav från en-

skilda avlopp. I rapporten ges bland annat råd till kommuner för deras VA-planering. De råd 

som ges är bland annat att planeringen ska ta avstamp i de nationella miljökvalitetsmålen, att 

erfarenheter ska utbytas både inom och mellan kommuner, att planering ska ske efter avrin-

ningsområde, att kontakt hela tiden ska hållas med Länsstyrelse och Vattenmyndighet samt 

att nytänkande och nya strategier ska stimuleras
156
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Rapporten presenterar även förslag på olika internationella verktyg som kan användas för den 

kommunala VA-planeringen. Dessa skiljer sig dock vad gäller fokusområde, vilket gör att 

varje kommun måste överväga vilka frågor som är viktigast innan planeringsverktyg väljs. 

Ett av verktygen kallas ”Öppen VA-planering” och har under många år använts som plane-

ringsunderlag i flera av Sveriges kommuner
157

. 

 

Metoden för öppen VA-planering bygger på att fokus ligger på att berörda parter kommer 

överens om vilka funktioner som VA-systemet ska uppfylla. Framför allt är metoden tänkt att 

appliceras på mindre områden i kommunen men delar av den kan ändå användas för övergri-

pande VA-planering. Det första steget är att brukare och kommunens förvaltningar kommer 

överens om hur VA-systemet ska avgränsas. Där ställs till exempel krav på bland annat mil-

jömässig och praktisk prestanda. Nästa steg är att föreslå minst tre genomförbara lösningar 

som uppfyller de satta kraven varpå en av dessa lösningar väljs ut. Meningen med detta till-

vägagångssätt är att komma till insikt med att det ofta finns flera olika lösningar på samma 

problem. Exempel på krav kan till exempel för hälso- och miljöskydd röra smittskydd, recipi-

entskydd och återföring av näringsämnen och för praktiska och ekonomiska aspekter vara 

ekonomi, energi- och resursutnyttjande, brukaraspekter och teknik
158

. 

 

Sydöstra Skåne 

En intervju har gjorts med tjänstemän från sydöstra Skånes fem kommuner rörande deras 

arbete med VA-planering. Resultatet presenteras i Bilaga 2, Tabell 3.  

 

2.10.3 Naturvårdsprogram 

Ett kommunalt naturvårdsprogram syftar till att beskriva kommunens naturvärden samt hur 

dessa ska förvaltas och vårdas. I Skånes sydöstra region har idag tre av fem kommuner, Ys-

tad, Simrishamn och Tomelilla, färdiga naturvårdsprogram. Ett resultat från intervjuer med 

tjänstemän från respektive kommun rörande deras kommunala naturvårdsarbete redovisas i 

Bilaga 2, Tabell 4. Nedan beskrivs kortfattat det huvudsakliga syftet och innehållet, med fo-

kus på de delar som berör vatten, för de tre olika program som finns tillgängliga. 

 
Naturvårdsprogram för Ystad kommun 

Ystads naturvårdsprogram syftar till att identifiera utmärkande naturvärden i kommunen, 

identifiera de naturvärden som är speciellt värdefulla och bör skyddas, hur framtiden ska säk-

ras för sällsynta arter, hur vardagslandskapets natur- och kulturmiljövärlden bör vårdas samt 

vilka insatser kommunen bör göra. Programmet introduceras med de kommunala natur-

vårdsmålen. Bland dessa återfinns bland annat att värdefulla vattendrag och vattenområden 

ska ha ett långsiktigt skydd och att kustens mångfald ska bevaras. Vidare beskrivs ekologiskt 

särskilt känsliga områden i kommunen där kustområden, havsmiljö längs kusten och vatten-

drag och sjöar nämns
159

.  

 

Vid redovisningen av de särskilt värdefulla naturområdena anges även av vilken anledning 

området är värdefullt. Bland annat finns bedömningarna ”Rörligt friluftsliv”, ”Landskapsupp-

levelse” och ”Särskilt värdefulla vattenområden”. Av totalt 25 värdefulla naturområden är 

fem viktiga för rörligt friluftsliv, nio för landskapsupplevelse och två anses ha särskilt värde-

fulla vatten. Observera att vissa av dessa områden uppfyller mer än en bedömningsgrad. Vi-

dare innehåller programmet en redovisning av kommunens vattenområden. De sju redovisade 
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vattenförekomsterna beskrivs efter ekologisk status och kemisk status samt kvalitetskrav för 

dessa
160

.  

 

Programmet avslutas med en redovisning av hur naturvärden i kommunen ska vårdas och 

utvecklas. Bland annat nämns förstärkning av naturstråk längs vattendrag, översyn av strand-

skyddets gränser, att odlingsfria zoner ska anläggas längs vattendrag samt att vattenuttag för 

bevattning bör begränsas
161

. 

 
Naturvårdsprogram för Simrishamn kommun 

Simrishamns kommuns naturvårdsprogram syftar till att beskriva kommunens befintliga och 

potentiella naturvärden, att fungera som ett redskap för kommunens naturvårds-, miljömåls- 

och friluftslivsarbete. I programmets syfte nämns även att det ska utgöra ett komplement till 

kommunens översiktsplan. För utpekandet av värdefulla naturområden har vissa värderings-

grunder använts. Bland dessa återfinns bland annat rekreation och tillgänglighet samt natur-

ligt vatten, vattendrag och våtmarker. Vidare nämns det i programmets bakgrund att vatten-

drag inte tas upp särskilt i den utförliga beskrivningen av de 41 utpekade områdena. Däremot 

nämns det i bakgrundsavsnittet att vattendrag i den norra delen av kommunen har höga natur-

värden och att två av kommunens vattendrag, Tommarpsån och Verkeån, har pekats ut som 

”nationellt särskilt värdefulla” av Länsstyrelsen. Inte heller de marina naturmiljöerna omfat-

tas av programmet, vilket sägs främst beror på bristande kunskap
162

.  

 
Naturvårdsprogram för Tomelilla kommun 

Tomelilla har som prioriterad åtgärd i sin översiktsplan att ta fram ett naturvårdsprogram. 

Programmet består av två delar: en allmän del som innehåller en beskrivning av naturförhål-

landen, befintliga skydd och områdesbeskrivningar samt en åtgärdsdel som innehåller åt-

gärdsförslag och mål för kommunens naturvård. De åtgärder som är kopplade till programmet 

redovisas separat i kommunens miljömålsredovisning. Programmets syfte är att presentera 

kommunens naturvärden och de skydd som finns, vara ett underlag för fysisk planering, ligga 

till grund för ställningstagande rörande naturfrågor, peka ut betydande naturvårds- och fri-

luftsområden samt att öka allmänhetens kunskap om naturen
163

. 

 

Programmet ägnar ett kapitel enbart åt vattenmiljöer. Här beskrivs bland annat de sjöar och 

vattendrag som finns i kommunen. I samband med denna beskrivning beskrivs hoten mot 

sjöar som övergödning och klimatförändring och mot vattendrag som rensningar, övergöd-

ning, klimatförändring och utsläpp. 

 

2.11 Kommunalt arbete med ekonomisk och social utveckling 

2.11.1 Ekonomisk utveckling 

Det finns inga direkta riktlinjer för hur kommuner ska arbeta med ekonomisk utveckling, så 

som näringsliv och turism. Vissa kommuner arbetar med program medan andra håller sig till 

en vision. De fem kommunerna i sydöstra Skåne jobbar i olika utsträckning och på olika sätt 

med turism- och näringslivsutveckling. Nedan presenteras de kommunala program, strategier, 

visioner och råd som finns tillgängliga. 
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Ystads näringslivsstrategi  

Ystads näringslivsstrategi introduceras med tre huvudpunkter: att kommunen ska utgöra ett 

stöd för befintliga företag, att kommunen ska främja nyföretagande och rekrytera nya företag 

samt att kommunen ska främja inflyttning och marknadsföring av Ystad. Som stöd för befint-

liga företag nämns bland annat att kommunledningen träffar minst 40 företagare per år för att 

bibehålla en god kontakt
164

. I strategin finns turism omnämnt men inte speciellt utförligt. Vat-

ten nämns inte i strategin men däremot Ystads attraktivitet, där kusten är en viktig del
165

.  

 

Enligt Ystad kommuns näringslivsstrateg finns det tre vattenförekomster som är viktiga för 

näringsliv och turism. Den första är kusten, som är en stor attraktivitetshöjare och lockar be-

sökare. Den andra är Nybroån och Fyleån. Åarna har ett fantastiskt fiskevatten och är viktigt 

för såväl fritidsfiskare och fågelskådare. Den tredje och sista vattenförekomsten är att är att 

kommunen har egen vattenproduktion och inte är anslutna till Sydvatten. Den egna vattentäk-

ten, Nedbrykällan, har kommunen investerat stort i för både utbyggnad och skydd.
166

 
 
Simrishamns näringslivsarbete 

Simrishamns kommun har inget näringslivsstrategiskt program men arbetar inom kommunen 

utifrån olika fullmäktigemål, nämndmål och övergripande kommunala mål. Dessa utgör enkla 

dokument som är anpassade till verkligheten och säger bland annat att kommunen ska stödja 

de företag som är verksamma inom kommunen. Kommunens näringslivsutvecklare menar att 

både kuststräckan och vattendrag i kommunen är av stort värde för näringsliv och turism
167

.  

 

Kommunen har även fullmäktigemål och nämndsmål i den kommunala budgeten för år 2012. 

I fullmäktigemålet nämns att företage ska uppleva företagsklimatet som bra och att det ska 

finna det attraktivt att etablera sig i kommunen. Nämndsmålet beskriver hur kommunen ska 

arbeta mot företagen, bland annat genom att anordna frukostmöten och att kommunalstyrel-

sens arbetsutskott besöker 3-4 företag per månad
168

. 

 
Tomelillas näringslivsarbete 

Tomelilla bildade hösten 2011 ett kommunalt näringslivsråd som arbetar ideellt med kom-

munens framtidsfrågor. Rådets uppgift är att vara länken mellan kommunen och näringslivet. 

I rådet sitter personer som har egna företag eller jobbar/har jobbat inom näringslivet samt en 

representant från kommunen
169

.   

