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Yttrande över remiss från Havs- och vattenmyndigheten 
angående vägledning för beskrivning och dokumentering 
av mänsklig verksamhets betydande påverkan samt 
riskbedömning (dnr. 03401-2017) 

Sammanfattning 

Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, tycker att det är mycket bra att Havs- och 

vattenmyndigheten tar fram en vägledning för att beskriva och dokumentera 

betydande mänsklig påverkan. 

SLU föreslår att: 

 Vägledningen trycker på att Vattenmyndigheterna bör beskriva och 

dokumentera betydande mänsklig påverkan på ett enhetligt, gemensamt 

och transparent sätt. 

 Vägledningen utökas med ett tydligt, genomarbetat exempel på 

arbetsgången vid bedömning av betydande påverkan. 

 Vägledningen beskriver hur bakgrundsdata och modeller som används vid 

bedömningarna görs tillgängliga för eventuell utvärdering. 

Generella synpunkter 

SLU anser att det är viktigt att det förslag på arbetsgång som beskrivs i kapitel 5 

tydligt visar på behovet av samordning av beskrivning och bedömning av 

betydande påverkan samt riskbedömning. Så som vägledningen är skriven nu 

beskrivs ett antal möjliga ansatser för att göra denna bedömning, men risken är att 

Vattenmyndigheterna generellt därmed kommer göra på olika sätt, vilket inte 

kommer gynna Sverige, vare sig vid det nationella arbetet med Ramdirektivet för 

vatten eller vid rapportering till EU. 

SLU föreslår att man i kapitel 5 lägger till ett tydligt, genomarbetat exempel på hur 

beskrivning och bedömning av betydande påverkan samt riskbedömning ska 
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genomföras för en vattenförekomst eller avrinningsområde där man kan följa hela 

arbetsgången (enligt Figur 2). 

SLU vill poängtera vikten av att på ett enhetligt sätt samla in och spara eller 

rapportera de bakgrundsdata som ligger till grund för bedömningen om en 

påverkan är betydande eller inte. Beskrivningen av vad som ska rapporteras till EU 

är mycket klar och tydlig. SLU ser en risk i att de data, modeller eller liknande som 

ligger till grund för denna rapportering inte på samma sätt kommer vara 

tillgängliga för eventuell utvärdering och jämförelse. 

Specifika synpunkter 

Titel och på många ställen i dokumentet. ”Mänsklig verksamhets” detta är en 

formulering som återkommer ett stort antal gånger. Bör ändras till ”mänsklig(a) 

verksamheter”. 

Titel på framsidan. Saknar ”av ytvattenförekomster” i titeln. 

Kapitel 1, sidan 7, 3 stycket. ”Kartläggningsarbetet kan dock sedan behöva 

anpassas utifrån förutsättningarna och typ av påverkan”. Oklart vilka dessa 

förutsättningar är? Ge gärna exempel på när detta skulle kunna påverka 

kartläggningsarbetet. 

Kapitel 3, sidan 11, stycke 5. ”…identifiera för vilka ytvattenförekomster det finns 

en risk att halterna i sediment och biota ökar signifikant”. Finns det någon 

information för på vilken tidsskala denna signifikanta ökning skall utvärderas? 

Kapitel 3, sidan 12, stycke 1. ”…och att dessa är avslutade senast fyra år efter 

tidpunkten för detta direktivs ikraftträdande”. Bör förtydligas att detta var med 

startår 2000 (om det hänvisar till Ramdirektivet för vatten, det är oklart). 

Kapitel 4, sida 15, figur 1. ”Riskbedömning. ”Kan kvalitetskraven följas?” föreslår 

”Kan kvalitetskraven uppfyllas”. 

Kapitel 4, sida 15, figur 1. Förkortningen MKN bör förklaras i figurtexten. 

Kapitel 4, sida 16, stycke 3. ”…och hur detta eventuellt kan påverka möjligheten 

att följa ytvattenförekomsternas kvalitetskrav”. Bör ändras till ”…att uppfylla 

ytvattenförekomsternas kvalitetskrav”. 

Kapitel 4, sida 16, stycke 5. ”Bedömning av risken för ytvatten ska göras…”. 

Oklart vad det gäller för risk, behöver specificeras. 

