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1. Sammanfattning   
Vem ska bekosta kontrollen av vattenkvalitén (recipientkontrollen) i ett vattendrag? 
 
PPP principen gäller, förorenaren betalar, tänkte vi i arbetsgruppen när vi började planera 
detta projekt som vi fått på uppdrag av kommunernas miljönämnder och länsstyrelserna i 
Kalmar och Gotlands län. Projektet samordnades genom Miljösamverkan Sydost. 
 
Uppgiften var att ta fram en arbetsmodell på en samordnad och rättvis recipientkontroll där 
förorenande verksamheter betalar för kontrollen.  
 
Vi valde Ljungbyån som pilotområdet och tog reda på vem som förorenade, med hur mycket 
och vart. Vi kom fram till att knappt 100 verksamheter påverkade Ljungbyån och kunde vara 
med och bekosta vattenkontrollen genom föreläggande. 
 
Många av verksamheterna som påverkar Ljungbyåns vattenkvalitet är inte tillstånds- eller 
anmälningspliktiga enligt Miljöbalken, men påverkar ändå vattenkvalitén genom diffusa 
utsläpp, exempelvis vattenkraftverk, skogsbruksverksamheter och vägtrafik. Kommunernas 
miljönämnder har tillsynen över dessa verksamheter och de omfattas av Miljöbalkens krav.  
 
Efter samråd med jurister på såväl Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen konstaterade vi, att vi 
hade stöd i Miljöbalken att förelägga de flesta av verksamhetsutövarna att kontrollera sina 
utsläpp. 
 
Vi tog fram ett nytt kontrollprogram och delade kostnaderna för vattenkontrollen utifrån 
storleken av verksamheternas påverkan på Ljungbyån. 
 
Idag bekostas vattenkontrollen i Ljungbyån av sju tillståndspliktiga verksamheter. 
 
Under 2013 presenterade vi vårt förslag för samtliga berörda parter. Kort kan sägas att 
industrierna, kommunerna och Trafikverket var positiva men inte lantbrukets och 
skogsbrukets branschorganisationer som ansåg att staten ska bekosta recipientkontrollen. 
 
Under 2014 kommer det att avgöras om detta förslag kommer att genomföras. I skrivande 
stund (februari 2014) behandlas förslaget inom Länsstyrelsen i Kalmar län. 
 
EU ställer, genom Vattenförvaltningen, krav på övervakning av bl.a. vattendragen. 
Det framgår dock inte hur övervakningen ska bedrivas.  
 
Vi inom arbetsgruppen, som representerar tjänstemännen på tillsynsmyndigheterna, skickar 
nedanstående budskap till Havs och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket och 
Miljödepartementet. Det behövs nationella riktlinjer för: 
 

– Vem som ska bekosta recipientkontrollen. 
 

– Hur kostnadsfördelningen mellan olika parter ska göras. 
 

– Hur diffusa utsläpp från bland annat jord- och skogsbruk ska hanteras. 
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Riktlinjerna behövs för att säkra att verksamhetsutövarna behandlas lika inom landet och för 
att underlätta för myndigheterna som ska ställa krav på recipientkontroll. Att kartlägga vem 
som förorenar och med hur mycket är nämligen en tidskrävande uppgift som kan underlättas 
om vi har klara riktlinjer om vem som ska betala och med hur mycket. 

2. Bakgrund 

Projektet ”Förbättrad recipientkontroll genom ökad samverkan” valdes under 2011 av länens 
kommuner och länsstyrelserna på Gotland och i Kalmar. Projektet samordnades genom 
Miljösamverkan Sydost. 
Projektet är en del av det övergripande målet att uppnå god status i våra vattendrag.  

Arbetsgruppens övriga mål var följande:  

 Flera som förorenar ska betala kontrollen och delta i samordningen. 

 Arbeta fram en modell för samordnad recipientkontroll (SRK) som kan användas för 
övriga vattendrag i våra län. 

 Medverka till att uppfylla åtgärd 32 och 29 i vattenförvaltningens åtgärdsprogram 
(Vattenmyndigheten Södra Östersjön, 2010). 

 Öka kompetensen hos miljöhandläggarna.    

 

 

Fakta om kraven i lagstiftningen 

Krav enligt vattenförvaltningen 

År 2000 beslutades om EUs ramdirektiv för vatten. Direktivet införlivades i svensk 
lagstiftning 2004 i form av Förordning (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på 
vattenmiljön. Enligt denna ska det bl.a. beslutas om miljökvalitetsnormer för vatten 
samt tas fram åtgärdsprogram. Ansvarig myndighet för att genomförandet sker enligt 
vattenförvaltningsförordningen är Sveriges fem vattenmyndigheter. Havs‐ och 
vattenmyndigheten (HaV) har ett ansvar för samordning av vattenmyndigheterna. 
Åtgärdsprogrammet skall ange de åtgärder som behöver vidtas för att 
miljökvalitetsnormerna skall kunna uppfyllas.  

Tillämpning av miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram styrs av miljöbalken. Det är 
myndigheter och kommuner som ska se till att miljökvalitetsnormer och 
åtgärdsprogram följs. Detta kan i praktiken innebära att ansvarig tillsynsmyndighet 
behöver ställa strängare krav på enskilda verksamhetsutövares egenkontroll t ex i form 
av utökad recipientkontroll. 
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Krav enligt Miljöbalken 

Miljöbalkens bestämmelser om egenkontroll (26 kap. 19 § miljöbalken) utgör 
tillsammans med de allmänna hänsynsreglerna grunden för verksamhetsutövarens 
egenkontroll. Den som yrkesmässigt bedriver en tillstånds‐ eller anmälningspliktig 
verksamhet ska även följa Förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares 
egenkontroll. Kravet på egenkontroll innebär att verksamhetsutövaren regelbundet ska 
kontrollera verksamheten och dess påverkan på miljön. Detta kan bl.a. innebära 
genomförande av recipientkontroll. 

 
 
Frågor kring recipientkontrollen i vatten och dess utformning har aktualiserats de senaste åren 
både i länet och i övriga Sverige. I Kalmar län utförs recipientkontrollen både i enskild och i 
samordnad regi. Samordnad recipientkontroll (SRK) utförs i fem av länets 
huvudavrinningsområden. 
 
 I dessa områden utförs analys av både fysikalisk-kemiska och biologiska parametrar. I 
dagsläget är det i huvudsak tillståndspliktiga verksamheter som deltar. I de övriga 
avrinningsområden utförs enskild recipientkontroll och då enbart av fysikalisk–kemiska 
parametrar. Ett flertal av dessa stationer har som syfte att studera påverkan från kommunala 
avloppsreningsverk. Flera av dessa reningsverk har under senare år lagts ned vilket också 
innebär att vi i många avrinningsområden helt saknar provtagning. Påverkan på dessa vatten 
kan dock fortfarande vara stor. För att vi ska få en väl fungerande tillsyn av länets 
verksamheter och deras påverkan på vattenrecipienterna är det därför viktigt att både utöka 
recipientkontrollen, såväl geografiskt och med fler parametrar, samt att öka antalet deltagande 
verksamheter. 
 