 
Sjöbos tillväxtsvision för innovation och attraktivt boende 

Sjöbo kommuns vision för tillväxt har fem målsättningar fram till år 2020: livskvalitet, kun-

skap, företagande och arbete, infrastruktur och hållbar utveckling. I visionen nämns bland 

annat att folkhälsan ska förbättras genom bland annat att naturen ska finnas nära tillhands för 

kommunens invånare. Vad gäller företagande och arbete vill kommunen satsa på de gröna 

näringarna och hålla näringslivet livskraftigt genom bland annat resurshushållning. Sist i vis-

ionen nämns hållbar utveckling, där målet är att kommunen år 2020 ska ha ett välutbyggt 

system för förnyelsebar energi samt att alla invånare i kommunen ska kunna leva och verka 

utan att utgöra en belastning på miljön
170

. 
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Enligt Sjöbo kommuns hållbarhetsstrateg berör visionen inte vatten. Däremot berörs turism- 

och näringslivsutvecklingen i sig av vatten då kommunens vattendrag och sjöar marknads-

förs. Bland annat har Snogeholmssjön och Sövdesjön ett rikt fiske där bland annat öringfisket 

marknadsförs i kommunen. Kommunen ingår även i EU-projektet Life Scape som syftar till 

att upplysa om den Europeiska landskapskonventionen.  Projektet drivs fram till år 2013 och 

genom dialog med brukare och medborgare ska man informera om värdefulla resurser och 

landskapets värde
171

. 

 
Skurups näringslivspolitiska handlingsprogram 

Skurups kommun har ett näringslivspolitiskt handlingsprogram som syftar till att få en lång-

siktig strategi som ska användas vid planering och utveckling av kommunens näringsliv. Må-

let är att denna utveckling ska vara hållbar genom att tillväxten ska ta hänsyn till såväl män-

niska, miljö och ekonomi
172

. 

 

I programmet finns sju stycken strategiska mål: mark och lokaler, effektiv infrastruktur, ut-

bildning, arbetsmarknad och sysselsättning, besöksnäring, informera och marknadsföra, sam-

verkan och samarbete samt kommunens service. Kopplat till varje strategiskt mål finns det ett 

antal delmål som ska hjälpa till med uppfyllandet av målen
173

.  

 

Skurups turism- och näringslivschef menar att kusten i kommunen är värdefull för dels tur-

ismen men också för de yrkesfiskare som är verksamma i kommunen. För sjöar och vatten-

drag är fisket mer på hobbynivå men dessa vatten utgör även ett värde för turismen. Här kan 

nämnas bland annat Svaneholmssjön, Skivarpsån och Näsbyholmssjön, dit många fiskare och 

fågelskådare söker sig
174

. 

 

I kommunens översiktsplan finns ett avsnitt som behandlar turism. Det finns fem målsätt-

ningar inom sektorn, där det bland annat nämns att besöksnäringen ska utvecklas genom 

samarbete med olika intressenter inom turismbranschen. Kommunen ingår även i Ro-

meleåsens- och sjölandskapskommittén som arbetar för att värna om områdena i området till 

fördel för rekreation och friluftsliv
175

.  

 

2.11.2 Social utveckling 

Precis som för ekonomisk utveckling så jobbar kommuner i olika utsträckning och på olika 

sätt med den sociala utvecklingen, så som folkhälsa och rekreation. Nedan presenteras de 

olika sätt som Skånes fem sydöstra kommuner arbetar med den sociala utvecklingen på.  

 
Ystad 

Ystad kommun har arbetat fram ett folkhälsopolitiskt program. Detta har ännu inte blivit an-

taget men kommunen hoppas att detta sker i årsskiftet 2012/2013
176

. I programmet kommer 

fokus att ligga på sex av de elva målområdena för folkhälsa, bland annat fysisk aktivitet
177
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Vidare finns det i kommunens naturvårdsprogram nämnt vilka områden som är av betydelse 

för rekreation
178

.  

 

Ett av de lokala målen för naturvårdsprogrammet är att man ska beakta rekreationsområden i 

anslutning till bebyggelse. Bland de utvecklingsförslag som finns rörande rekreation nämns 

främst kusten med dess stränder och badmöjligheter
179

.  

 
Simrishamn 

I dagsläget har Simrishamn kommun varken någon plan för folkhälsa eller för rekreation. De 

hoppas dock att år 2012 ska bli en inkörsport för arbetet med folkhälsa och man kommer då i 

första hand fokusera på brottsförebyggande och handikappsrelaterade frågor
180

.  

 
Tomelillas rekreationsvision för år 2010 

Tomelilla kommun har inte någon plan för folkhälsa eller rekreation. Däremot har de i år, 

2012, antagit en del mål kopplade till områden i sin 2020-vision. Målen är dock inte imple-

menterade fullt ut och kommunen håller i dagsläget på med ett nytt planarbete
181

.   

 

I kommunens översiktsplan från år 2002 nämns i visionen till år 2010 att en mer samman-

hängande grönstruktur ska skapas i kommunen där fokus bland annat ska ligga på rekreat-

ions- och fritidsområden i den norra delen av kommunen. I första hand är grönstråken plane-

rade att skapas i anslutning till vattendrag
182

. 

 
Sjöbos policy för systematiskt folkhälsoarbete 

I Sjöbo kommun finns ett folkhälsoråd som är rådgivande men inte beslutsfattande. I policyn 

finns perspektivet att folkhälsan inte bara ska vara god utan också jämlikt fördelad hos be-

folkningen. För att uppnå detta krävs dels övergripande arbete mellan olika verksamheter och 

sektorer. Policyn innehåller mål för olika områden och tar även hänsyn till hur folkhälsan 

påverkas av ett förändrat klimat
183

.  

 

Målet med policyn är dels att leva upp till det nationella folkhälsomålet (se avsnitt 2.6) och 

dels att, genom kommunikation och samarbete, förbättra hälsa, livskvalitet och samhörighet 

hos invånarna i kommunen. Vidare vill man att arbetet med folkhälsa ska ingå som en natur-

lig del i andra kommunala planer och strategier. Övriga målsättningar är att policyn ska bidra 

till en ökad medvetenhet vilka faktorer som påverkar en hälsofrämjande utveckling inom alla 

verksamhetsområden samt att folkhälsoperspektivet ska genomsyras i samtliga av kommu-

nens verksamheter
184

.  

 

De målområden som nämns är Livskvalitet, Kunskap, Företagande och arbete, Infrastuktur 

och Hållbar utveckling inom miljö. För målområdet Livskvalitet utmaningar så som tillgäng-

lighet och delaktighet i kommunen och gynnande av hälsofrämjande levnadsvanor. Utma-

ningarna för målområdet för företagande och arbete är bland annat att satsningar ska göras på 

gröna näringar där bland annat utveckling av alternativa energimetoder nämns. Det sista mål-

området, Hållbar utveckling inom miljö, har utmaningar inom fyra olika områden. Inom detta 
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målområde finns utmaningar så som att parkmiljöer ska bevaras för att stärka friluftsliv och 

rekreation, att kommunen ska hushålla med sina vattenresurser genom en vattenbruksplan 

och att kommunen ska bevara sina naturmiljöer genom grönstrukturs- och naturvårdspro-

gram
185

. 

 

Beträffande klimatförändringen belyser policyn tre områden som kan komma att påverkas; 

temperatur, dricksvatten och luft. Bland de föreslagna åtgärderna nämns bland annat att en 

kommunal vattenförsörjningsplan är ett viktigt instrument för att säkerställa kommunens 

dricksvattenförsörjning
186

.  

 
Skurups fritids- och rekreationsmål i översiktsplanen 

Skurups kommun har en fritids- och idrottsplan och tar i sin översiktsplan även upp frågor 

rörande hälsa, fritid och rekreation. I fritids- och idrottsplanen behandlas rekreationsområden 

och folkhälsa i två separata avsnitt. För rekreationsområden nämns det att sådana ska finnas i 

alla delar av kommunen. Vidare ska tillgången till bad och kustnära aktiviteter ökas. För 

folkhälsa nämns bland annat att det ska finnas en ökad miljömedvetenhet inom fritidsverk-

samheten samt ett ökat samarbete mellan kommunens fritids- och miljöverksamhet
187

.   

 

I kommunens översiktsplan beskrivs folkhälsoarbetet översiktligt bland de övergripande pla-

neringsstrategierna. Här nämns bland annat att kommunen arbetar med att ta fram folkhälso-

mål och att detta ska ske tvärsektoriellt och med ett långsiktigt perspektiv. Kommunen har 

som framtidsplan att integrera arbetet med folkhälsomål med miljömålsarbetet
188

.  

 

I avsnittet om hälsa och säkerhet är en av målsättningarna att kommunen ska sträva efter upp-

fyllnad av de kommunala folkhälsomålen i samband med planering och nyexploatering. I 

nulägesbeskrivningen och utvecklingsförslagen ligger dock störts fokus på buller, förorenad 

mark och elektromagnetisk strålning
189

. 

 

I målsättningar för fritid och rekreation nämns bland annat att alla kommunens invånare ska 

ha tillgång till rekreationsområden i sin närhet. Bland utvecklingsförslagen nämns bland an-

nat att Svaneholmssjön ska rensas kontinuerligt och att kringliggande område lämpar sig ut-

märkt för evenemang och eventuellt hotell och vandrarhem. Vidare nämns att kusten behöver 

rustas upp, att fler badbryggor behöver anläggas och att förutsättningarna för sportfisket längs 

kusten bör förbättras. För sportfisket nämns också att kommunen bör göra en inventering 

över vilka sjöar och vattendrag i kommunen som lämpar sig för detta
190

. 
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3 Diskussion 

En fallstudie har gjorts i sydöstra Skånes fem kommuner; Ystad, Simrishamn, Sjöbo, Skurup 

och Tomelilla. Studien är baserad på intervjuer med tjänstemän med kompetens inom VA, 

miljöfrågor, turism- och näringslivsutveckling samt folkhälsa. Syftet var att få en inblick i hur 

kommuner arbetar med vattenplanering och hur man ser på vatten som resurs ur olika för-

valtningsperspektiv. Resultatet från intervjuerna är sammanställt i Tabell 1-6 i Bilaga 2. 