Kapitel 4, sida 16, stycke 5. ”…uppfyllande av gynnsamt bevarandetillstånd” bör 

ändras till ”gynnsam bevarandestatus” om det är Art- och habitatdirektivets 

nomenklatur som används. 
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Kapitel 4, sida 16, stycke 5. ”Uppnå kvalitetskraven för skyddade områden”. För 

att stämma med övrig text i punktlistan bör det stå ”Kvalitetskraven för skyddade 

områden uppnås”. 

Kapitel 4, sida 17, stycke 1. ”När vattenmyndigheten bedömer risk för att 

kvalitetskraven inte nås ska de ta sikte på närmast kommande beslutsår…”. 

Formuleringen bör ändras till ”..inte nås ska målår definieras som närmast 

kommande beslutsår”. 

Kapitel 5, sida 20, stycke 1. ” Om exempelvis diffusa källor leder till att det finns 

en risk för att kvalitetskraven inte uppnås ska grupperna vara representativa för den 

relativa risken för påverkan av den diffusa källan.” bör ändras till ” Om exempelvis 

diffusa källor leder till att det finns en risk för att kvalitetskraven inte uppnås ska 

dessa vattenförekomster grupperas så att grupperna är representativa för den 

relativa risken för påverkan av diffusa källor”. 

Kapitel 5, sida 20, stycke 4. ” Det bör då övervägas om belastning i form av ton 

eller kilo fosfor är en lämplig parameter…” kan misstolkas så att det är 

avvägningen om man skall använda kg fosfor eller ton fosfor snarare än fosfor 

kontra någon annan parameter eller indikator. 

Kapitel 5, sida 22, exempel 1. ”barriär?”. Bör definieras som definitiva barriärer 

(för fiskvandring) eller icke definitiva barriärer. 

Kapitel 5, sidan 24, stycke 4. ”…det vill säga hur betydande påverkan är förenlig 

med den status som anges av miljökvalitetsnormen”. Bör ändras till ”…det vill 

säga hur betydande påverkan sammanfaller med den status som anges av 

miljökvalitetsnormen”. 

Kapitel 5, sidan 24, stycke 5. ”….för att fastställa om påverkan eller effekter är 

betydande påverkan” bör ändras till ” ”….för att fastställa om påverkan eller 

effekter av påverkan har definierats som betydande påverkan”. 

Kapitel 5, sidan 25, stycke 1. ”…i andra fall kan det behöva genomföras 

undersökande övervakning för att reda ut skillnaderna i bedömning.” bör ändras till 

”…i andra fall kan det behöva genomföras undersökande övervakning för att reda 

ut varför utpekandet av betydande påverkan skiljer sig åt mellan bedömningar.” 

Kapitel 5, sidan 25, stycke 2. ”Från statusklassificeringen erhålls ekologisk status 

samt tillförlitlighet.” bör ändras till ”Från statusklassificeringen erhålls ekologisk 

status samt ett tillförlitlighetsmått för den bedömda ekologiska 

statusklassificeringen”. 

Kapitel 5, sidan 26, stycke 1. ”IED” bör definieras i vägledningen. 
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Kapitel 5, sidan 26, stycke 4. ”Om information görs allmänt tillgänglig är det 

viktigt att kontrollera om det finns något särskilt skyddsvärt med uppgiften och att 

den därmed inte kan tillgängliggöras.” bör klargöras att det gäller eventuell 

sekretess av uppgifterna. 

Kapitel 5, sidan 28, stycke 6. ”…eller med låg tillförlitligheten men med en 

förväntad försämring av tillståndet.” bör förtydligas om detta gäller oavsett vilket 

tillstånd som vattenförekomsten initialt hade. 

Kapitel 8, sida 35, stycke 2. ”Dessa indikatorer ska ge information om den lucka 

som måste fyllas för att uppnå kvalitetskraven.” bör förtydligas vad denna lucka 

är? 

Beslut om detta yttrande har på rektors uppdrag fattats av dekan Torleif Härd vid 

fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap efter föredragning av 

remisskoordinator Fredrika von Sydow. Innehållet har utarbetats av docent 

Leonard Sandin vid institutionen för akvatiska resurser.  
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