I Ljungbyåns avrinningsområde har recipientkontrollen samordnats sedan 1987 av 
Ljungbyåns kommitté för samordnad recipientkontroll. I dagsläget finansieras kontrollen och 
dess undersökningar av sju verksamhetsutövare. Kontrollprogrammet med avseende på 
stationer, parametrar och provtagningsfrekvens är utformat för att följa deltagande 
verksamheters påverkan på recipienten. 
 
Det finns ytterligare verksamhetsutövare som påverkar vattenkvalitén i Ljungbyån som av 
olika anledningar inte ingår i den samordnade recipientkontrollen. Några verksamheter utför 
egna mätningar medan andra inte utför någon kontroll i vattendraget. 
 
I den befintliga samordnade recipientkontrollen ligger fokus på verksamheter med punktkällor 
som är tillståndspliktiga. I Ljungbyåns avrinningsområde, som så många andra områden, 
utgör de diffusa utsläppen en stor andel av påverkan.  
 
Med anledning av det låga antalet verksamheter som ingår i kontrollen i Ljungbyån, och att 
den organisation som samordnar recipientkontrollen i området utryckt ett behov av fler 
deltagare, valdes Ljungbyån som pilotområde för detta projekt. Ljungbyån valdes också 
utifrån att dess avrinningsområde huvudsakligen finns inom två av länets kommuner. 
 
Arbetsgruppen började arbeta med projektplanen under januari 2012 och bestod av: 
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Kerstin Ahlberg och Anna Carnelius, Kalmar kommun 
Erik Olsson, Nybro kommun 
Nina Hansson och Sabine Fell, tillsynsenheten på Länsstyrelsen i Kalmar 
Maria Hauxwell och Kristina Samuelsson, Beredningssekretariatet för Södra Östersjön, 
Länsstyrelsen i Kalmar 
Karen Jensen, Miljösamverkan Sydost 

Arbetsgruppen bestod av kommunala miljöinspektörer och Länsstyrelsens handläggare från 
både miljöenheten och beredningssekretariatet. Enligt Miljöbalken (MB) har både 
Länsstyrelsen och kommunernas miljönämnder tillsynsobjekt inom Ljungbyåns 
avrinningsområde. Båda måste därför samverka för att tillsammans och samtidigt ställa 
samma krav på verksamheterna inom avrinningsområdet. 

Vi har under arbetet haft stor hjälp av miljöinspektörernas lokalkunskap i samverkan med 
Länsstyrelsens specialistkunskap inom vattenvård och tillsyn. Vi kan konstatera att vi aldrig 
skulle ha kommit lika långt om vi inte hade haft en tät samverkan. 

 

Fakta om Ljungbyån 

Ljungbyån, vars avrinningsområde har en total area på 758 kvadratkilometer, har sitt 
källområde i de västra delarna av Nybro kommun vid gränsen mellan Kalmar och 
Kronobergs län och mynnar i Kalmarsund vid Ljungbylund. Avrinningsområdet är mycket 
sjöfattigt och det är endast en sjö som är en definierad vattenförekomst. De övre delarna 
domineras av skogsbygder medan jordbruksmarken ökar ner mot mynningen. I 
anslutning till Ljungbyån finns flera mycket värdefulla våtmarker och odlingsmarker. 
Delar av ån är utpekad som nationellt särskilt värdefulla vatten och havsöringsfisket 
lockar turister till området.  

Tyvärr finns det även vatten som ej uppnår god status enligt vattenförvaltningen. Vanligt 
förekommande miljöproblem i sötvattnet är fysisk påverkan, försurning och miljögifter. 
Den dominerande formen av fysisk påverkan är morfologiska förändringar och 
kontinuitets förändringar. Påverkan från miljögifter kommer främst från tidigare utsläpp 
från områdets glasbruk och läckage från deponerat glasavfall. I den utanförliggande 
kustvattenförekomsten Hossmoviken finns problem med övergödning 

. 
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I Ljungbyåns 
avrinningsområde 
bedöms den ekologiska 
statusen vara sämre än 
god i 14 av de 26 
utpekade 
vattendragsförekomster
na. I områdets enda sjö 
som är en utpekad 
vattenförekomst; 
Orranäsasjön, är den 
ekologiska statusen 
god (Figur X). Detta 
innebär att 100 % av 
sjöytan och ca 45 % av 
vattendragens längd 
uppnår god ekologisk 
status.  

 
 
 
 

Den kemiska statusen i avrinningsområdet uppnår 5 av 26 vattendragsförekomster och 
Orranäsasjön inte god kemisk status (Figur X). Föroreningar som i första hand varit 
utslagsgivande för kemisk status i vattendragen och Orranäsasjön är kadmium och 
kadmiumföreningar samt bly och blyföreningar.  

Figur x. Ekologisk status i ytvatten i Ljungbyåns avrinningsområde, ■ = hög 
status, ■ = god status, ■ = måttlig status, ■ = otillfredställande status, ■ = 
dålig status.  

 
Figur X Kemisk status i ytvatten i Ljungbyåns 
avrinningsområde,  
■ = god status, ■ = ej god status.  
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3. Metod 
 
Projektplan 

2012 

Mars-Nov Ljungbyån väljs som pilotområde. 
                      Insamling av uppgifter om vilka verksamheter som påverkar Ljungbyån, 
                      med vilka ämnen och med hur mycket.  
                      Utreda om det finns stöd i Miljöbalken att förelägga de som påverkar  
                      Ljungbyåns vatten att kontrollera de egna utsläppen. 

Dec Kartläggning av påverkanskällor. 
                      Förslag till nytt kontrollprogram. 
  Förslag till fördelning av kostnader. 
                  Strategi för hur vi kommunicerar SRK.  

2013 

Jan-Mars Information till samtliga parter som påverkar Ljungbyåns vatten. 

Mars- Dec Politiska överväganden och möten med LRF och representanter för skogsbruket 

Dec               Projektrapport 

2014 Beslut om hur man går vidare 

3.1 Insamling av uppgifter om vilka verksamheter som påverkar 
Ljungbyån och med vilka ämnen.  

Kommunernas miljönämnder/motsvarande ansvarar för tillsynen av nästan samtliga tillsyns- 
och anmälningsplikta verksamheter enligt Miljöbalkens 26 kap. Tillsynen omfattar såväl 
industrier som andra miljöpåverkande verksamheter. Merparten av tillsynen bedrivs som 
löpande tillsyn i form av återkommande tillsynsbesök på företag, prövning av nya eller 
ändring av befintliga verksamheter, granskning av miljörapporter, rådgivning m.m.  
 
