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Begäran om prövning av förslag till åtgärdsprogram för  
Västerhavets vattendistrikt 2015-2021  
 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län, som också är Vattenmyndighet för 
Västerhavets vattendistrikt, ger härmed regeringen möjlighet att pröva för-
slaget till åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt, enligt 6 kap 4 § 
punkten 3 Förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vat-
tenmiljön.  
 
Därutöver ger Länsstyrelsen regeringen möjlighet att pröva förslaget till 
åtgärdsprogram eftersom det bedöms röra andra allmänna intressen av syn-
nerlig vikt än sådana som avses i 1 kap. 1 § miljöbalken. 
 
Begäran om prövning 
Samrådsperioden för förslag till åtgärdsprogram började den 1 november 
2014 och avslutades den 30 april 2015. Ett fåtal kommuner har beviljats 
förlängd yttrandetid till den 5 maj 2015. Begäran om prövning har inkommit 
under samrådstiden från följande instanser: 
 

x Falköpings kommun  
x Säffle kommun  
x Växjö kommun  
x Tranemo kommun  
x Torsby kommun  
x Storfors kommun 
x Miljönämnden Östra Skaraborg  
x Jordbruksverket  
 

Nedan lyfter Länsstyrelsen fram det vi uppfattar som de huvudsakliga skä-
len för begäran om prövning. De fullständiga resonemangen framgår av 
yttrandena som bifogas.  
 
Falköpings kommun 
”Falköpings kommun begär att regeringen prövar åtgärdsprogrammet en-
ligt 6 kapitlet 4 § vattenforvaltningsforordningen. Åtgärdsprogrammet stri-
der mot annan lagstiftning såsom vattentjänstlagen. Ett åtgärdsprogram får 
bara omfatta sådana åtgärder som behövs for att miljökvalitetsnormer ska 
kunna foljas. Det framgår av 5 kap 8 § miljöbalken. Artikel Il i ramdirektiv-
et får vatten reglerar vad som ska och kan ingå i ett åtgärdsprogram. Åt-
gärder som behövs i största allmänhet for att genomfora vattenforvattning-
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en uppfyller inte det kravet. Det gör heller inte åtgärder som i största all-
mänhet vore positiva for miljön, men som inte kopplar till en miljökvalitets-
norm.” 
 
Säffle kommun 
”Kommunstyrelsen ställer sig bakom Region Värmlands PM daterat 
2015-03-19.”  
 
I detta PM framgår följande:  
 
”Förslaget till åtgärdsprogram strider mot följande bestämmelser: 
• Förslaget strider mot bestämmelserna enligt 5 kap 6 § pkt 6 miljöbalken 
och 6 kap 6 § vattenförvaltningsförordningen. 
• Åtgärd 6 för kommunerna, om att kommunerna behöver säkerställa lång-
siktigt skydd för dricksvattenförsörjningen så att miljökvalitetsnormerna för 
vatten följs, strider mot 7 kap 21-22 §§ miljöbalken eftersom Vattenmyndig-
heten inte har rätt att lägga över det ansvaret helt på kommunerna.  
Regeringen ska därför pröva åtgärdsprogrammet i ovanstående frågor.” 
 
Växjö kommun 
”Växjö kommun anser sammanfattningsvis att bristerna är så allvarliga att 
åtgärdsprogrammet, med hänvisning till 6 kap. 4 § vattenförvaltningsför-
ordningen, bör prövas av regeringen på dessa grunder. Regeringen bör 
bland annat verka för en mer omfattande tillämpning av begreppet kraftigt 
modifierade vatten. Regeringen bör även ta ställning till åtgärdsförslagens 
rimlighet ekonomiskt, då de i en begränsad ekonomi måste prioriteras ihop 
med andra behjärtansvärda områden.” 
 
Tranemo kommun 
”Tranemo kommun värnar det öppna landskapet och ett levande och aktivt 
lantbruk med djurhållning. De beskrivna åtgärderna som riktas mot lant-
bruket har en kostnad som vida överstiger lantbrukarnas betalningsförmåga 
och kommer, om de genomförs, leda till stor utslagning av aktiva företag 
med snabb förbuskning och igenväxning som följd. Tillståndsprövning och 
krav på fria vandringsvägar förbi alla små kraftverksdammar kan få stora 
konsekvenser eftersom möjligheten till finansiering genom kraftproduktion 
är begränsad. Förslag om dialog mellan stat, kommun och verksamhetsutö-
vare saknas. Förslaget innebär också ökade kostnader för kommunen utan 
ekonomisk kompensation. Äganderätten kommer att urholkas. Ovanstående 
är effekter som Tranemo Kommun starkt oroar sig för om förslaget genom-
förs. Vi föreslår därför att förslaget överprövas av regeringen.” 
 
