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Avd för tillväxt och samhällsbyggnad
Ann-Sofie Eriksson

Kommunstyrelsen
Miljökontoret
Plankontoret
Tekniska kontoret

Genomförandet av ramdirektivet för vatten och
kommunal representation i vattendelegationerna
Redan i samband med betänkandet om hur Sverige skulle organisera sitt arbete för
genomförandet av EU:s ramdirektiv för vatten 2002, framhöll Sveriges Kommuner och Landsting vikten av att den administrativa ordningen utformas så att
kommunerna involveras för att nå de uppställda målen. Sedan dess har behovet av
att involvera kommunerna i processen framhållits åtskilliga gånger. Vattendelegationernas sammansättning och kommunernas roll i dem blev trots detta inte
föremål för några ändringar.
Förbundet hemställde därför under våren 2007, hos regeringen, att de kommuner
som ingår i respektive avrinningsområde ska ges möjlighet att gemensamt nominera kommunala ledamöter i vattendelegationerna.
En överenskommelse nåddes under sommaren. Överenskommelsen innebär att tre
politiskt nominerade kommunala representanter nu ska ingå i respektive vattendelegation. I Södra Östersjöns vattendistrikt är antalet reducerat till två.
Under hösten har kommunala delegater nominerats och regeringen har nu utsett
dem. En lista över delegaterna finns i bilaga.
Kommunerna rekommenderas delta aktivt i vattenförvaltningen
De nya vattendelegationernas kommunalpolitiska koppling ger möjlighet för
kommunerna att kraftfullt engagera sig i vattenförvaltningen i sina vattendistrikt.
Sveriges Kommuner och Landsting rekommenderar därför kommunerna att engagera sig i vattenförvaltningen. Förbundet menar att kommunerna genom att delta i
olika former av dialog med vattenmyndigheterna kan påverka vilka åtgärder som
behöver vidtas i respektive kommun för att uppnå EU:s vattendirektiv. 2009 ska
det finnas fastställda åtgärdsprogram för hur vi ska genomföra vattendirektivet i
Sverige.

Sveriges Kommuner och Landsting
118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50
info@skl.se, www.skl.se
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Kommunernas behov av resurser
Sveriges Kommuner och Landsting har vid flera tillfällen framhållit nödvändigheten att kommunernas merarbete med vattendirektivet finansieras av statliga
medel enligt finansieringsprincipen. Det senaste året har vattenmyndigheterna fått
mer resurser för genomförande av ramdirektivet. Resurserna används dock till
förstärkning på regional nivå, vilket är ett olyckligt. Medlen behöver i större utsträckning komma kommunerna till del. Att kunna förstärka det lokala arbetet är
avgörande för möjligheten att driva ett genomfarande med stöd av kommuninnevånarna.
Kommunerna får inte någon statlig finansiering idag för att delta i strategiska dialoger, men det är långsiktigt av stor vikt ändå för kommunerna. I den mån kommunerna tar på sig nya uppgifter angående vattenvård i enlighet med nya krav från
EU och staten, bör dessa finansieras av staten. Kommunerna bör därför analysera i
vad mån man tar på sig nya uppgifter och i så fall begära resurser för det från
vattenmyndigheterna.
Fortsatt arbete
I detta utskick bifogas en inspirationsskrift om hur arbetet har startat i Sveriges
kommuner för genomförandet av EU:s vattendirektiv. Från Sveriges Kommuner
och landsting för vi en kontinuerlig dialog med de nya kommunala representanterna i vattendelegationerna samt staten för att ge fortlöpande information till
kommunerna och påverka vårt fortsatta arbete i Sverige
Sveriges Kommuner och Landsting
Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad
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Vattendelegationerna
Vattenförvaltningen enligt EU:s vattendirektiv (2000/60/EG) innebär organisatoriskt att landet delats in i fem vattendistrikt.
I 5 kap. 11 § första stycket miljöbalken finns en bestämmelse om att en länsstyrelse i varje vattendistrikt skall vara vattenmyndighet med ansvar för förvaltningen av kvaliteten på vattenmiljön i distriktet.
Följande vattenmyndigheter finns:


Länsstyrelsen i Norrbottens län för Bottenvikens vattendistrikt (Luleå)