Kommunerna och länsstyrelsen gjorde tillsammans en genomgång av tillsynsobjekten inom 
Ljungbyåns avrinningsområde med potentiell påverkan på Ljungbyåns vatten. Detta 
innefattade främst A, B och C verksamheter men även några U verksamheter.  
 
Som underlag för urval av verksamheter användes rapporten ”Projekt miljöövervakning 
Skåne – Hur ska den framtida miljöövervakningen se ut och hur ska den finansieras ”5. I 
projektet, som genomförts av Länsstyrelsen i Skåne på uppdrag av Naturvårdsverket, föreslås 
en rad verksamheter/branscher som bör ingå i recipientkontrollen med anledning av deras 
påverkan på vattenmiljön.   
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Bland dessa finns i Ljungbyåns avrinningsområde följande: 
 

Industrier 

Dagvatten 

Jordbruk 

Skogsbruk 

Avloppsanläggningar 

Avfallsanläggningar 

Växthus/frilandsodlingar 

Golfbanor 

Bergtäkter 

Fiskodlingar 

Fordonstvättar 

För att genomföra kartläggningen användes en excelmall som togs fram inom 
Miljösamverkan Sydosts projekt ”Vattendirektivet 2012” 11 Excellfilen användes i syfte att 
sammanställa och uppdatera information om tillsynsobjekten för dels att avgöra om 
verksamheten hade en påverkan på Ljungbyåns vatten, dels om verksamheten genomförde 
nödvändig egenkontroll.  
Sammanställningen togs fram som ett underlag för prioritering av tillsyns- och åtgärdsarbetet 
i avrinningsområdet och kan kompletteras med information efterhand.  
Uppgifterna om verksamheterna tog lång tid att sammanställa, vilket medförde att 
projektplanen fick ändras och mera tid tas i anspråk.  

Vid kartläggning av avrinningsområdet identifierade arbetsgruppen  även dessa påverkanskällor: 

Förorenade områden, nedlagda glasbruksdeponier, dammar och kraftverk samt enskilda 
avlopp. 

Nedan följer mer information om hur urvalet gjordes av arbetsgruppen för de branscher som 
inte tidigare deltagit i Ljungbyåns recipientkontrollprogram. 
Kartläggningen av verksamheterna samlades i ett planeringsunderlag i GIS. 
 

3.1.2. Industrier på B-, C- och U- nivå 
Antalet industrier som påverkar Ljungbyåns avrinnginsområde har tagits fram genom utdrag 
ur respektive tillsynsmyndighets register över sina tillsynsobjekt.  
För varje tillsynsobjekt har sedan en bedömning gjorts huruvida de direkt eller indirekt har 
utsläpp till vatten och i så fall till vilken recipient. 
De industrier i Nybro kommun som kan påverka Ljungbyån finns främst i Nybro tätort.  
Påverkan sker via dagvatten från industriområdena. Denna påverkan kan vara diffus,  
exemepelvis följer många olika ämnen med dagvattnet vid regn. Det ger en blandning av  
ämnen till Ljungbyån vars påverkan kan vara svår att förutse. Ibland sker olyckor och stora 
mängder av ett visst ämne kommer ut i dagvattnet.  

3.1.3. Dagvatten, vägdagvatten och bräddningspunkter 
Utsläpp via dagvatten och bräddningspunkter har inte tidigare undersökts inom 
recipientkontrollen. I urvalet behandlades dagvatten från industrier, tätorter samt vägar. När 
det gällde vägar begränsades urvalet till skyddsklassade vägar som sköts av Trafikverket. 
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Information om dagvatten och bräddningspunkter samlades in från Kalmar Vatten och Nybro 
kommun.  

3.1.4. Jordbruk 
Utöver djurhållare på C- och B-nivå (mer än 100 djurenheter) valdes även växtodlare med 
arealer över 100 ha att ingå i recipientkontrollen. Sistnämnda har en påverkan på vattenmiljön 
genom gödsling och bekämpning och vald areal motsvarar ungefär den areal som krävs för 
spridning av gödsel från 100 djurenheter baserat på maximalt tillåten fosforgödsling.  
Information om växtodlare med mer än 100 ha sammanställdes från Svenska Jordbruksverkets 
register.     

3.1.5. Skogsbruk 
För skogsbruksverksamheter, som enligt Miljöbalken varken är tillstånds- eller 
anmälningspliktiga, var det svårt att sätta en gräns för vem som skulle ingå i  
ecipientkontrollen. I en kartläggning av skogsbruksfastigheter och arealer produktiv 
skogsmark inom Ljungbyåns avrinningsområde gjordes ett urval med minsta areal på 200 ha 
till och med 500 ha med 100 ha intervaller. Vid 400 ha och större ingick ca 50 % av den totala 
produktiva skogsbruksarealen vilket utgjordes av 37 fastigheter av totalt 245. Eftersom 50% 
av skogsarealen inom avrinningsområdet utgjordes av fastigheter större en 400 ha bestämde vi 
att dessa fastigheter skulle vara med och bekosta recipientkontrollen.  
Efter diskussion med Skogsstyrelsen och information om skogsbruksfastigheters utformning 
visade det sig att genom detta urval inkluderas samfälligheter med flera skogsägare. Eftersom 
alla skogsägare inte ingår i en samfällighet, kommer inte dessa med i urvalet, och 
fördelningen blir orättvis.  
Det skulle vara bättre att utgå från brukningsenheter som ger information om varje enskild 
skogsägares arealer. Denna information finns att tillgå hos Skogstyrelsen. 

3.1.6. Dammar och vattenkraft  
Även vattenkraft och dammar har diskuterats inom projektet. Underlag för denna diskussion 
har varit Miljösamverkan Sveriges projekt Tillsyn av vattenkraftens egenkontroll.7 
En sammanställning av dammar med elproduktion samt övriga dammar som utgör 
vandringshinder genomfördes. Efter diskussion med länsstyrelsens vattenhandläggare 
framkom att det är själva dammkonstruktionen som är ett hinder för fiskvandringen, det spelar 
alltså mindre roll om elproduktion sker. Frågan här är rimligheten i att kräva undersökningar 
för samtliga dammägare i Ljungbyåns avrinningsområde eller alternativt endast kräva 
egenkontroll för dammar med elproduktion. 

3.1.7 Enskilda avlopp 
De enskilda avloppen påverkar Ljungbyån främst genom utsläpp av fosfor. Antalet enskilda 
avlopp inom avrinningsområdet är i Kalmar kommun 484 styck och i Nybro kommun 1111 
styck. 