Torsby kommun  
”Förslaget till åtgärdsprogram strider mot följande bestämmelser: 
• Förslaget strider mot bestämmelserna enligt 5 kap 6 § pkt 6 miljöbalken 
och 6 kap 6 § vattenförvaltningsförordningen. 
• Åtgärd 6 för kommunerna, om att kommunerna behöver säkerställa lång-
siktigt skydd för dricksvattenförsörjningen så att miljökvalitetsnormerna för 
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vatten följs, strider mot 7 kap 21-22 §§ miljöbalken eftersom Vattenmyndig-
heten inte har rätt att lägga över det ansvaret helt på kommunerna. 
Regeringen ska därför pröva åtgärdsprogrammet i ovanstående frågor.” 
 
Storfors kommun  
”Förslaget till åtgärdsprogram strider mot följande bestämmelser: 
• Förslaget strider mot bestämmelserna enligt 5 kap 6 § pkt 6 miljöbalken 
och 6 kap 6 § vattenförvaltningsförordningen. 
• Åtgärd 6 för kommunerna, om att kommunerna behöver säkerställa lång-
siktigt skydd för dricksvattenförsörjningen så att miljökvalitetsnormerna för 
vatten följs, strider mot 7 kap 21-22 §§ miljöbalken eftersom Vattenmyndig-
heten inte har rätt att lägga över det ansvaret helt på kommunerna. 
Regeringen ska därför pröva åtgärdsprogrammet i ovanstående frågor.” 
 
Miljönämnden Östra Skaraborg  
”Vi ser att vissa grundläggande frågor inte finns med i remissunderlaget 
och som är viktiga för genomförandet. Det gäller främst kostnadsfördel-
ningen mellan staten, kommunerna och näringsidkarna. Därför anser vi att 
utredningen behöver kompletteras med detta innan myndigheten kan fatta 
beslut om hur EU:s direktiv kan tillämpas. Vattenmyndigheten bör därför 
återföra frågan till regeringen vad avser denna del av utredningen.” 
 
Jordbruksverket 
”Enligt 6 kap 4 § förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på 
vattenmiljön har Jordbruksverket rätt att begära hos Vattenmyndigheterna 
att regeringen ges möjlighet att pröva förslaget till åtgärdsprogram. Begä-
ran ska ske senast vid samrådstidens utgång och ska gälla de delar av för-
slaget som rör vad Jordbruksverket ska utföra. Jordbruksverket önskar åbe-
ropa denna rätt. Begäran bygger främst på att vi finner att delar i åtgärds-
programmet strider mot 3 kap. 1 och 4 § miljöbalken. Till detta kommer att 
Jordbruksverket saknar det bemyndigande som krävs för att genomföra de-
lar av åtgärdsprogrammet.  
 
Enligt 3 kap 1 § ska markområden användas för det eller de ändamål för 
vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt 
föreliggande behov. Företräde ska ges sådan användning som medför en 
från allmän synpunkt god hushållning. I 4 § anges att jordbruk (och skogs-
bruk) är av nationell betydelse, ett uttryck som inte används om något annat 
intresse i 3 kap., och att brukningsvärd jordbruksmark endast får tas i an-
språk om detta behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen, som 
inte kan tillgodoses på något annat från allmän synpunkt tillfredsställande 
sätt. 
 
Jordbrukets ställning bör enligt förarbetena inte tillmätas mindre vikt än 
näringar och intressen som utpekats som riksintressen enligt 3 och 4 kap. 
miljöbalken. För att betona jordbrukets betydelse infördes 4 § i miljöbal-
kens 3 kap., där det alltså angavs att jordbruk är av nationellt intresse och 
att det krävs speciella skäl för att exploatera brukningsvärd jordbruksmark. 
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De åtgärder som Jordbruksverket anser strider mot 3 kap. 4 § miljöbalken 
är våtmarker, fosfordammar, anpassade skyddszoner, skyddszoner och 
tvåstegsdiken, eftersom dessa åtgärder medför att odlingsarealen minskar 
med mer än 80 000 ha jordbruksmark.  
 
Ytterligare en grund för Jordbruksverkets begäran att regeringen ges möj-
lighet att pröva förslaget till åtgärdsprogram är att Jordbruksverket saknar 
det bemyndigande som krävs för att genomföra Jordbruksverket åtgärd 3, 
för alla delar utom delåtgärd f-i i Jordbruksverkets åtgärd 3. 
Jordbruksverket åtgärd 3 är formulerad på så sätt att Jordbruksverket ge-
nom åtgärdsprogrammet blir ålagd att utforma styrmedelsåtgärder så att 
fysiska åtgärder i jordbrukssektorn genomförs i den omfattning som anges i 
Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram. Jordbruksverket gör bedömningen 
att det inte är möjligt att utforma frivilliga styrmedel, med hjälp av Lands-
bygdsprogrammet som det ser ut idag, i tillräcklig omfattning. Formule-
ringen av Jordbruksverket åtgärd 3 innebär därför att Jordbruksverket 
tvingas att utforma tvingande styrmedel för att genomföra åtgärden. Jord-
bruksverket saknar dock bemyndigande att ta fram föreskrifter för ett flertal 
av åtgärdsbehoven inom Jordbruksverket åtgärd 3. Jordbruksverket bedö-
mer även att det inte ingår i regeringens bemyndigande mot bakgrund av 
syftet med 12 kap. 8 och 10 § miljöbalken att meddela sådana föreskrifter 
eller att bemyndiga en myndighet att göra det. Det kan vara möjligt att re-
geringens bemyndigande enligt 9 kap. 5 § kan användas för vissa av delåt-
gärderna i åtgärd 3, men inte för alla.” 
 