Länsstyrelsen i Västernorrlands län för Bottenhavets vattendistrikt (Härnösand)



Länsstyrelsen i Västmanlands län för Norra Östersjöns vattendistrikt (Västerås)



Länsstyrelsen i Kalmar län för Södra Östersjöns vattendistrikt (Kalmar)



Länsstyrelsen i Västra Götalands län för Västerhavets vattendistrikt (Göteborg)

Delegationen skall bestå av sakkunniga företrädare för länsstyrelser och andra
sakkunniga. Landshövdingen vid den länsstyrelse som utgör vattenmyndighet
skall vara delegationens ordförande.
Vattendelegationen skall bestå av högst elva ledamöter som utses av regeringen
för bestämd tid.
De kommunala representanterna
Bottenvikens vattendistrikt

Bo Hultin (m), Befälsvägen 1 A, 961 36 Boden, bo@hultin.pp.se
Egen företagare i skog, trävaror och turism, ledamot av landstingsstyrelsen och
kommunstyrelsen i Bodens kommun.
Katarina Köhler (s), Skärgatan 17, 932 35 Ursviken, katarina.kohler@riksdagen.se
folkhögskolelärare, riksdagsledamot.
Helena Stenberg (s), Åsgatan 38, 941 39 Piteå, Helena.Stenberg@klk.pitea.se
Vice ordförande i kommunfullmäktige, ledamot av kommunstyrelsen.
Bottenhavets vattendistrikt

Leif Lindholm (s), Kemivägen 7, 895 30 Bredbyn, leif.lindholm@ornskoldsvik.se
Ledamot av Kommunförbundet Västernorrlands styrelse.
Katarina Finn Nyberg (s), Alvägen 24, 832 54 Frösön, katarina.nyberg@ostersund.se
Ledamot av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen i Östersunds kommun.
Eija Carlén (s), Åkervägen 22, 860 35 Söråker, eijcar@yahoo.se
Ledamot av miljönämnden i Söråkers kommun.
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Norra Östersjöns vattendistrikt

Roland Dehlin (m), Hacktorpsvägen 17, 149 41 Nynäshamn,
roland.dehlin@nynashamn.se
Oppositionsråd i Nynäshamns kommun.
Elisabeth Björk (s), Björkhagen Pl 8198, 962 94 Rimbo, elisabeth.bjork@norrtalje.se
Oppositionsråd i Norrtälje kommun.
Inger Gauffin Carlsson (c), Enköpings-Näs 10, 745 92 Enköping,
inger.g.carlsson@c.lrf.se
F.n. inget politiskt uppdrag. Verksam inom LFR bl.a. som lokalavdelningsordförande.
Södra Östersjöns vattendistrikt

Sverker Thorén (fp), Idgatan 3, 593 40 Västervik, sverker.thoren@telia.com
F.d. riksdagsledamot, miljötalesman (fp).
Inga-Lill Siggelsten Blum (kd), Korpralsgatan 17, 371 41 Karlskrona,
ingalill.siggelsten.blum@kristdemokraterna.se
Ersättare i styrelsen för Region Blekinge. Har suttit i Tekniska nämnden samt som
styrelseledamot i Blekinge Tekniska Högskola.
Västerhavets vattendistrikt

Agneta Granberg (m), Göteborgs stad, Kommunstyrelsen, 404 82 Göteborg,
agneta.granberg@stadshuset.goteborg.se
Ersättare i SKL:s styrelse, kommunalråd Göteborgs stad, vice ordförande i kretsloppsnämnden i Göteborg och miljöpolitiskt ansvarig för moderaterna, vice ordförande i kris- och katastrofdelegationen i Göteborg.
Mats Abrahamsson (m), Berg-Hans Gata 1, 450 43 Smögen,
mats.abrahamsson@sotenas.se
Ledamot av regionfullmäktige, Västra Götalandsregionen, ledamot av regionutvecklingsnämnden. Har varit ordförande i KIMO (kommunernas internationella
havsmiljöorganisation) i Sverige.
Gerry Norberg (s), Gunnar Wennerbergs väg 12, 311 40 Falkenberg,
gerry.norberg@falkenberg.se
Oppositionsråd i Falkenberg, ledamot i Region Hallands styrelse, ledamot i
kommunfullmäktige, ledamot i regionfullmäktige.