3.1.8 Förorenade områden och nedlagda deponier 
Antal förorenade områden, MIFO objekt, inom området är 338, varav 8 har klassats inom 
riskklass 1 och 12 inom risklass 2. Cirka hälften av de riskklassade objekten är 
glasbruksdeponier. 
Uppgifter om antalet objekt samt riskklassning kommer från Länsstyrelsernas gemensamma 
databas, EBH stödet. Genom att göra ett ”projekt” i GIS kan man se vilka objekt som ligger 
inom Ljungbyåns avrinningsområde.  
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3.2 Metod för kartläggning av påverkanskällor inom Ljungbyåns 
avrinningsområde 

3.2.1. Källfördelning av kväve och fosfor-PLC5 
För att kunna uppskatta vilka verksamheter/branscher som hade en påverkan på vattenkvalitén 
i Ljungbyån användes bl.a. PLC5 källfördelningar för kväve- och fosfortransporter till havet.  
 
PLC5, beräkningarna av ”pollution load compilation” femte omgången, används i huvudsyfte 
för rapportering till HELCOM men är även ett bra hjälpmedel vid bedömning av 
övergödningspåverkan. Beräkningarna har utförts av SMED, ett konsortium bestående av 
SMHI, SCB, IVL, Svenska miljöinstitutet samt SLU, på uppdrag av Naturvårdsverket1  
 
Källfördelningarna grundar sig på utsläppsdata från punktkällor för 2006 
(avloppsreningsverk, industri och enskilda avlopp) från länsstyrelsernas databas EMIR m.fl. 
För diffusa källor (jordbruksmark, skogsmark, hygge, dagvatten, öppen mark, myr, och 
deposition på sjöytor) har man utgått ifrån typhalter baserat på modeller1. Med typhalt menas 
värden för hur mycket fosfor eller kväve som lakas ut från olika typer av marker. För 
skogsmark har typhalter i vattenrecipienten eller markvatten tagits fram för växande skog och 
hyggen. Läckaget har sedan beräknats utifrån avrinningen. Specifika typhalter för hela södra 
Sverige eller för sydöstra Sverige har använts1. Hyggen är den enda antropogena andel som 
beaktats från skogsbruket. SMED har publicerat rapporter som indikerar att typhalterna från 
skogsmark behöver ses över inför PLC66. 
 
Beräkningarna har utförts för delavrinningsområden i hela Sverige och kan sammanställas på 
huvudavrinningsområdesnivå. Det är det bästa heltäckande underlag som finns och ger 
generellt en bra bild av källorna till det kväve och fosfor som når kusten. En ny version av 
beräkningar väntas i PLC6 men det är osäkert när denna finns tillgänglig.  
 
En naturlig bakgrundstillförsel har uppskattats i beräkningarna för att kunna särskilja den 
antropogena andelen, d.v.s. den som orsakas av mänsklig aktivitet. För jordbruksmark har 
bakgrundstillförseln definierats som förlusterna från ogödslad och oskördad permanent 
gräsvall med ett markfosforinnehåll som motsvarar den nivå som var på början av 1960-talet.  
 
Eftersom detta pilotprojekt syftade till att belysa påverkan av kväve och fosfor från miljöfarlig 
verksamhet valdes den antropogena andelen ut från beräkningarna för respektive 
delavrinningsområde (figur 1 och 2 för kväve och figur 3 och 4 för fosfor). 
 
Modellens resultat kan jämföras med beräkning av närsaltstransport utifrån reella mätningar i 
Ljungbyåns mynning. Under perioden 2002 till 2012 har den totala uttransporten av kväve 
varierat mellan 100 – 315 ton N. Under samma period har tranporten av fosfor varierat mellan 
1,9 till 5,0 ton P. Variationen beror framförallt på förändringar i vattenflödet. Resultat från 
modellen ligger inom dessa intervall, 106 ton N respektive 2,2 ton P.  
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Figur 1. Källfördelning av antropogent totalkväve för delavrinningsområden i Ljungbyåns avrinningsområde 
(baserad på PLC5 data från http://www.smed.se/vatten). Arean på cirkeldiagrammet är proportionell mot 
kvävebidragets storlek till kusten. I Ljungbyån är det antropogena bidraget av kväve till kusten störst längre 
nedströms i avrinningsområdet samt nedströms Nybro reningsverk (Överstatorp). 

 
 
 
 
 

 
Figur 2. Källfördelning för antropogent total kväve i Ljungbyåns avrinningsområde. Den totala påverkan är 106 
ton. Jordbruket utgör den största antropogena påverkanskällan. Av det totala kvävetillskottet kommer 54 % 
från antropogena källor. 
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Figur 3. Källfördelning för antropogent totalfosfor för delavrinningsområden i Ljungbyåns avrinningsområde 
(baserad på PLC5 data från http://www.smed.se/vatten). Arean på cirkeldiagrammet är proportionell mot 
fosforbidragets storlek till kusten.  

 

 
Figur 4. Källfördelning för antropogent totalfosfor i Ljungbyåns avrinningsområde. Den totala påverkan är 2,2 
ton. Enskilda avlopp, dagvatten, reningsverk samt jordbruket är de största antropogena källorna. Av det totala 
fosfortillskottet kommer 52 % från antropogena källor. 

 

3.2.2. Källfördelning miljögifter - indikativ modell  
Provtagning av miljögifter är ofta kostsamma undersökningar. I synnerhet om samtliga 
prioriterade och särskilt förorenande ämnen, som pekats ut inom vattenförvaltningen, ska 
undersökas. Med anledning av detta görs provtagning av miljögifter endast i liten utsträckning 
i Ljungbyåns avrinningsområde. I Södra Östersjön har man använt sig av en indikativ modell 
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för att uppskatta påverkanskällor med avseende på miljögifter. Modellen omfattar 6 grupper 
av spridningskällor för miljögifter från jordbruk, hårdgjorda ytor, vägar, miljöfarlig 
verksamhet, förorenade områden och enskilda avlopp. Data till modellen har hämtats från 
EMIR-databasen (miljöfarliga verksamheter) samt länsstyrelsernas MIFO-databaser 
(förorenade områden). Detaljerad information om metoden finns beskriven i meddelande från 
länsstyrelsen i Jönköpings län.3  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. Källfördelning miljögifter baserad på en indikativ modell för påverkansanalys för respektive 
delavrinningsområde i Ljungbyåns avrinningsområde. 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Figur 6. Totala källfördelningen av miljögifter till kusten i Ljungbyåns avrinningsområde.  
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3.3 Befintliga och nya kontrollprogrammet 

Det befintliga kontrollprogrammet (Bilaga 1) består av 18 stationer som främst är placerade i 
Ljungbyåns huvudfåra. Syftet med provtagningarna är att övervaka påverkan från kommunens 
avloppsreningsverk, glasbruk, sågverk samt ett lantbruk. Provtagning sker även i St:Sigfridsån 
för övervakning av Nybro avloppsreningsverk samt Nybro tätort. 
 