 

3.1 Befintlig strategisk planering 

3.1.1 Vattenförsörjningsplaner 

De första intervjuerna gjordes med tjänstemän som ansvarade för VA-frågor i respektive 

kommun. Från dessa intervjuer framgick att ingen av kommunerna har någon vattenförsörj-

ningsplan. Fyra av de fem kommunerna, Ystad, Simrishamn, Sjöbo och Tomelilla, planerar 

dock att ta fram en delregional vattenförsörjningsplan tillsammans. Ystad kommun planerar 

även ett steg längre genom att ha som mål att den delregionala vattenförsörjningsplanen ska 

ligga till grund för en kommunal VA-plan. Anledningen till att arbetet ännu inte påbörjats 

förrän nu hos de fyra kommunerna har de inte direkt något svar på. Tomelilla kommun menar 

dock att det beror på att Länsstyrelsens regionala vattenförsörjningsplan inte varit färdig för-

rän nu. Skurups kommun, som inte ingår i planerandet av den delregionala vattenförsörj-

ningsplanen, verkar inte ha som avsikt att ta fram någon plan. Detta motiveras med att 97 % 

av kommunens invånare har tillgång till kommunalt vatten. Däremot har kommunen valt att 

gå med i Sydvatten som en försiktighetsåtgärd. 

 

Länsstyrelsen i Skåne län tror att anledningen till att kommuner inte tagit fram vattenförsörj-

ningsplaner dels kan vara att politikerna inte prioriterar vattenfrågan tillräckligt högt men 

också att begreppet vattenförsörjningsplan är relativt nytt och därför kan vara svårt för kom-

munerna att förstå innebörden av. Länsstyrelsen har dock förväntningen att kommunerna ska 

ta fram vatten- och avloppsplaner enligt åtgärd 37 i Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram. 

Länsstyrelsen ser på denna typ av plan som en kombination av VA-plan och vattenförsörj-

ningsplan och håller därför på att ta fram en vägledning för hur kommunerna kan ta fram en 

sådan kombinerad plan
191

. Förhoppningsvis resultater detta i att den förvirring som kommu-

nerna tycks uppleva kring vattenplanering i dagsläget minskar och att allt fler tar fram VA- 

och vattenförsörjningsplaner.  

 

Den regionala vattenförsörjningsplanen är, enligt Länsstyrelsen, menad att ligga till grund för 

framtagandet av kommunala vattenförsörjningsplaner i Skåne. Dock innehåller den regionala 

vattenförsörjningsplanen varken riktlinjer eller rekommendationer om innehåll för kommu-

nala planer utan den är snarare en beskrivning över länets vattenresurser. Detta kan jämföras 

med Västra Götalands länsstyrelse som tagit fram en rapport som ska underlätta framtagandet 

av kommunala vattenförsörjningsplaner. Länsstyrelsens vägledning för framtagande av VA- 

och vattenförsörjningsplaner kan därför utgöra en avgörande faktor för i vilken utsträckning 

som kommuner i Skåne tar fram denna typ av planer. 

 

Enligt EU:s ramdirektiv för vatten ska vattenförvaltning ske över avrinningsområde precis 

som de fyra ovan nämnda kommunerna valt att göra. Vattenmyndigheten Södra Östersjön 

menar att detta tillvägagångssätt var vanligt på 70-talet men att det inte är lika vanligt idag. 

Sedan vattenmyndigheternas första förvaltningscykel startade år 2009 anser de inte heller att 
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det har gjorts några direkta förbättringar inom kommunövergripande vattenplanering
192

. Att 

fyra av fem kommuner i sydöstra Skåne valt att arbeta på detta vis kan alltså ses som ett gott 

exempel på att vattenförvaltningsarbetet faktiskt går i rätt riktning i vissa delar av landet.  

 

3.1.2 VA-planer 

Tre av de fem kommunerna saknar också VA-plan. Ystad kommun har däremot en rad olika 

planer (för dricksvatten, avloppsvattenrening och ledningsnätet), men som nämnt ovan plane-

rar kommunen att låta den delregionala vattenförsörjningsplanen ligga till grund för en kom-

munövergripande VA-plan. Tomelilla kommun har arbetat på ett liknande sätt genom att ta 

fram lokala planer för byar och mindre samhällen. Man planerar dock att arbeta fram en VA-

plan som ska innehålla tre delar: vatten, avloppsvatten och dagvatten. Att man inte påbörjat 

arbetet tidigare anses bero på brist på planeringsresurser. Inom de tre andra kommunerna ser 

VA-planeringen väldigt olika ut. Simrishamns kommun har påbörjat arbetet, Sjöbo kommun 

började ta fram en VA-plan men det fanns inte resurser att driva arbetet vidare och Skurup 

kommun har en översiktlig VA-utredning från år 2001 och planerar att ta fram en VA-plan 

under år 2012. Hur långt kommunerna kommit i sin VA-planering och vilken inställning som 

finns varierar alltså betydligt. Detta verkar, som kommunerna själva nämner, bero på resurs-

brist men kan troligtvis även bero på att det finns många olika verktyg och tillvägagångssätt 

för VA-planering men däremot inte någon vägledning från högre nivå. Precis som för vatten-

försörjningsplaner kan förhoppningsvis Länsstyrelsens kommande vägledning för VA- och 

vattenförsörjningsplaner ändra på denna trend. 

 

3.1.3 Kustzonsplanering 

Av de fem kommunerna ligger tre längs kusten. Dessa tre intervjuades därför särskilt kring 

hur de förvaltar sin kust. Vid frågan om de hade någon form av förvaltning eller planering av 

kusten så svarade endast Ystad kommun att de hade en policy för skydd av kusten och en 

handlingsplan för förvaltning av kusten. Anledningen till att dessa dokument tagits fram är 

dels för att skydda kusten från erosion men dels för att klimatförändringen i framtiden kan 

komma att påverka nybyggnation. Förvaltningsarbetet har alltså inte något fokus på hushåll-

ning av kustens naturresurser, socioekonomiska resurser eller kulturella resurser. De två 

andra kommunerna, Simrishamn och Skurup, har inte någon form av förvaltning eller plane-

ring av kusten och Simrishamns kommun menar att detta för deras del beror på resurs- och 

kompetensbrist. Den integrerade kustzonsförvaltningen är en rekommendation, och inte ett 

direktiv, från den europeiska kommissionen och är alltså inte införd i svensk lagstiftning. 

Detta kan vara en möjlig anledning till att kustkommuner inte arbetar på detta vis; dels på 

grund av att det inte finns någon påtryckning från högre instanser och dels på grund av att 

medvetenheten om rekommendationen och arbetssättet är låg.  

 

3.1.4 Naturvårdsplanering 

Tre av de fem kommunerna, Ystad, Simrishamn och Tomelilla, har antagna naturvårdspro-

gram. Sjöbo kommun har tagit fram ett som inte är antaget av fullmäktige och Skurup kom-

mun håller på att ta fram ett nytt. För de tre kommuner som har ett färdigt och antaget natur-

vårdsprogram framgår det tydligt att vattenfrågorna är högt prioriterade. Simrishamns kom-

mun har valt att lyfta fram och prioritera relevanta miljökvalitetsmål och Ystad kommun har i 

sitt program tagit med vattenmyndighetens bedömning av kommunens vattenresurser utifrån 

de fastslagna miljökvalitetsnormerna. I både Sjöbo och Skurups naturvårdsprogram belyses 
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vatten bara om det på något sätt är kopplat till naturvärde eller specifikt område. Anledningen 

till att vattenfokus skiljer sig så mycket mellan de olika kommunala programmen är oklar. En 

trolig orsak till att man prioriterar vattenfrågan ur såväl planerings- som naturvårdsperspektiv 

olika mycket i de olika kommunerna, en trend som framgår relativt tydligt utifrån intervjure-

sultatet. 

 

3.1.5 Strategisk planering av vattnets ekonomiska och sociala värden 

För att få en uppfattning om hur kommunerna ser på vattnets värde ur ett ekonomiskt och 

socialt perspektiv genomfördes även intervjuer med tjänstemän inom kommunen som arbetar 

med näringsliv/turism och folkhälsa/rekreation. På grund av bland annat tidsbrist genomför-

des dock aldrig någon intervju med Tomelilla kommun kring näringsliv- och turismfrågor 

samt Skurup kommun kring folkhälso- och rekreationsfrågor. Resultatet visar att det finns en 

stor variation i medvetenhet kring vattnets ekonomiska och sociala värde, i vilken typ av 

styrmedel man använder i arbetet med ekonomisk och social utveckling samt hur mycket 

hänsyn som tas till vatten i detta arbete.  

 

Av de fyra undersökta kommunerna har samtliga någon form av styrmedel som de arbetar 

efter. Ystad kommun har en näringslivsstrategi där turismen finns omnämnd, Simrishamns 

kommun har fullmäktigemål, nämndmål och kommunövergripande mål för näringslivet, 

Sjöbo kommun har en vision för 2011-2020 och Skurups kommun har ett näringslivspolitiskt 

program där turism ingår. Som tidigare nämnts finns det alltså flera olika sätt att arbeta med 

dessa frågor. Ingen av kommunerna belyser vattenfrågan i samband med sitt näringslivs- och 

turismarbete. Det framgår dock att Ystad kommun betraktar kusten som värdefull och värd att 

marknadsföra samt att Sjöbo kommun marknadsför vattendragen. Det finns alltså någon form 

av indirekt fokus på vatten hos vissa av kommunerna. Något som är intressant är att samtliga 

kommuner kommer med relativt utförliga beskrivningar som svar på frågan om det finns 

några vattenförekomster som är viktiga för näringsliv och turism. För de tre kustkommunerna 

nämns naturligtvis kusten och samtliga fyra kommuner pekar ut specifika vattendrag som är 

viktiga för bland annat yrkes- och hobbyfiske, fågelskådning och övrigt friluftsliv. Samman-

fattningsvis kan alltså slutsatsen dras att kommunerna är medvetna om vilka vattenförekoms-

ter som är viktiga för deras näringslivs- och turismverksamhet, men ingen av dem fokuserar 

på dessa i sitt arbete med näringslivs- och turismutvecklingen. 

