
”Samverkan ger framgång” 



 

 

 

 

 

 

 

Vi som pratar här framme representerar miljö- och 

hälsoskyddsförvaltningen, Falkenbergs kommun, 

och heter: 

 

Ingela Danielsson, kommunekolog 

 

Johanna Ekelund, vattenförvaltningssamordnare 

 

Per Ola Svensson, bitr. miljö- och hälsoskyddschef 

 

Anders Ramberg, förvaltningschef 

 

 

 

 

 

 

 



Halland yta är 5.719 km2 med drygt 300000 invånare,  

Falkenberg 42 000 invånare, 1 115 km2.  
 

 







Vattendirektivsgruppen 

ska samordna kommunens arbete med vattenfrågor 

och uppdrag kopplade till ramdirektivet för vatten 

Deltagare från: 

 VIVAB, kommunens VA-bolag 

 Stadsbyggnadskontoret 

 Miljö- och hälsoskydd 
 



Vattendirektivs 

-gruppen 

Kommunstyrelsen 

Länsstyrelsen 

Vatten- 

myndigheten 

Vattenråd 

Förvaltningar 

Kommunala- 

bolag 

Ätradalsgruppen 

Beredningssekr. 





Möte med Vattenråden 3 april 2014 
 

• Hur kan vi tillsammans skapa engagemang kring 

vattenfrågorna? 

• Vad behöver vattenråden för att kunna utveckla sitt 

arbete? Vad kan kommunen bidra med? 
 



Förbättringsförslag från vattenråden 

Skapa engagemang 

Det finns behov av mer provtagningsdata, som kan visa var det finns problem längs ett vattendrag. 

Detta behövs för att skapa ett lokalt engagemang. 

Åtgärder 

Behov av projektledare/facilitator som kan hjälpa vattenråden att söka pengar, planera åtgärder och 

starta projekt. 

Att söka bidrag till projekt är ibland en risk, då vattenråden kan tvingas ligga ute med pengar tills 

projektet slutförts. 

Finansiering 

Det behövs finansiering för ideellt arbete i vattenråden. 

Behövs resurser till provtagning, åtgärder, facilitator (se ovan).  

Information, kommunikation, roller 

Klarlägga våra olika roller 

Finns behov av att få tydlig information om framtida krav. Vilka krav ställs på min verksamhet till 2021?  

Samverkan mellan vattenråden 

Behov av paraplyorganisation för vattenråden som kan stötta med kompetens som används sällan i 

respektive vattenråd.  



Kustvattenråd för Halland och Båstad 
• Uppstartsprocess igång 

• Samordnare anställts (25% under två år) 

• Enkät till intressenter 

• Tid till att formulera gemensam målbild 
 





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. 

VA-policy 

VA-plan 

VA-planerare 

VA-rådgivare 

VA-grupp 





Tillsynsplanering 
 

- MB 

 45 tillståndspliktiga 

 147 anmälningspliktiga 

 600 u-anläggningar 

 

Ca 4000 timmar 

 

 



Kraftsamla geografiskt 

 

- Avrinningsområden 

 

- Främst U-verksamheter 
 



Kraftsamla ämnesområdesvis 

 

- Ätrans sediment 

 

- Enskilda avlopp 

 

- Småbåtshamnar 

 

- Dagvatten 



Vilka resultat har vi nått? 

 

- Svårt att mäta effekt av tillsyn i miljön 

 

- Vi mäter inte vattenkvalitet  
 



Vi vill hjälpa människor att 

göra rätt 

 

- Vara förutsägbara  
 



Tillvägagångssätt 

avloppsinventering/tillsyn 

• Infobrev – möjlighet till självinventering 

 

• Infomöte – handläggare och entreprenörer svarar på frågor 

 

• Tillsyn – tillsynskort 

 

• Förbud – åtgärdat inom ca 2 år 



Avlopps- 

inventering 

 

 

Mål:  

Klart 2021 



Räcker dagens regler? 

 

- Hur bra är kommunerna på att 

tillsyna efter de regler som 

gäller idag? 
 

- Utveckla våra tillsynsmetoder 

  



Samverkan ger framgång 
 



Vilka verktyg är bäst 

 

- Generella regler  

 

- Lokala initiativ 

 

- Tvärsektoriell forskning 
 



Flera myndigheter -  samma mål 

 

- Prövning av B- och C-verksamheter 

 

- Överprövning av beslut 
 



 
           
  

 

 

 

Kommunikationsstrategi för frivilliga åtgärder 

• Samordna åtgärds-/vattenförvaltningsarbetet 

• Informationskanaler till verksamhetsutövare och fastighetsägare 

 
 

 2 pilotområden, Vinån och Sannarpsån 

 Kommunövergripande information 

 VA-rådgivning 

 

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningens vattenförvaltningsarbete 
 

LOVA projekt - 2012 - Vattenförvaltningsprocessledare 





 

Stort intresse när projekt drivs men svårt med 

åtgärder utan tydliga incitament och/eller krav  

 

 

Ojämn fördelning av åtgärder – Vissa 

verksamhetsutövare gör mycket andra inget alls 

 



Mer vattenförvaltningsarbete 

 

Regionalt (Halland) LOVA-projekt 2011-2014 Metodutveckling för 

åtgärdande av övergödningsproblem inom vattenförekomster med 

sämre än god status. 

Övergödningsproblem i Hallands kustkommuner  

•Systematisk och recipientfokuserat angreppssätt 

•Kunskapsunderlag, vilka tillsynsinsatserna är mest befogade? 

•Ökad kunskap om tillämpning av åtgärdsprogram och 

ramdirektivet för vatten 

 

 

Regionalt projekt ”Vattendirektivet lantbrukstillsyn” med inriktning 

på gemensamma bedömningsgrunder och krav. 



LOVA-projekt 2014-2016 

Arbetsmodell för lantbrukstillsyn – näringsläckage 

• fältinventeringar/-observationer 

 

• ”fosfor verktyget” 

 

• tillsynsförberedande åtgärder  

 

• tillsyn med krav på åtgärder  

 

 principen förorenaren betalar 

 

 



Gemensamt för projekt inom vattenförvaltning 

• Hur/vad ska vi göra? 

• För att kunna arbeta med vattenförvaltning i 

tillsynen krävs mycket tid utanför tillsynen – 

beroende av bidrag  

• Otydlig lagstiftning utöver minimikraven 

 

 Slöseri med tid? 

 

Alternativ 

• Nationell vägledning - 

    riktlinjer/handböcker utifrån projekten? 

 



 

 

”Tanke ting tar tid”, tålamod 

 

 





2009 2014 Ekologisk status 