Vid framtagande av det nya kontrollprogrammet har utgångspunkterna varit Naturvårdverkets 
handbok ”Övervakning av ytvatten”8, ”Samordnad recipientkontroll –vägledning för 
anpassning till vattenförvaltningen” från Länsstyrelsen i Jönköping4, ”Projekt 
Miljöövervakning i Skåne”5samt resultat från Miljösamverkan Sveriges projekt om tillsyn av 
vattenkraftens egenkontroll7. 
 
Flertalet av de befintliga provtagningsstationer (figur 7) och undersökningar kan användas för 
att följa upp fler verksamheter längs ån. I förslaget till nytt kontrollprogram har därför fler 
finansiärer knutits till ett flertal provtagningsstationer och vid behov har ytterligare parametrar 
lagts till. Se bilaga 2 för förslag på nytt kontrollprogram. 
 

	
Figur 7. Karta över Ljungbyåns avrinningsområde som visar på befintliga stationer i den samordnade 
recipientkontrollen (SRK) i Ljungbyån samt förslag på nya stationer. 

	
I vissa av Ljungbyåns biflöden, innebär avsaknaden av tillståndspliktiga verksamheter med 
påverkan på vatten, att ingen recipientkontroll sker. Utifrån de sammanställda underlagen 
över verksamheter med påverkan, har ett behov av nya provtagningsstationer identifierats. 
Detta gäller framförallt områden med jordbruk. Källfördelningarna för kväve, fosfor samt 
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miljögifter var ett viktigt underlag för att fastställa om de mest belastande områdena 
undersöks tillräckligt. 
Nya stationer för uppföljning av jordbruk samt ytterligare verksamheter behövs i 
Lindåsabäcken, Råsbäcken, samt Holmabäcken. 
 
Det nuvarande kontrollprogrammet (bilaga 1) utvärderades utifrån de ingående verksamheters 
påverkan. Därefter gjordes samma genomgång där de ytterligare föreslagna verksamheters 
påverkan ingick. Detta för att kunna svara på om det fanns behov av ytterligare parametrar, 
provtagningsstationer samt förändring i provtagningsfrekvensen.  
	
Analysen gjordes med hjälp av resultat och utvärderingar av de genomförda 
undersökningarna. Årliga utvärderingar har gjorts sedan starten 1987 av konsulten ALcontrol.  
	
Underlag i form av GIS-projekt har använts som planeringsunderlag för att undersöka den 
geografiska spridningen av verksamheterna samt provtagningspunkterna i avrinningsområdet. 
Vid utvärderingen och upplägget av det nya kontrollprogrammet har hänsyn även tagits till 
nationella och regionala provtagningsstationer (www.viss.lst.se).  
 
När det gäller undersökningar av påverkan från industrier i Nybro tätort, föreslås en 
provtagningspunkt i Bolanders bäck nedströms samhället. Påverkan från dessa industrier tros 
främst ske genom dagvattnet. Här föreslås undersökningar för att övervaka eventuella utsläpp 
av prioriterade ämnen och särskilt förorenande ämnen. 
Dessa undersökningar kommer att behöva utvärderas kontinuerligt och eventuellt fokusera på 
olika ämnesgrupper periodvis, då det inte är helt klarlagt vilka ämnen som hanteras. För 
denna övervakning behövs även en referenspunkt i Bolanders bäck uppströms samhället.  
Flertalet av industrierna i Nybro tätort avleder eventuellt processvatten till 
avloppsreningsverket, ändå kan det finnas risk för att förorenat dagvatten når Ljungbyån och 
Bolanders bäck.  
Resultat från Länsstyrelsens screening 2012 av Linneasjöns ytsediment visar på halter över 
gränsvärden av PBDE (Bromerade flamskyddsmedel), Fluoranten samt andra PAHer, TBT, 
kadmium och bly. Detta tyder på att det finns utsläpp från Nybro tätort som behöver 
undersökas vidare. Dessa undersökningar bör bekostas av industrier och Nybro kommun tills 
eventuell källa till föroreningarna har fastställts. 
 
Övervakningen kan även fånga upp påverkan från övriga hårdgjorda ytor från samhället.  
Nybro Energi VA-avdelningen kan därför bli intressent för dessa två punkter. Punkten 
uppströms kommer även att användas för uppföljning av en bergtäkt. 
 
För skogsbruket, som har en diffus påverkan, kommer inga nya stationer att skapas i ett första 
skede, då redan befintliga stationer kan användas för uppföljning.  
I ett första skede har förslaget på undersökningarna kopplat till skogsbruket begränsats till att 
övervaka försurningen. Parametrar som behövs för försurningsbedömning (pH, SO4, Cl, Ca, 
Mg, TOC, Färg) ingår redan idag för de stationer där provpaket L1 görs. 
I det nya förslaget till kontrollprogram blir skogsbruket härmed intressenter och 
medfinansiärer till 6 strategiskt utvalda stationer i programmet (se bilaga 2). Vid dessa 
stationer provtas även parametrar för uppföljning av närsalter i vatten. I framtiden kan 
programmet behöva utökas med ytterligare parametrar t ex kvicksilver och stationer för att 
kunna visa på skogsbrukets totala påverkan.  
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När det gäller vattenkraft/dammar finns inget färdigt förslag för övervakningsinsatser. Ett 
första upplägg finns på strategiskt utplacerade stationer för fiskundersökningar kopplat till 
vattenkraftverken. Om samtliga dammar som utgör vandringshinder ska ingå i 
recipientkontrollen bör sannolikt övervakningsinsatserna vara mer omfattande än så. Ett 
alternativ till undersökningar kan i ett första skede även vara nivå- och flödesmätningar för att 
undersöka hur dammarna påverkar hydrologin i avrinningsområdet.  
 
Trafikverket valde att gå med i kontrollen på frivillig basis under en begränsad period, för att 
undersöka om det finns någon påverkan från den mest trafikerade sträckan, väg 25. 
Kostnaden för deras undersökningar ligger utanför kostnadsförslaget då de kommer att vara 
delaktiga vid framtagandet av dessa undersökningar inom ramen för deras egenkontroll. 
Beroende på resultat av detta kommer de att ta ställning till om de kommer att delta som 
aktiva medlemmar i Ljungbyåns SRK i förlängningen.  

3.3.1 Parametrar för respektive bransch 
I det nya kontrollprogrammet föreslås nedanstående parametrar och frekvens per bransch 
(Tabell 1). För verksamhetsutövare som redan deltar i SRK föreslogs samma parametrar och 
frekvens som tidigare.  
 