 

Av de fyra kommunerna som intervjuades angående folkhälsoarbete har två, Ystad och 

Sjöbo, styrdokument för folkhälsoarbete. Ystad har tagit fram ett folkhälsopolitiskt program 

som dock ännu inte är antaget. Sjöbo har en policy för systematiskt folkhälsoarbete som är 

antagen i november 2011 och som varar till år 2014. Policyn utgår bland annat från de nat-

ionella målområdena för folkhälsa och tar även hänsyn till hur klimatförändringen påverkar 

folkhälsan. Även vattenfrågan tas upp genom att belysa att en god dricksvattenförsörjning är 

viktig för folkhälsan. Tomelilla har i sin vision för 2020 antagit övergripande mål rörande 

folkhälsa, men dessa är fortfarande inte implementerade och berör inte heller vatten specifikt. 

I Simrishamns kommun finns det i dagsläget inget arbete med frågor rörande folkhälsa. 

Kommunen har haft ett folkhälsoråd, men det lades ned på grund av att ingen drev frågorna 

vidare. I år (2012) avser kommunen dock att påbörja arbetet med folkhälsofrågor mer aktivt 

men man kommer då att fokusera på handikappsfrågor och brottsförebyggande frågor.  

 

Region Skåne har en regional folkhälsostrategi som togs fram i samråd med kommunerna. 

Regionen har även ett nätverk där folkhälsofrågor kan diskuteras samt en folkhälsoberedning 

som bidrar med pengar till kommunala projekt som berör folkhälsa. Detta ses som hjälpmedel 
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för att kommunerna ska arbeta vidare med dessa frågor. Vidare menar regionen att kommu-

nerna bör lägga vikt vid att minska skillnader i hälsa hos invånarna. Vid framtagandet av en 

kommunal vattenstrategi anses det därför att man bland annat bör ha detta i åtanke när man 

gör insatser för att förbättra närmiljön. Man bör därför till exempel satsa på områden som i 

övrigt är mindre uppmärksammade, till exempel invandrartäta och äldre stadsdelar då det är 

här man får de största hälsovinsterna. Ett annat förslag från regionens sida är att kombinera 

mål för miljö med mål för hälsa i den kommunala strategin. På så vis kan mer än ett mål nås 

med samma åtgärd
193

. Det framgår alltså vid jämförelse mellan intervjuresultaten och region-

ens synpunkter att kommunerna hade kunnat utveckla sitt folkhälsoarbete ytterligare för att 

leva upp till de förväntningar som regionen har. Då olika kommuner arbetar på olika sätt och 

kommit olika långt i sitt folkhälsoarbete skulle det vara till stor nytta för kommuner som inte 

har något direkt uttalat folkhälsoarbete att ta del av de framgångsfaktorer som finns hos de 

kommuner som kommit längre. Att arbeta med en vattenstrategi över kommungränserna är 

ett sätt att sprida denna kunskap så att den kan implementeras i den gemensamma strategin.   

 

3.2 Framtida strategisk planering – övergripande vattenstrategi? 

Avslutningsvis fick tjänstemännen frågor om hur deras inställning är till en vattenstrategi och 

att arbeta med närliggande kommuner samt vilka erfarenheter de har av detta. Svaren på 

dessa frågor skilde sig mellan kommunerna och mellan enskilda förvaltningar.  

 

I Simrishamns kommun menar man från miljösidan att det absolut finns ett intresse för en 

vattenstrategi. Däremot anses det från samhällsbyggnadssidan att kommunen för tillfället har 

fullt upp med sin översikts- och VA-plan men att man däremot kommer att se strategiskt på 

vattenfrågan i dessa. Från både samhällsbyggnads-, miljö- och näringslivsidan menar man 

dock att den nytta man skulle kunna ha av en vattenstrategi är att man i vissa delar av kom-

munen har vattenbrist, att fruktodlarna är i stort behov av vatten och att dessa problem måste 

samordnas. Inställningen till förvaltningsövergripande arbete ses som relativt god då kom-

munen i princip jobbar som en och samma förvaltning. Från miljösidan menar man dock att 

det kan finnas skillnader i arbetsplatskulturer och från näringslivssidan menar man att de 

olika förvaltningarna har mycket att lära av varandra för att intressekonflikter inte ska uppstå. 

De ser heller inte några problem med att arbeta tillsammans med närliggande kommuner. 

Detta har gjorts förr bland annat med Tomelilla och Ystad. Det enda problem som lyfts fram, 

från både miljö- och samhällsbyggnadssidan, är frågan om hur kostnaderna ska fördelas mel-

lan inblandade kommuner.  

 

I Sjöbo kommun ser man från miljösidan, VA-sidan och kommunledningsförvaltningen väl-

digt positivt på en vattenstrategi och samtliga menar att det finns ett stort intresse inom kom-

munen. Samtliga menar också att den största nyttan med en sådan strategi är som underlag för 

den fysiska planeringen men också för att kunna arbeta förebyggande och identifiera viktiga 

vattenförekomster. Från kommunledningsförvaltningen menar man att det är lätt att arbeta 

förvaltningsövergripande och att kommunikationen inom kommunen fungerar bra. De svå-

righeter som finns lyfts fram från miljö- och VA-sidan. Från miljösidan menar bland annat att 

förvaltningsövergripande arbete kan vara svårt på grund av skillnader i arbetsplatskultur, att 

alla inte förstår värdet av samarbete och att vissa har svårt för förändringar. VA-sidan menar 

dels att det kan vara svårt att förmå någon att ta det yttersta ansvaret, dels att svårigheter kan 

uppstå då VA-enheten är avgiftsfinansierad medan övriga förvaltningar är skattefinansierade. 
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VA-enheten har därför det lite lättare med den ekonomiska biten då de inte är beroende av 

skattepengar. 

 

I Skurups kommun menar man från både turism/näringslivs- och VA-sidan att det finns ett 

intresse för en vattenstrategi. Från miljösidan lyfter man även fram att kommunen i dagsläget 

håller på att bilda ett vattenråd tillsammans med Trelleborg och Vellinge och att en vatten-

strategi känns aktuell i samband med detta arbete. Vad gäller det förvaltningsövergripande 

arbetet anser man från både turism/näringslivs- och VA-sidan att förutsättningarna för detta 

är goda. Man har bland annat redan tagit fram en klimat- och energiplan samt en beredskaps-

plan för oförutsedda händelser som båda är förvaltningsövergripande. De svårigheter som 

man från miljösidan menar skulle kunna uppstå är oenighet om vem som ska ”äga” frågan. 

Vad beträffar det mellankommunala arbetet tror samtliga förvaltningar att det hade fungerat 

bra, men man menar från VA-sidan att problem kring detta ofta uppstår hos politikerna. Där-

emot har kommunen redan visat på framgång genom dels vattenrådet som håller på att skapas 

och dels att de redan har en näringslivsstrategi tillsammans med Trelleborg, Vellinge och 

Svedala. 

 

I Tomelilla kommun är åsikterna spridda mellan förvaltningarna kring en vattenstrategi. Från 

miljösidan menar man att det i dagsläget inte finns något intresse för sådant arbete och från 

kultur- och fritidssidan menar man att frågan inte diskuterats men att de troligtvis hade delta-

git i ett sådant arbete om det blev aktuellt. Från VA-sidan menar man däremot att man redan 

arbetar på det här sättet bland annat genom att kommunen jobbar som en enda förvaltning, att 

man har en helhetssyn på vatten i kommunen och att den sociala aspekten redan finns med. 

Trots ett nära samarbeta mellan förvaltningar är det alltså en stor skillnad i inställningen till 

kommunens vattenförvaltningsarbete. Vad gäller mellankommunalt arbete så menar man från 

kultur- och fritidssidan att man gärna arbetar över kommungränserna och från VA-sidan lyf-

ter man fram att kommunen håller på att ta fram en delregional vattenförsörjningsplan till-

sammans med Ystad, Sjöbo och Simrishamn.  

                                                              

I Ystad kommun är inställningen till en vattenstrategi något olika mellan förvaltningarna och 

även uppfattningen om hur man jobbar i dagsläget skiljer sig något. Från VA-sidan menar 

man till exempel att man redan arbetar på detta vis genom att många planer går ihop men 

man menar samtidigt att vattenförvaltingsplanen som produkt verkar vara för bred och att 

risken finns att intressen krockar. Däremot menar man samtidigt att en sådan strategi hade 

gjort kommunen starkare utåt. Från miljö- och näringslivssidan är inställningen lite mer posi-

tiv och man menar bland annat från näringslivssidan att man där förstår vikten av kommu-

nens varumärke och utifrån det perspektivet kan bidra med sin kunskap. Från miljösidan an-

ser man att strategins helikopterperspektiv är bra, att en gemensam grundsyn krävs för att alla 

ska få förståelse för frågan och att man måste arbeta ihop för att uppnå detta. Vad gäller sam-

arbete mellan förvaltningar så har kommunen tagit fram en förvaltningsövergripande energi- 

och klimatstrategi. Samtidigt menar man från både VA-, näringslivs- och miljösidan att det 

förvaltningsövergripande arbetet går relativt trögt. Bland annat genom att man har dålig koll 

på vad de andra förvaltningarna arbetar med och att grundproblemet är att man har svårt att 

tänka i nya banor. Från VA-sidan hävdar man dock att man börjat jobba allt mer förvalt-

ningsövergripande och att VA-sidan idag får vara mer aktiv i planeringsskedet än förr. Vad 

gäller mellankommunalt arbete så menar man från VA-sidan att kommunen redan arbetar 

med andra kommuner. Vidare menar man att det aldrig har varit något problem att arbeta 

fram förslag utan att problemen oftast uppstår kring de politiska besluten. Från miljösidan 

menar man även att det i teorin är självklart att arbeta ihop med andra kommuner men att det 
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i praktiken kan vara svårt att samordna arbetet om varje kommun ska ta med sig representan-

ter från samtliga förvaltningar då man helt enkelt blir för många.  

 

Trots relativt olika svar från de fem kommunerna och deras förvaltningar tycks det finnas 

vissa gemensamma nämnare. Rörande det förvaltningsövergripande arbetet anser majoriteten 

att det inte ska vara några problem och att det i så fall är viktigt att arbeta sig förbi dessa. De 

svårigheter som lyfts fram är skillnader i arbetsplatskultur samt vem som ska ha det yttersta 

ansvaret för arbetet. Samma sak gäller för det mellankommunala arbetet; kommunerna anser 

att det inte ska vara några problem och majoriteten har redan på något sätt samarbetat med 

närliggande kommuner. De är också eniga om att problemet inte ligger i att arbeta fram för-

slag utan i de politiska besluten.   
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4 Förslag på kommunal vattenstrategi 

4.1 Definition och förklaring 

4.1.1 Vattenförvaltning 

När man i Sverige pratar om vattenförvaltning syftar man ofta på genomförandet av EU:s 

ramdirektiv för vatten. Detta innebär att alla medlemsstater ska kartlägga och analysera sitt 

vatten utifrån avrinningsområde och upprätta åtgärdsprogram och förvaltningsplaner för att 

skydda miljön och främja en hållbar användning av våra vatten. I detta strategiförslag läggs 

ytterligare två aspekter in i definitionen, nämligen att vatten även ska förvaltas för att ta till-

vara på och utnyttja vattnets ekonomiska och sociala värden. 