Allmänna intressen av vikt 
I 6 kap. 4 § första stycket 1 vattenförvaltningsförordningen anges det att 
vattenmyndigheten även ska ge regeringen möjlighet att pröva ett förslag till 
åtgärdsprogram om det rör ett annat allmänt intresse av synnerlig vikt än ett 
sådant som avses i 1 kap. 1 § miljöbalken. 
 
Vattenmyndighetens förslag till åtgärdsprogram omfattar åtgärder som berör 
i stort sett alla delar av samhället på något sätt. Exempelvis finns det åtgär-
der som kommer att påverka förutsättningarna för energiproduktion, livs-
medelsproduktion, gruvnäring och annan industri, drift och anläggande av 
infrastruktur, kommunal planering, sjöfart m.m. Allt detta bör kunna anses 
vara allmänna intressen av synnerlig vikt, och det kan knappast hävdas att 
dessa intressen i sig omfattas av 1 kap. 1 § miljöbalken.  
 
I den samhällsekonomiska konsekvensanalys som har gjorts av förslaget till 
åtgärdsprogram, och av den miljökonsekvensbedömning som har genom-
förts, framgår i stora drag vilken påverkan på sådana intressen som kan an-
tas uppstå till följd av genomförandet av förslaget. Vattenmyndigheten kon-
staterar att det till följd av förslaget till åtgärdsprogram kommer att bli nöd-
vändigt med ytterligare statlig finansiering av ett flertal åtgärder som stat-
liga myndigheter behöver vidta. Ett flertal kommuner har också framfört att 
det saknas förutsättningar att vidta flera av de åtgärder som riktas till kom-
munerna utan kompletterande statlig finansiering. 
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Munkedal, Åmål och Orust kommuner har i sina yttranden framfört att de 
anser att ”besluten om förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitets-
normer ska lyftas av Vattendelegationen till en högre politisk nivå”. Läns-
styrelsen tolkar detta som ett önskemål om att vattenmyndigheten ger rege-
ringen möjlighet att pröva förslaget till åtgärdsprogram enligt  
6 kap. 4 § första stycket 1 vattenförvaltningsförordningen.  
 
Mot denna bakgrund bedömer Länsstyrelsen att vi ska ge regeringen möj-
lighet att pröva förslaget till åtgärdsprogram i enlighet med 6 kap 4 § första 
stycket 1 vattenförvaltningsförordningen. 
 
Förslag till åtgärdsprogram 
Förslag till åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt kan hittas på 
webben, på följande adress: 
http://www.vattenmyndigheterna.se/SiteCollectionDocuments/sv/vasterhave
t/publikationer/samradsdokument/vh-forslag-ap-2014.pdf  
 
Länsstyrelsen avser att komplettera ärendet med ett yttrande över de syn-
punkter som har framförts från ovanstående kommuner samt Jordbruksver-
ket, under juni månad. 
 
Avslutningsvis vill Länsstyrelsen påpeka att det också har kommit in mot-
svarande framställningar om överlämnande av förslaget till åtgärdsprogram 
till regeringen till de övriga vattenmyndigheterna i landet. I samband med 
dessa framställningar kan det ha framförts synpunkter som också har bety-
delse för regeringens prövning av förslaget till åtgärdsprogrammet för Väs-
terhavets vattendistrikt, även om skrivelserna inte direkt avser detta förslag. 
 
 
 
 
Detta yttrande har beslutats av vattenvårdsdirektören Sandra Brantebäck, 
efter föredragning av biträdande vattenvårdsdirektören Hanna Tornevall. 
 
 
Sandra Brantebäck 

Hanna Tornevall 
 
Detta beslut har fattats digitalt varför underskrift saknas. 
 
 
 
Bilagor 

1. Yttrande från Falköpings kommun  
2. Yttrande från Säffle kommun  
3. Yttrande från Munkedals kommun  
4. Yttrande från Växjö kommun  
5. Yttrande från Tranemo kommun 
6. Yttrande från Torsby kommun  
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7. Yttrande från Åmåls kommun  
8. Yttrande från Storfors kommun  
9. Yttrande från Miljönämnden Östra Skaraborg  
10. Yttrande från Orust kommun 
11. Yttrande från Jordbruksverket 

 
 
Kopia (via e-post): 
Falköpings kommun   
Säffle kommun  
Munkedals kommun  
Växjö kommun  
Tranemo kommun 
Torsby kommun  
Åmåls kommun  
Storfors kommun  
Miljönämnden Östra Skaraborg 
Orust kommun 
Jordbruksverket  
Västerhavets vattendelegation 
Vattenmyndigheten i Bottenviken 
Vattenmyndigheten i Bottenhavet 
Vattenmyndigheten i Norra Östersjön 
Vattenmyndigheten i Södra Östersjön 