Inom dagens kontrollprogram utförs analys av vattenkemi i vattendrag utifrån ett 
standardpaketet L1, där parametrar för undersökning av näringsämnen, försurning samt 
organiskt material ingår. Motsvarande provtagningspaket för sjöar kallas L2 och inkluderar 
även siktdjup.  
Provpaket L3 utgörs av parametrar för metaller i vatten och används främst för uppföljning av 
glasbruken samt kommunens avloppsreningsverk. Ytterligare ett paket för metaller i sediment 
tas i samma syfte.  
För ingående kemiska parametrar se aktuellt kontrollprogram för Ljungbyåns recipient 
kontroll (Bilaga 1).  
 
Bottenfauna undersöks till viss utsträckning i nuvarande SRK program. Undersökningstypen 
används främst för uppföljning av näringsämnesstatus, organiskt material och försurning. 
 
Undersökningstypen påväxt används för bedömning av näringstillstånd i vattenmiljön kopplat 
till fosforhalt. Bedömning görs utifrån artsammansättningen av kiselalger. I analysen ingår 
även att värdera om det finns anmärkningsvärt hög andel kiselalger med deformerade skal. En 
hög andel deformerade skal kan ofta härledas till höga halter miljögifter, bekämpningsmedel 
el. dyl.  
Vattenanalyser av organiska miljögifter inklusive bekämpningsmedel har inte tagits med i 
detta kontrollprogram men kan behöva läggas till om t ex om påväxtalgerna uppvisar 
skaldeformationer. Ett sätt att lösa detta finansiellt kan vara att varje år avsätta en summa  
 
Tabell 1 Förslag på parametrar och provtagningsfrekvens för respektive bransch. 
Jordbruk 
Vattenkemi: näringsämnen 6-12 ggr/år (L1) 
Biologi: Påväxtalger 1 ggr/år 
Skogsbruk 
Vattenkemi: försurning, näringsämnen organiskt material 6-12 ggr/år (L1) 
Biologi: Bottenfauna, 1 ggr/år alt 1/3 år 
(ev. kvicksilver men ej med i detta förslag) 
Vattenkraftverk 
Biologi: Fisk 1/3 år 
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Sågverk/Timmerupplag 
Vattenkemi: näringsämnen/organiskt material 6 ggr/år (L1) 
Biologi: Bottenfauna, 1 ggr/år alt 1/3 år 
Golfbanor 
Vattenkemi: näringsämnen/organiskt material,  6 ggr/år (L1) 
Biologi: påväxtalger 1 ggr/år 
Plantskola/Växthus 
Vattenkemi: näringsämnen 6 ggr/år (L1) 
Biologi: påväxtalger 1ggr/år 
C-industrier  
Prioriterade ämnen 
Särskilt förorenande ämnen  
Bergtäkt 
Vattenkemi: näringsämne/organiskt material, 6 ggr/år (L1) 
Biologi: Bottenfauna 1/3 år 
Förbränningsanläggning 
Vattenkemi: Näringsämnen och/eller prioriterade ämnen utifrån de specifika ämnen som kan befaras 
släppas ut från anläggningen till vattenrecipienten. 
Biologi. Bottenfauna 
Avfallsanläggning 
Vattenkemi: Näringsämnen och/eller prioriterade ämnen utifrån de specifika ämnen som kan befaras 
släppas ut från anläggningen till vattenrecipienten 
Biologi: Bottenfauna 

 
 

 
 
Figur 8. Resultaten från det första urvalet av verksamheter med risk för påverkan på vatten presenteras i 
figuren. Några växtodlingar (orange triangel) ligger utanför avrinningsområdet i kartan. Detta beror på att deras 
brukningscenter ligger här, men de kommer med i urvalet då de har spridningsarealer som är större än 100 ha 
inom Ljungbyåns avrinningsområde. Arealerna av skogsmark är fastigheternas utbredning och hela arealen är 
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alltså inte produktiv skogsmark. I figuren är endast elproducerande kraftverk medtagna. Övervakning inom 
Kalkeffektuppföljningen samt de nationella omdreven är ej presenterade. 

3.4 Förslag till nya deltagare i Ljungbyåns recipientkontrollprogam 
Utifrån underlaget valdes de verksamheter med tydlig risk för påverkan och dessa föreslogs 
ingå i den samordnade recipientkontrollen (tabell 2).  
 
Tabell 2. Befintliga (anges med fetstil) och föreslagna nya verksamhetsutövare  

 
 

3.4.1 Förslag till ny kostnads-/andelsfördelning 
Eftersom befintliga provtagningsstationer kunde nyttjas för uppföljning av tillkommande 
verksamheter, togs en ny kostnadsfördelning fram för samtliga verksamheter.  
För befintliga stationer delades övervakningskostnaden på samtliga verksamhetsutövare som 
var berörda av dessa specifika undersökningar. Liknande metodik användes för jordbruk och 
skogsbruk med den stora skillnaden att den totala kostnaden för alla övervakningsinsatser 
kopplat till jordbruket har fördelats jämnt inom branschen. Denna fördelning har gjorts för att 
lantbrukare i områden med få övriga verksamheter, inte ska behöva stå för en orimligt hög 
kostnad.  
För jordbruket har två nivåer införts för B respektive C-nivå samt växtodlare då 
påverkansgraden skiljer sig mycket inom branschen. Övervakningskostnader som gäller för 
nuvarande program, och som är upphandlat för en 3-årsperiod, har använts vid beräkningarna.  
 
Vid fastställande av ett nytt program ska en ny upphandling göras vilket kommer att påverka 
den totala kostnaden. För att underlätta kostnadsberäkningarna efter genomförd upphandling, 
togs procentuella andelar fram för varje bransch samt enskilda verksamhetsutövare.  
 
Utifrån det framtagna nya kontrollprogrammet har en ny kostnadsfördelning beräknats (tabell 
3). 
 

Nybro VA (Nybro Elnät AB) 
Kalmar kommun genom Samhälssbyggnadsnämnden 
Målerås glasbruk 
Orrefors glasbruk 
Södra Timber AB 
Orrefors Sågverks AB 
 
St Sigfrids golfbana 
Binga golfbana 
Brånahult bergtäkt 
Bottorp bergtäkt 
Rörvik Timber 
Trekantens plantskola 
Hagalunds växthus 
Moskogens förbränningsanläggning 
Moskogens avfallsanläggning 
Industrier Nybro kommun (Preliminärt 10 st B-objekt, 11 st C-objekt, 3 
st U-objekt). 
Jordbruk-16 st djurhållare (4 B, 12 C), 6 växtodlare 
Skogsbruk-37 st 
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Tabell 3. Förslag på ny kostandsfördelning presenterad som andelar i % per bransch och 
kostnad i kr per verksamhet. 
Verksamhetsutövare andel VU/Bransch % kostnad kr, inklusive adm. Avgift