 

4.1.2 Vattenstrategi 

En kommunal vattenstrategi definieras i detta förslag enligt följande: 

  
En förvaltnings- och kommunövergripande strategi för yt-, grund- och kustvatten som är håll-
bar utifrån såväl ett ekologiskt, ekonomiskt som socialt perspektiv. 

 

Tanken är att denna holistiska syn på vatten ska fungera som en drivkraft för kommuner att 

förvalta sina vattenförekomster med hållbarhet i fokus. Med detta menas att yt-, grund- och 

kustvatten dels ska förvaltas på ett sätt som värnar om vattnets ekologiska status men också 

att de ekonomiska och sociala värden som vatten har att bidra med utnyttjas. Detta medför i 

sin tur att vattenförvaltningsarbetet kan integreras med bland annat turism- och näringslivsut-

veckling samt rekreations- och folkhälsoarbete. 

 

4.2 Vem ska delta? 

4.2.1 Mellankommunal vattenstrategi 

Enligt EU:s ramdirektiv för vatten bör vattenförvaltningsarbetet ske utifrån avrinningsom-

råde. Principen bygger på att flera kommuner inom samma avrinningsområde går ihop och 

skapar en gemensam förvaltningsstrategi. Detta tillvägagångssätt är det som i första hand ska 

eftersträvas vid framtagandet av en vattenstrategi.  

 

Det finns dock några problem som kan uppstå vid detta framtagande. Ett problem är att den 

geografiska avgränsningen kan bli svår då en och samma kommun kan ligga i flera olika av-

rinningsområden. Ett sätt att lösa detta är att ta fram flera olika strategier med kringliggande 

kommuner för samtliga avrinningsområden som den egna kommunen ligger i. Ett annat sätt 

är att ta fram en gemensam strategi med kringliggande kommuner för det avrinningsområde 

som kommunen till större del ligger i och därefter att göra ett lokalt tillägg för de avrinnings-

områden som inte täcks. På så vis finns det delregionala perspektivet med men kommunen 

behöver inte ingå i flera olika strategier. 

 

Ett annat problem som kan uppstå är den politiska förankringen. Utifrån de genomförda in-

tervjuerna kan slutsatsen dras att problemet med mellankommunalt arbete inte ligger på 

själva genomförandet utan snarare på politiska intressen och beslut. Ett sätt att lösa detta pro-

blem är att i strategin trycka på vad samtliga kommuner har för vinning av att arbeta tillsam-

mans; utfallet av de gemensamma insatserna ska alltså bli större än vad de hade blivit var för 

sig. Det är just här som sammanvävningen av ekologiska, sociala och ekonomiska hållbar-

hetsaspekter samt uppfyllandet av nationella, regionala och internationella mål och rekom-

mendationer blir viktiga då dessa kan utgöra en morot för de politiska besluten. 
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4.2.2 Kommunal vattenstrategi 

I de fall som det inte är aktuellt att arbeta fram en vattenstrategi tillsammans med kringlig-

gande kommuner ska den även kunna tas fram enbart på kommunal nivå. Principen om arbete 

utifrån avrinningsområde blir, bortsett från samarbete med kringliggande kommuner, den-

samma genom att i framtagningsprocessen se utöver de kommunala gränserna. Detta innebär 

att hänsyn måste tas till hur kommunen i fråga påverkar kringliggande kommuners vattenfö-

rekomster och vice versa. Vidare kan en omvärldsanalys göras över hur olika projekt med 

kringliggande kommuner eventuellt skulle kunna genomföras i koppling till strategin. Detta 

nämns vidare i avsnitt 4.3.4.   

 

4.3 Innehåll 

4.3.1 Vision 

Strategin inleds med en vision som kortfattat visar på vilken riktning strategin tar och sam-

manfattar de kvalitativa och eventuellt kvantitativa mål som ska uppfyllas inom en viss tids-

ram. Visionen kan till exempel innehålla de målområden som kommunen vill arbeta med och 

uppfylla utifrån arbetet med strategin. Detta bör rimligen göras utifrån bland annat de mål 

och åtgärdsförslag som presenteras i själva strategin och fungera som en sammanfattande 

vägvisare.  

 

Visionen utgör även en viktig del av kommunens marknadsföring och bör därför finnas till-

gänglig på kommunens hemsida. Då strategin har ett brett angreppssätt på vatten, med stort 

fokus på hållbar utveckling, bidrar visionen till att stärka kommunens varumärke utåt och 

visa på ett aktivt hållbarhetsarbete. 

 

4.3.2 Översikt 

I översikten redovisas kommunens vattenförekomster i kartform med en tillhörande beskriv-

ning i textform.  För vattenförekomsterna bör det lämpligen finnas tre olika kartor. Den första 

kartan illustrerar bland annat vattenförekomsternas utbredning i kommunen, hur vattenbeho-

ven ser ut idag och i framtiden etc. Här är det främst vattnets ekologiska värde som står i fo-

kus. Den andra kartan illustrerar påverkan på och hot mot vattenförekomsterna idag och i 

framtiden. Den tredje och sista kartan belyser vattnets sociala och ekonomiska värde genom 

att illustrera de områden som är av värde för bland annat rekreation, näringsliv och turism 

samt vilka utvecklingsmöjligheter som finns för respektive område. Nedan presenteras exem-

pel på vad de tre olika kartorna kan innehålla.  

 
Karta 1: Geografi, vattenanvändning och ekologisk status 

- Vattenförekomster  

- Yt- och grundvattenresurser 

- Vattenskyddsområden 

- Markanvändning 

- Bebyggelse 

- Vattenbehov  

- Idag  

- I framtiden 

- Bristområden  

- Idag  

- I framtiden 
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- Uttag 

- Dricksvatten 

- Bevattning 

- Industrier 

- Områden av ekologiskt värde 

- Hotade vattenlevande växt- och djurarter 

- Värdefulla vattenekosystem 

- … 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beskrivning av karta 1 

Vattenförekomster delas in i yt-, grund- och kustvatten och beskrivs efter deras kvalitet, dvs. 

kemisk och ekologisk status. Vattenmyndigheten har tagit fram miljökvalitetsnormer (se av-

snitt 2.8.2) för samtliga vattenförekomster i distriktet. Utifrån denna rapport kan kommunerna 

hämta information om vilken kemisk och ekologisk status som vattenförekomsterna har samt 

vilka kvalitetskrav som är satta till en viss tidpunkt. De vattenförekomster som riskerar att 

inte uppnå god kemisk eller ekologisk status bör prioriteras. För kustvatten är det även lämp-

ligt om strandskyddsgränser märks ut och att områden med dispens beskrivs. För de badvat-

tenförekomster som finns görs en redovisning över huruvida de uppfyller Naturvårdsverkets 

krav enligt deras föreskrift för badvatten (NFS 2008:8). 

 

Om vattenförekomsten i fråga är en yt- eller grundvattenresurs beskrivs den även efter kapa-

citet, dvs. hur många personer som resursen kan försörja med vatten. För grundvattenföre-

komster finns det även information om kvantitativ status i vattenmyndighetens rapport om 

miljökvalitetsnormer. För de dricksvattenförekomster som finns ska även en redovisning gö-

ras av huruvida de uppfyller livsmedelsverkets föreskrift för dricksvatten (SLVFS 2001:30).  

 

De vattenskyddsområden som finns i kommunen beskrivs efter tillhörande skyddsföreskrifter. 

De områden som inte har ett vattenskydd i dagsläget men som anses behöva ett skydd i fram-

tiden bör också märkas ut och beskrivas. Framför allt bör dricksvattentäkter som behövs för 

dricksvattenförsörjning prioriteras oavsett om de är kommunala eller inte. Denna beskrivning 

bör då innehålla information om värde, sårbarhet, konsekvenser och risker för vattenföre-

komsten.  

 

Figur 4.1: Exempel på karta 1 
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Hur markanvändning ser ut kring vattenförekomsterna beskrivs översiktligt. Om markan-

vändningen, framför allt jordbruk, har någon påverkan på vattenförekomster beskrivs det mer 

utförligt i karta 2 med tillhörande beskrivning. 

 

Bebyggelse bör dels märkas ut som befintlig och dels som planerad. På så vis kan även vat-

tenbehov samt bristområden idag och i framtiden pekas ut utifrån information om bland annat 

invånarantal, förväntad befolkningsökning etc.   

 

De uttag som görs av yt- eller grundvatten märks ut och beskrivs utifrån om vattnet används 

som dricksvatten, till bevattning, industrier eller andra ändamål. 

 

Avslutningsvis beskrivs de ekologiska värden som finns i kommunen. Detta kan dels vara 

värdefulla vattenekosystem men även områden där det finns hotade växt- och djurarter i an-

slutning till vattenförekomster. Denna beskrivning är viktigt för att veta var det eventuellt 

behöver sättas in åtgärder för ekologin men även för att veta hur åtgärder inom andra områ-

den, så som turism eller rekreation, eventuellt kan påverka redan ekologiskt sårbara områden 

negativt. 

 

Karta 2: Påverkan på och hot mot vattenförekomster - idag och i framtiden 

- Vattenförekomster 

- Yt- och grundvattenresurser 

- Vattenskyddsområden 

- Yttre påverkan  

- Bebyggelse 

- Jordbruk 

- Vägar och järnvägar 

- Industriutsläpp 

- … 

- Klimatförändring 

- Översvämning 

- Erosion 

- Saltvatteninträngning 

- Förändrad grundvattennivå 

- … 

- …  
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Beskrivning av karta 2 

Vattenförekomster och vattenresurser märks ut på kartan tillsammans med tillhörande vatten-

skyddsområde om sådant finns. Då vattenförekomster, vattenresurser och vattenskyddsområ-

den redan finns beskrivna i karta 1, krävs ingen ytterligare beskrivning här. Illustreringen i 

kartan syftar snarare till att peka ut vilka vattenförekomster och vattenresurser som eventuellt 

är under påverkan/hot. 