Kalmar kommun (Kalmar Vatten AB) 9 31 000

Nybro Kommun (Nybro Elnät AB) 31 116 000

Målerås Glasbruk AB 5 17 000

AB Orrefors Bglasbruk 5 18 000

Södra Timber AB  3 9 500

Orrefors Sågverks AB 1 5 000

Vattenkraftverk 6 2 000

Lantbruk C + växtodlare 9 1 800

Lantbruk B 5 4 200

Skogsbruk > 400 ha (50 % av skogsmarken) 8 800

Golfbanor 2 4 000

Hossmoåns fiskeodling 0,5 1 900

Bergtäkter 2 4 000

Rörvik Timber 1,5 5 500

Industrier Nybro 7 1 400

Moskogens avfallsanläggning 1 4 400

Moskogens förbränningsanläggning 1 4 400

Trekantens plantskola 1 3 500

Hagalunds växthus 1 3 000

Total kostnad 304 000 	
	

4. Vilket stöd finns för ett föreläggande i 
Miljöbalken? 
Arbetsgruppen undersökte möjligheten, att med stöd av Miljöbalken, förelägga 
verksamhetsutövare om kontroll av verksamhetens utsläpp till vatten. Ett föreläggande 
garanterar att alla större påverkare, får krav på sig att utföra denna kontroll och bekosta den.  
Detta anser arbetsgruppen vara rättvist med stöd av principen om att förorenaren betalar.  
Arbetsgruppen har tagit fram ett utkast till hur ett föreläggande eventuellt kan se ut (bilaga 4). 
Utkastet är inte granskat av jurister på grund av tids- och resursbrist. 
	
A‐,	B‐,	C‐	och	U	verksamheter	och	utformning	av	ett	föreläggande		
Det är, enligt arbetsgruppen, fullt möjligt att förelägga en A-, B-, C- och U-verksamhet om 
kontroll av effekten av sina utsläpp till Ljungbyån med stöd av MB 26:19 eftersom alla anses 
vara miljöfarliga verksamheter. Det som dock inte är möjligt är att förelägga verksamheterna 
att delta i den samordnade recipientkontrollen. 
(Vid tillståndsprövning har det dock förekommit att en verksamhetsutövare fått villkoret att 
delta i den samordnade recipientkontrollen.) 
 
Ett föreläggande bör därför utformas så, att det innehåller information om fördelen att delta i 
den samordnade recipientkontrollen. För en verksamhet blir det billigare att delta i den 
samordnade recipientkontrollen eftersom flera provtagningsparametrar/provtagningspunkter 
kan delas med andra verksamheter.  
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När det gäller tillståndspliktiga verksamheter så ligger tillsynen, när det gäller 
recipientkontrollprogram, kvar hos Länsstyrelsen i Kalmar även om övrig miljötillsyn har 
överlåtits till kommunens miljönämnd. Tillsynen när det gäller C- och U anläggningar ligger 
helt på kommunens miljönämnd inklusive tillsynen gällande recipientkontrollprogram.  
 
Skogsbruk		
Möjligheten att även förelägga skogsverksamheter om att kontrollera sina egen påverkan finns 
i Miljöbalken. 
Enligt Regeringsrättens dom (RÅ 2003 ref-63, också kallat Nora domen) klassas 
skogsbruksåtgärder som miljöfarlig verksamhet och den kommunala miljötillsynsmyndighet 
har rätt att utöva tillsyn och ta ut avgift för sin tillsyn. Detta kan ske även om tillsyn över 
skogsbruket också utövas av Skogstyrelsen. 
 
För att visa att det är lönsamt att delta i en samordnad recipientkontroll för skogsägare och 
lantbrukare har dessa siffror tagits fram: 
 
Provtagning  Frekvens ggr/ år kostnad/prov Lantbruk  Skogsbruk

Vattenkemi  6 1200 7200  7200

Påväxtalger  1 4800 4800   
Bottenfauna  1 6600  6600

Total kostnad enskild recipientkontroll (kr)  12000  13800

Förslag kostnad inom SRK Ljungbyån (kr)   4200‐1800  800

 
Förorenade områden  
Arbetsgruppen kom fram till att det inte är möjligt att förelägga ägare till förorenade områden 
om kontroll av egna utsläpp med stöd av MB 26:19, då ett förorenat område inte är en 
verksamhet. Arbetsgruppen anser att förorenade områden också ska vara skyldiga att 
kontrollera sin påverkan på vatten, detta bör möjliggöras genom en ändring av lagen. 
 
Nedlagda deponier  
När det gäller deponier, även nedlagda deponier, anser vi att de är att betrakta som en 
miljöfarlig verksamhet som omfattas av kontroll enligt 26 kap 19 § miljöbalken. 
 
I 33½ förordningen om deponiring av avfall SFS 2001:512, framgår det att under deponins 
efterbehandlingsfas, ska verksamhetsutövaren se till att det i minst 30 år, eller den längre tid 
som tillsynsmyndigheten bestämmer, vidtas de åtgärder for underhåll, övervakning och 
kontroll som behövs med hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljön. 
I Naturvårdsverkets föreskrift NFS 2004:10 finns förslag på hur denna kontroll ska ske. 
 
Enligt övergångsbestämmelserna i förordningen SFS 2001:512 så gäller att deponier, där 
verksamhetsutövaren före den 16 juni 2001 har slutat lägga avfall på deponin och har vidtagit 
de åtgärder som i övrigt krävs för att avsluta deponin, inte omfattas av ovanstående 
förordning som deponering av avfall. 
 
På nedlagda deponier har oftast inte de åtgärder vidtagits som krävs för att avsluta deponin 
och de omfattas i så fall av kravet på kontroll. Huruvida en deponi omfattas av förordningen 
om deponering av avfall, måste avgöra från verksamhet till verksamhet. 
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När det gäller gamla nedlagda deponier är det ofta inte självklart vem som är 
verksamhetsutövare och vem kravet på kontroll ska ställas till. En omfattande 
ansvarsutredning och en skälighetsbedömning behöver göras innan ansvariga kan föreläggas 
att kontrollera sin påverkan på miljön. 
 
Enskilda avlopp 
Allt utsläpp av avloppsvatten räknas som miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken och den 
som äger en fastighet med enskilt avlopp, räknas som verksamhetsutövare. 
Enligt lagen är det därför fullt möjligt att förelägga ägare till enskilda avlopp att kontrollera de 
egna utsläppen och alltså delta i recipientkontrollen. 
 
Inom avrinningsområdet finns 1111 enskilda avlopp i Nybro kommun och 484 i Kalmar 
kommun, totalt inom avrinningsområdet 1595. Att förelägga alla avloppen att kontrollera de 
egna utsläppen skulle medföra mycket administration i förhållande till avgiftens storlek. 
 