 

Den yttre påverkan på vattenförekomster beskrivs utifrån tre aspekter; påverkan inom den 

egna kommunen, påverkan på kringliggande kommuner samt kringliggande kommuners på-

verkan. Detta helhetsperspektiv är viktigt för att, oavsett strategins omfång, ta hänsyn till hela 

det avrinningsområde som vattenförekomsterna ligger i. För bebyggelse finns påverkan från 

avloppsanläggningar men också från bland annat parkeringsplatser och dagvatten. Vad gäller 

avloppsanläggningar innebär utsläpp störst risk för grundvatten och något lägre risk för ytvat-

ten. Det kan därför vara lämpligt att i beskrivningen ta med lokaliseringen av avlopp i relat-

ion till yt- och grundvattenförekomster och identifiera vilka avlopp som kräver ökat skydd för 

att inte hota den ekologiska och kemiska statusen för kringliggande vattenförekomster. Jord-

bruket utgör ett hot dels genom läckage av bekämpningsmedel och näringsämnen och dels 

genom att konkurrera om vatten för bevattning. Det kan därför vara lämpligt att kartlägga 

jordbruket något mer detaljerat än vad det görs i karta 1 där markanvändningen presenteras 

generellt. Vägar och järnvägar utgör ett hot dels genom olycksrisken vid transport av farligt 

gods och dels genom diffusa utsläpp av vägvatten och föroreningar från banvallar. Utöver 

detta är det lämpligt att även områden med miljöfarlig verksamhet, förorenad mark och täkt-

verksamhet redovisas och beskrivs. Vidare bör även eventuellt industriutsläpp märkas ut. 

 

Klimatförändringen medför dels direkta hot mot vattenförekomster men också indirekta då 

ökad temperatur och nederbörd kan leda till att de ovan nämnda hoten förstärks. Detta är nå-

got som bör tas i beaktning vid identifieringen av ovan nämnda hot. Beträffande klimatför-

ändringens hot så rör det sig bland annat om översvämning, erosion, saltvatteninträngning 

och förändrad grundvattennivå. Här bör den påverkan som finns redan i dagsläget beskrivas 

och även, i den mån kunskapen finns, hur framtiden förväntas att se ut. Om en risk- och sår-

barhetsanalys är gjord för kommunen är det lämpligt att denna används som hjälpmedel. 

 

Figur 4.2: Exempel på karta 2 
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Karta 3: Områden med ekonomiska och sociala värden - idag och i framtiden 

- Vattenförekomster 

- Områden med rekreations- och friluftslivsvärde 

- Fiskevatten 

- Vandringsleder 

- Friluftslivsområden 

- … 

- Områden med näringslivs- och turismvärde 

- Fiskevatten 

- Stränder 

- Energiutvinningsmöjligheter 

- … 

- Områden i anslutning till vatten som har social och ekonomisk utvecklingspot-

ential 

- Nya bostadsområden 

- Industrier 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beskrivning av karta 3 

I denna karta märks kommunens vattenförekomster ut och utifrån dessa presenteras dels om-

råden med värde för rekreation och friluftsliv och dels för näringsliv och turism. För rekreat-

ion och friluftsliv kan detta till exempel vara vatten med möjlighet för hobbyfiske och vand-

ringsleder och för turism och näringsliv kan de till exempel vara stränder och kommersiellt 

fiske. För den ekonomiska aspekten bör även möjligheter att utvinna energi med koppling till 

vatten diskuteras. En rekommendation för detta arbete är att ta hänsyn till de mål och åtgärds-

förslag som finns i Region Skånes verksamhetsprogram för livskraftigt hav och vatten. Syftet 

är att dels lyfta fram områden med ett värde som bör bevaras men också att se utvecklings-

potential för nya områden. Detta kan till exempel vara områden som är lämpliga som nya 

bostadsområden eller för utveckling av industrier. 

 

Beskrivningen bör tas fram i samarbete med personer som har kompetens inom turism och 

näringsliv samt folkhälsa och rekreation; detta dels för att få med samtliga intressen och dels 

Figur 4.3: Exempel på karta 3 
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för att se till att dessa intressen inte krockar med varandra utan snarare bidrar till synergief-

fekter. Om det för kommunen finns planer för dessa utvecklingsområden tas fokusområden 

lämpligen med i utformningen av beskrivningen så att strategin är i linje med övrigt utveckl-

ingsarbete inom kommunen.  

 

4.3.3 Mål  

Målen i strategin kan dels vara kvalitativa och dels kvantitativa. Ett förslag är att först sätta 

upp de kvalitativa mål som kommunen strävar efter och utifrån dessa sedan arbeta fram kvan-

titativa mål i den utsträckning det är möjligt. Exempel på sådana presenteras nedan. 

 
Kvalitativa mål 

- Kommunens invånare ska ha god tillgång till friluftsupplevelser i anslutning till 

vattenområden. 

- Kommunens vattenförekomster ska förvaltas utifrån vattenmyndighetens åtgärds-

förslag och miljökvalitetsnormer. 

- Kommunen ska ha en integrerad kustzonsförvaltning där såväl turismnäringen 

som rekreationsvärdet står i fokus. 

 
Kvantitativa mål 

- Kommunen ska till år X anlägga två nya strövområden i anslutning till vattenföre-

komsterna A och B. 

- Kommunens vattenförekomster ska ha uppnå god kemisk och ekologisk status till 

år X. 

- Kommunen ska till år X utveckla en kustnära ekoturismanläggning. 

 

Målen bör balanseras så att de tillsammans uppfyller en ekologisk, ekonomisk och social 

hållbarhet. De bör även utformas så att ett och samma mål bidrar till flera hållbarhetsaspekter. 

 

4.3.4 Åtgärdsförslag 

Utifrån de satta målen arbetas åtgärdsförslag fram. Denna process bör ske genom förvalt-

ningsövergripande brainstorming så att alla intressen och aspekter vägs in. Åtgärderna kan i 

huvudsak delas in i ekologiska, ekonomiska och sociala men en rekommendation är att även 

försöka kombinera dessa för att integrera de olika områdena. Detta tillvägagångssätt rekom-

menderas bland annat av Region Skåne vad gäller arbete med folkhälsa och miljö.  

 

Strategin syftar dels till att gynna näringslivet men lika mycket till att förbättra livsvillkoren 

för kommunens invånare. Därför rekommenderas det även att kommunen försöker nå ut till 

sina invånare för att få en uppfattning av vilka önskemål de har på sin omgivning. På så vis 

får man i förväg en uppfattning av vilka åtgärder för bland annat friluftsliv och rekreation 

som hade uppskattats på individnivå. 

 

Vid åtgärdsförslag längs kusten är det viktigt att ta hänsyn till både naturresurser och ekono-

miska, sociala och kulturella resurser. Fokus bör lämpligen ligga på områden som rör turism, 

rekreation och energi för att uppnå kriterierna för integrerad kustzonsförvaltning. Samtidigt är 

det viktigt att hänsyn tas till klimatförändringen och att åtgärder inte sker på bekostnad av 

strandskydd. Vad gäller klimatförändringen bör hänsyn tas till att havsnivåstigning och eros-

ion i framtiden kan komma att påverka genomförda åtgärder och att överexploatering av kus-

ten även kan påverka erosionen. 
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Ekologiska P Ekonomiska P Sociala P

Påverkan på växt- 

och djurliv
-2 Turistattraktion +3

Möjlighet för friluftsliv och 

avkoppling
+3

Informationsspridning 

om natur och miljö
+2

Kostnader för 

underhåll
-1

Utbildningsmöjlighet 

för grundskolor
+2

KONSEKVENSER - MEDEL 0 +1 +2,5

Ökad nedskräpning -1
Besökare lockas 

till kommunen
+3

Inkräktande på 

allemansrätten
-1

Informationsspridning 

om natur och miljö
+2

Serviceutbud som 

t.ex. livsmedels-

butiker gynnas

+2
Mötesplats för många 

olika typer av människor
+2

KONSEKVENSER - MEDEL +0,5 +2,5 +0,5

Uppförande av kustnära

eko-/vattenturismanläggning

- Målområde för folkhälsa: 

Delaktighet och inflytande i 

samhället

- EUs rekommendation om 

integrerad kustzonsförvaltning

- Region Skånes verksamhets-

program för livskraftigt hav 

och vatten, mål 6 och 15

Åtgärdsförslag
Uppfyllelse av nationella/ 

internationella riktlinjer

Anläggning av strövområden 

m. informationsskyltar

Konsekvenser

- Målområde för follhälsa: 

Fysisk aktivitet

- Region Skånes verksamhets-

program för livskraftigt hav 

och vatten, mål 6

De framtagna åtgärdsförslagen presenteras sedan i tabellform där även ekologiska, ekono-

miska och sociala konsekvenser inkluderas för respektive åtgärd. Genom detta tar varje åt-

gärdsförslag hänsyn till påverkan på andra områden och på så vis riskeras inte att en åtgärd 

genomförs på allt för stor bekostnad av andra områden. 

 

De olika konsekvenserna för en åtgärd kan dock väga olika tungt. Därför bör konsekvenserna 

viktas genom en poängsättning (P). Detta görs genom en bedömning av hur positiv/negativ en 

konsekvens är på en skala -3 till +3. Det viktiga är alltså att alla aspekter av hållbarhet tas 

hänsyn till snarare än att de i alla lägen väger lika tungt. Hur åtgärderna poängsätts är en sub-

jektiv bedömning som lämpligen diskuteras fram förvaltningsövergripande. Därefter beräk-

nas medelvärdet för konsekvenserna så att en uppfattning erhålls över vilket område som 

påverkas mest positivt/negativt. 

 

Vidare bör varje åtgärd, i den mån det är möjligt, förknippas med måluppfyllelse av de nat-

ionella och internationella riktlinjer som presenteras i avsnitt 4.6. På så vis kan de föreslagna 

åtgärderna få en större tyngd för genomförande. I Tabell 4.1 presenteras ett förslag på hur en 

sådan tabell skulle kunna se ut baserat på två av de kvantitativa mål som presenterades i av-

snitt 4.3.3.  

 

 

 

 

Övriga förslag på åtgärder kan till exempel, som nämnts i avsnitt 4.2.2, vara förslag på olika 

projekt som kan tänkas genomföras i samarbete med kringliggande kommuner. Detta gäller i 

första hand för kommuner som inte ingår i en vattenstrategi med andra kommuner. Trots att 

själva strategin är på kommunal nivå visar detta ändå på hur kommunen ser möjligheter med 

att samverka utöver gränser och arbeta för en regional utveckling relaterad till vattenfrågor. 

Detta kan till exempel göras genom att ta del av kringliggande kommuners olika planer och 

strategier. På så vis kan fokusområden pekas ut där möjlighet finns för samarbete och ut-

veckling i linje med målen för den egna vattenstrategin. 

 

4.3.5 Tidsplan, budget och ansvarsfördelning 

Åtgärdsförslagen följs av en plan för tid, budget och ansvarsfördelning där även uppföljning, 

utvärdering och revidering inkluderas. Trots att varje åtgärd kan ha olika tidsramar bör en 

tidsplan för strategin som helhet fastställas så att arbetet med strategin följer någon form av 

Tabell 4.1: Exempel på åtgärdsförslag. Medelpoängen för de två åtgärdsförslagen visar att det 

första förslaget har störst social vinst medan det andra förslaget har störst ekonomisk vinst. 
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cykel. Det finns två förslag på hur detta skulle kunna se ut. Antingen följer arbetet mandatpe-

rioden i kommunen. Fördelen med detta förslag är att den politiska förankringen underlättas. 

Det andra förslaget är att arbetet följer vattenmyndighetens förvaltningscykel. Fördelen med 

detta förslag är att stöd lättare kan fås från en högre instans under arbetets gång.  

 

Vidare kan det vara lämpligt att under arbetets gång utnyttja den vägledning som kan erhållas 

från nationell och regional nivå. För folkhälsoarbete kan Sveriges Folkhälsoinstitut bidra med 

kunskap då deras uppgift bland annat är att stödja införande av strategier på lokal nivå. Li-

kaså kan vattenmyndigheten bistå med information om vattenfrågor ur ett ekologiskt perspek-

tiv. Vidare bör en nära kontakt hållas med regionen för att hålla arbetet i linje med de region-

ala program som finns för vatten, folkhälsa och turism- och näringslivsutveckling.  

 

Ett förslag på upplägg presenteras enligt Figur 4.4 nedan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 Samordning och förankring  

Som tidigare nämnts bör en vattenstrategi i första hand tas fram av flera kommuner inom 

samma avrinningsområde. Ett sätt att lösa samordningen på denna nivå är att även ingå i ett 

vattenråd med samma kommuner. Vinsten med detta är att även andra aktörer och organisat-

ioner har möjlighet att delta och bidra med sina åsikter och intressen. En annan vinst är att 

arbetet med strategin har liknande upplägg som det vattenmyndigheten rekommenderar att 

vattenråden arbetar utefter. Ett förslag är även att ha kontakt med kommunfullmäktige under 

framtagandet av strategin för att få med de politiska intressen och därmed undvika motsätt-

ningar som kan uppstå. På så vis kan även processen för kommunfullmäktiges godkännande 

av strategin förenklas. Vidare bör strategin sammanfattas alternativt hänvisas till i kommu-

nens översiktsplan. 

 

Figur 4.4: Förslag på upplägg av åtgärdsarbete. Blå rutor motsvarar förvaltningsövergripande ar-
bete och gröna rutor motsvarar förvaltning som ansvarar för respektive åtgärd. 
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Frågan om vem som har det yttersta ansvaret för arbetet måste också lösas. Ansvar måste dels 

delas upp per kommun och dels per förvaltning. Här är det viktigt att väga in aspekter så som 

att vissa förvaltningar är skattefinansierade medan andra är avgiftsfinansierade. Om kommu-

nen har en Agenda 21-samordnare är ett förslag att denna håller i själva styrningen då håll-

barhet är den röda tråden genom strategin. Viktigt är dock att alla förvaltningar är delaktiga i 

besluten då regeringen menar att det är viktigt att olika kommunala planer integreras för att 

en hållbar utveckling ska kunna uppnås. 

 

4.5 Tillägg av andra planer 

Vattenstrategins huvudfokus ligger på vatten som resurs och hur denna resurs utnyttjas på ett 

ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt. Det finns dock även andra, mer tekniskt ori-

enterade, aspekter av vatten som till exempel dagvattenhantering och VA-planering. Planer 

för dessa områden integreras förslagsvis med vattenstrategin genom till exempel hänvisningar 

i texten eller som tekniska åtgärdsförslag. Denna rekommendation grundas på antagandet att 

vattenstrategin fokuserar på ett hållbart nyttjande av vattenförekomster medan dagvatten- och 

VA-planering snarare tillhör den fysiska planeringen i kommunen.  

 

4.6 Checklista: uppfyllande av internationella och nationella riktlinjer 

Det ovan presenterade förslaget på strategiinnehåll är baserat på de internationella och nat-

ionella riktlinjer som rör dels vattenplanering och dels ekologiskt, ekonomiskt och socialt 

utvecklingsarbete. Genom att integrera arbetet utefter dessa riktlinjer är det alltså tänkt att 

kommuner ska kunna uppnå en hållbar vattenförvaltning och leva upp till de förväntningar 

som finns från högre instanser. Det finns bland annat direktiv och rekommendationer från 

EU-nivå och mål och åtgärdsförslag från nationell nivå. Utöver detta är det även lämpligt om 

det kommunala arbetet går i linje med det arbete som utförs på regional nivå.  

 

Utifrån den föreslagna vattenstrategin kan följande checklista för uppfyllande av internation-

ella och nationella riktlinjer göras: 

 

4.6.1 EU: direktiv, politik och rekommendationer 

Ramdirektivet för vatten – genom att kartlägga och analysera vatten utifrån avrinningsområde 

i enlighet med Vattenmyndighetens åtgärdsförslag 

 

Grundvattendirektivet – genom att analysera vattenförekomsters status utifrån de miljökvali-

tetsnormer som är fastslagna av Vattenmyndigheten 
 

Dricksvattendirektivet – genom att dricksvattenkvaliteten redovisas i översikten enligt Livs-

medelsverkets krav för dricksvattenkvalitet 

 

Badvattendirektivet – genom att badvattenkvaliteten redovisas i översikten enligt Naturvårds-

verkets krav på badvattenkvalitet 

 
EU:s vägledningsdokument om allmänhetens deltagande i relation till ramdirektivet för vatten 
– genom att låta allmänheten vara med att påverka vilka åtgärdsförslag som tas fram 

 

Integrerad kustzonsförvaltning – genom att i planering av kusten fokusera på turism, rekreat-

ion och energi samtidigt som försiktighetsprincipen beaktas 
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4.6.2 Nationella mål 

Miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag – genom att i översikten uppfylla kriterierna 

för mål 1, 2, 3 och 4  

 

Miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet – genom att i översikten uppfylla kriterierna 

för mål 1, 3, 4, 5 och 7 

 

Miljökvalitetsmålet Hav i balans samt levande kust och skärgård – genom att i översikten upp-

fylla kriterierna för mål 3 och 5 

 

Målområde 1 för folkhälsa: Delaktighet och inflytande i samhället – genom att låta allmänheten 

vara med att påverka vilka åtgärdsförslag som tas fram samt genom att skapa mötesplatser för 

olika typer av samhällsgrupper 

 

Målområde 9 för folkhälsa: Fysisk aktivitet – genom att ta vara på och utveckla områden för 

rekreation och frilutsliv 

 

4.6.3 Nationella åtgärdsförslag och strategier 

Vattenmyndighetens åtgärdsförslag – genom att i översikten uppfylla kriterierna för åtgärds-

förslag 32-37 

 

Den svenska strategin för hållbar utveckling – genom att integrera planer för olika sektorer 

 

4.6.4 Regionala program och strategier 

Region Skånes verksamhetsprogram för livskraftigt hav och vatten – genom att leva upp till 

de fem slutsatser som regionen dragit kring insatsområden för det regionala programmet samt 

att arbeta i linje med de mål som fastslagits 
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Bilaga 1: Kartor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Geografisk fördelning av sydöstra Skånes grundvattenförekomster. Ljusrosa områden utgör 

sedimentär bergförekomst, lila områden utgör sand- och grusförekomst och cerise områden utgör 

annan förekomst. 

Karta hämtad från VISS – Vatteninformationssystem Sverige, http://viss.lst.se/MapPage.aspx, 2012-03-13 

© Lantmäteriet Medgivande I2012/0021
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Figur 2: Geografisk fördelning av sydöstra Skånes huvudavrinningsområden. 

Karta hämtad från VISS – Vatteninformationssystem Sverige, http://viss.lst.se/MapPage.aspx, 2012-03-13 

© Lantmäteriet Medgivande I2012/0021  
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Figur 3: Geografisk fördelning av sydöstra Skånes vattenskyddsområden. 

Karta hämtad från VISS – Vatteninformationssystem Sverige, http://viss.lst.se/MapPage.aspx, 2012-03-13 

© Lantmäteriet Medgivande I2012/0021 
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Bilaga 2: Intervjuer 

Tabell 1: Kustzonsförvaltning i sydöstra Skånes tre kustkommuner 

 
Källa: 

1
Bernelid, C. J., miljöstrateg Ystad kommun, 

2
Molin, C., VA-chef Ystad kommun, 

3
Bengtsson, B., miljöstra-

teg Simrishamn kommun, 
4
Johansson, L., miljöstrateg Skurup kommun (samtliga 2012) 

 

Tabell 2: Vattenförsörjningsplaner i sydöstra Skånes fem kommuner 

 
Källa: 

1
Molin, C., VA-chef Ystad kommun, 

2
Bengtsson, I., enherschef Samhällsbyggnad Simrishamn kommun, 

3
Lindkvist, B-O., VA-chef Tomelilla kommun, 

4
Andersson, J., VA-chef Sjöbo kommun, 

5
Olofsson, T., VA- och 

gatuchef Skurup kommun (samtliga 2012) 

  

Kommun Har kommunen någon form av kustzonsförvaltning/planering? Om inte: varför?

Ystad1,2

Ja. Det finns dels en policy för skydd av kusten1 och 

en handlingsplan för förvaltning av och skydd av kusten som

antogs år 2011. Där tar man även hänsyn till klimatförändringen

i samband med nybyggnation. Bland annat vill man undvika 

kusterosion genom att beakta risker redan nu2. 

Simrishamn3

Nej. På grund av brister i resurser

och kompetens. Arbetar dock 

fram en ny översiktsplan 

där klimatförändringens 

effekter ska finnas med.

Skurup4
Nej. Översiktsplanen behandlar dock kusten en del genom 

att bland annat ta upp strandskyddet.

Kommun Har kommunen en vattenförsörjningsplan? Om inte: varför?

Ystad1

Nej, men planerar att ta fram en. Denna kommer 

att ligga till grund för VA-planen. VA-planen 

kommer att vara kommunspecifik medan 

vattenförsörjningsplanen planeras att tas fram 

med Simrishamn, Tomelilla och Sjöbo kommun. 

Planen kommer att ha en övergripande del men 

även kommunspecifika detaljer.

Simrishamn2 Nej, men arbete har påbörjats. Vet ej.

Tomelilla3

Nej, men har påbörjat arbetet med en delregional 

vattenförsörjningsplan med Ystad, Simrishamn och 

Sjöbo kommun.

Att arbetet inte kommit längre 

beror på att Länsstyrelsens 

regionala vattenförsörjningsplan 

inte varit färdig förrän nu.

Sjöbo4

Nej, men har påbörjat arbetet med en delregional 

vattenförsörjningsplan med Ystad, Simrishamn och

Tomelilla kommun.

På 70-talet gjordes en vatten-

försörjningsplan men man har 

inte arbetat vidare med frågorna.

Skurup5

Nej. 97% av kommunens invånare har 

kommunalt vatten och man har bedömt 

att inte många fler ledningar behöver 

dras. Kommunen har däremot beslutat 

att ansluta sig till Sydvatten som en 

säkerhetsåtgärd. 
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      Tabell 3: VA-planering i sydöstra Skånes fem kommuner  

 
Källa: 

1
Molin, C., VA-chef Ystad kommun, 

2
Bengtsson, I., enhetschef Samhällsbyggnad  

Simrishamn kommun, 
3
Lindkvist, B-O., VA-chef Tomelilla kommun, 

4
Andersson, J.,  

VA-chef Sjöbo kommun, 
5
Olofsson, T., VA- och gatuchef Skurup kommun (samtliga 2012) 

  

Kommun Har kommunen en VA-plan? Om inte: varför?

Ystad1

Ingen heltäckande, däremot en 

rad olika planer pga kommunens 

breda verksamhet. Har planer för 

dricksvatten, avloppsvattenrening 

och ledningsnätet. Kommer att 

arbeta fram en heltäckande VA-

plan.

Simrishamn2 Nej, men arbete har påbörjats. Vet ej.

Tomelilla3

Nej. Arbetet har inte påbörjats 

men fläckvisa planer har gjorts 

för byar och mindre samhällen. 

Den plan som ska arbetas fram 

ska innehålla tre delar: vatten, 

avlopp och dagvatten. 

Brist på planerings-

resurser.

Sjöbo4

Nej, ingen som är färdig. En kommunövergripande 

arbetsgrupp började arbetet 

men ingen hade yttersta 

ansvaret och det 

fanns inga resurser att 

driva arbetet vidare.

Skurup5

Nej. Har dock en översiktlig VA-

utredning från år 2001. Ska under 

första halvåret av år 2012 ta fram 

en VA-plan. 

Har utifrån utredningen från 

år 2001 utfört 25% av 

åtgärderna och arbetat 

utifrån utredningen som om

den vore en plan.
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Tabell 4: Naturvårdsprogram i sydöstra Skånes fem kommuner 

 
Källa: 

1
Molin, C., VA-chef Ystad kommun, 

2
Bernelid, C. J., miljöstrateg Ystad kommun, 

3
Bengtsson, I., enhets-

chef Samhällsbyggnad Simrishamn kommun, 
4
Bengtsson, B., miljöstrateg Simrishamn kommun, 

5
Lindkvist, B-O., 

VA-chef Tomelilla kommun, 
6
Andersson, J., VA-chef Sjöbo kommun, 

7
Johansson, L., miljöstrateg Skurup kom-

mun (samtliga 2012) 

  

Kommun Har kommunen ett naturvårdsprogram? Om ja: hur berör det vatten?

Ystad1,2

Ja. Den beskriver översiktligt vatten- 

förekomsterna i kommunen, 

framför allt ytvatten. Planen 

innehåller även Vattenmyndighetens 

bedömning av vattenförekomster i Ystad 

kopplat till miljökvalitetsnormer1. 

Programmet är dock mer åt det gröna 

än åt det blåa hållet2.

Simrishamn3,4

Ja. I programmet har bland annat 

miljökvalitetsmålen Levande sjöar och 

vattendrag och Hav i balans samt 

levande kust och skärgård prioriterats3.

 Främst är det kustmiljön och inte den 

limniska miljön som berörs. Dock finns 

våtmarker och vissa vattendrag med4.

Tomelilla5

Ja. Vattendragen har en tung del i 

programmet, bland annat genom 

Fyledalens naturområde.

Sjöbo6

Ja, men det är ännu inte antaget av

kommunfullmäktige.

Inte alls. Möjligtvis via utpekade 

områden som har anknytning till 

vatten. Dock finns inga rena 

vattenmiljöer utpekade.

Skurup7 Håller på att ta fram ett nytt. Vatten tas upp om det ingår i något 

naturvärde.
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Tabell 5: Näringslivs- och turismarbete i sydöstra Skånes fem kommuner 

 
Källa: 

1
Berven, H., näringslivsstrateg Ystad kommun, 

2
Persson, L., näringslivsutvecklare Simrishamns kommun, 

3
Intervju ej genomförd, 

4
Osterman, E., hållbarhetsstrateg Sjöbo kommun, 

5
Hellström, M., turism- och näringslivs-

chef Skurup kommun (samtliga 2012) 

 

Tabell 6: Folkhälso- och rekreationsarbete i sydöstra Skånes fem kommuner 

 
Källa: 

1
Förberg, A., hälsopedagog Ystad kommun, 

2
Persson, C., fritidspedagog Ystad kommun, 

3
Persson, R., 

socialchef Simrishamns kommun, 
4
Borggren, W., arkivansvarig Simrishamns kommun, 

5
Hansson, M., kultur- och 

fritidschef Tomelilla kommun, 
6
Osterman, E., hållbarhetsstrateg Sjöbo kommun, 

7
Intervju ej genomförd (samtliga 

2012) 

Kommun
Har kommunen någon plan 

för näringsliv/turism?

Om ja: berör den vatten? Finns det några vattenresurser i kommunen 

som är viktiga för näringsliv/turism?

Ystad1

Har en näringslivsstrategi. 

Turism finns omnämnt men 

inte direkt utvecklat. 

Vatten finns inte omnämnt 

direkt men däremot Ystads 

attraktivitet, t.ex. att kommunen 

ligger vid havet. 

Tre viktiga resurser: kusten, Nybroån och den 

egna vattentäkten Nedrabykällan. Nybroån har 

bland annat fantastiskt fiskevatten. 

Simrishamn2

Både ja och nej. Har inget 

näringslivsstrategiskt program 

men däremot fullmäktigemål, 

nämndsmål och mål för hela 

kommunen.

Nej. Det står mer om hur 

kommunen ska stödja och 

underlätta för företagen.

Ja. Kuststräckan är värdefull men även inlands-

vattendrag som har stora naturvärden. Gyllebosjön

är ett attraktivt område: fiske, båtar, scouter, 

bastubadare, ridstigar osv.

Tomelilla3 - - -

Sjöbo4

Har en vision för 2011-2020 

som brutits ned i aktivitets-

planer och verksamhetsplaner.

Nej, det gör den inte. Vattenfrågan 

kommer in i många andra områden 

men inte i näringslivs- och turism- 

utvecklingen mer än att vattendragen 

marknadsförs.

Ja. Bland annat är Åsumsån, Björkån och 

Tolångaån viktiga vattendrag. 

Skurup5

Har ett näringslivspolitiskt 

handlingsprogram där turism 

ingår.

Nej. Det är inte många som lever på fiske i kommunen. 

För de yrkesfiskare som finns är kusten viktig. 

För turismen är kusten även viktig då den lockar 

besökare. Detta gäller även för Svaneholms-

sjön, Skivarpsån och Näsbyholmssjön som lockar 

hobbyfiskare och fågelskådare. 

Kommun
Har kommunen någon plan 

för folkhälsa/rekreation?

Om ja: berör den vatten? Finns det några vattenresurser i er kommun 

som är viktiga för folkhälsa och rekreation?

Ystad1,2

Kommunen har tagit fram ett 

folkhälsopolitiskt program, men 

detta är ännu inte antaget1. 

-
Ja, kusten. Denna är viktig för både hälsa och 

rekreation. Det finns även sjöar och vattendrag 

i kommunen där det finns tillgång till fiske.

Simrishamn3,4

Nej. Har dock haft ett folkhälso-

råd, men det försvann för två år 

sedan då ingen drev frågorna 

vidare3. Detta året (2012) är 

dock tänkt att bli en inkörs-

port för arbetet med folkhälsa. 

Främst kommer det satsas på 

handikappsfrågor och brotts-

förebyggande frågor4.

- -

Tomelilla5

Har övergripande mål i visionen

för 2020. Målen är antagna i 

år (2012) men är inte fullt 

implementerade än.

Inte direkt. Vandringsleder längs Verkaån. 

Sjöbo6

Har en policy för systematiskt 

folkhälsoarbete som är antagen 

i november 2011 och som varar 

fram till år 2014. Policyn utgår 

ifrån de nationella målområdena 

för folkhälsa. I denna har man 

även lagt in ett avsnitt om 

folkhälsa i ett förändrat klimat. 

Bland annat lyfts vikten av 

god dricksvattenförsörjning 

fram. I policyn nämns även 

att det är viktigt att ta fram 

styrdokument för 

vattenförsörjning ur alla 

aspekter.

Sjöbo kommun är ett sjölandskap. Bland annat 

har Sövdesjön fina vandringsmöjligheter i 

kringliggande områden. 

Skurup7 - - -
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