Avloppen bidrar med en stor andel fosfor enligt den genomförda modelleringen och vi anser 
att avloppen bör vara med och bidra till recipientkontrollen. Vi har dock inte lyckats att hitta 
en kostnadseffektiv metod. Vi diskuterade möjligheten att ta ut en recipientkontrollavgift när 
ägarna beställer slamtömning av kommunen. Avgiften sköts av det kommunala 
renhållningsbolaget KSSR men vi har inget stöd i Miljöbalken att förelägga om en sådan 
avgift. 
Den stora administrativa bördan i kombination med att ett stort arbete med att förbättra de 
enskilda avloppen redan pågår inom båda kommuner, medförde att arbetsgruppen avstod från 
att föreslå att de skulle ingå i recipientkontrollen  

5. Strategi för hur vi kommunicerade den 
samordnade kontrollen och informerade samtliga 
parter som påverkade Ljungbyåns vatten 
Arbetsgruppen började kartlägga vilka intressenter som fanns när projektplanen togs fram. 
Både interna och externa intressenter sammanställdes. 
En riskanalys togs också fram där vi kartlade riskerna med projektet och hur vi skulle bemöta 
dessa. 
Efter att arbetsgruppen tagit reda på om vårt förslag hade stöd i Miljöbalken, arbetade vi fram 
en informationsstrategi. Syftet med denna var att presentera förslaget till berörda parter och 
samla in synpunkter. Arbetsgruppen insåg tidigt att vårt förslag skulle påverka intressen som 
inte tidigare varit berörda av tillsyn enligt Miljöbalken, exempelvis skogsbruket, vägtrafik och 
dammägare. 
Informationsstrategin innehöll datum för besök, målgrupp, plats, ansvarig samt vilken fråga 
som skulle lyftas under våra möten (se bilaga 3). 
 
Innan vi presenterade vårt förslag anlitades en informatör som hjälpte oss med att ta fram vårt 
budskap och sammanställa en powerpointpresentation.  
 
Härunder följer en kort sammanfattning av inkomna synpunkter från de verksamheter som 
berörs av det nya förslaget till recipientkontroll: 
 
Tekniska bolag i Kalmar och Nybro 
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Reaktionerna på förslaget var positiva. Tekniska kontoret i Nybro informerade om att de inte 
kommer att samordna upphandlingen framöver. Nuvarande avtal om kontroll av Ljungbyån 
har förlängts två år fram till och med 2014. 
 
Företagare i Nybro och Kalmar 
Representanter från 10 företag närvarade under dagen. Reaktionerna på förslaget var positiva. 
Företagen påpekade vikten att få återkoppling från konsulten som genomför 
recipientkontrollen. Man önskar att rapporten ska innehålla förslag till åtgärder till de 
medverkande industrier och ser SRK som en viktig del av sin egenkontroll. Synpunkter fanns 
på avgifterna på golfbanor och fiskodlingar, dessa bör ta hänsyn till verksamheternas storlek 
och alltså inte vara lika stora. 
 
Trafikverket 
För att undersöka om vägdagvattnet mellan Nybro och Kalmar påverkar Ljungbyån ser 
Trafikverket positivt på recipientkontrollen under en begränsad period. Om det visar sig att 
vägdagvattnet har en större påverkan medverkar man gärna i SRK. Trafikverket kontaktade 
ALcontrol för att undersöka vägens påverkan under våren 2013 och har påbörjat mätningarna.  
 
LRF och LRF-skog 
LRF ser positivt på vattenkontroll men vill att staten betalar för undersökningarna. 
Branscherna anser att de gör vad de kan för att förbättra och skydda miljön och anser att de 
redan har tillräckligt med begränsningar och avgifter. De anser att förslaget att förelägga 
skogsägare inte har stöd i Miljöbalken.  
 
Södra 
Vi bjöd in övriga branschorganisationer men endast Södra kom på vårt möte. Södra ansåg 
också att staten ska bekosta provtagningarna. Ett förslag till en möjlig lösning var att 
certifierade (FSC/PEFC) skogsägare får ett tvingande krav att medverka i recipientkontrollen.  
 

6. Arbetsgruppens kommentarer till projektet  
	
Det vi lyckades med: 
Vi har tydliggjort att tillsynsmyndigheterna har möjlighet att ställa krav på recipientkontroll 
för fler verksamheter än vad som traditionellt har gjorts med stöd av Miljöbalken. 
 
Recipientkontrollens huvudsakliga syfte, att följa upp verksamheternas påverkan på 
recipienten, kan tappas bort ifall fokus läggs på att övervaka vattenförekomsten som helhet.  

I detta förslag, har arbetsgruppen försökt att balansera verksamhetsutövarnas behov av att 
kontrollera sin egen påverkan på recipienten med vattenmyndigheternas behov av att 
övervaka hela vattendraget. Vi har arbetat metodiskt och grundligt och fått fram ett material 
som håller hög klass och ställer vattenfrågorna på sin spets. Vem ska bekosta 
vattenkontrollen, är det de som förorenar vattendraget? 
 
Vi har påbörjat en diskussion med berörda verksamhetsutövare och politiker kring hur vi ska 
få till en övervakning av våra vatten som uppfyller lagstiftningens krav, och vår förhoppning 
är att våra läns vattendrag undan för undan kommer att lyftas fram och få det skydd de 
behöver med stöd av vår modell. 
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Vi har under projekttiden lyckats med en bra samverkan mellan länsstyrelsens och 
kommunens handläggare och kunnat dra nytta av varandras kunskap och erfarenheter. 
Projektet har lett till ökad kunskap och kompetens hos deltagande handläggare. 
 
Vi har haft stor nytta av att anlita en informatör för att hjälpa oss med att ta fram vårt budskap 
och presentera vårt förslag till samtliga berörda. 
 
Det vi inte lyckades med:  
Att hålla tidsplanen! Vi underskattade tiden för kartläggning av påverkande verksamheter och 
den tid det tar att genomföra ett förslag som har stöd i Miljöbalken. Projekttiden blev två år 
istället för ett år. 
 
De många enskilda avloppen påverkar vattenkvalitén vad avser fosfor. Vi har inte lyckats 
presentera en kostnadseffektiv metod, som har stöd i Miljöbalken, att få med dessa i 
recipientkontrollen.  
 
Vi har ännu inte lyckats med att övertyga LRF och skogsföretagen att betala om fördelarna 
med den delade kostnaden och miljönyttan för varje enskilt verksamhet vid en samordnad 
recipientkontroll. Provtagningen medför att man vid avvikande provsvar i ett tidigt skede kan 
sätta in åtgärder för att skona miljön. 
 
Enligt vattenförvaltningens krav ska även grundvattenförekomsterna kontrolleras inom 
området. Vi avstod tidigt från detta på grund av tidsbrist. 

Det vi tyckte var svårt: 
Vi hade inga nationella riktlinjer att stötta oss emot när vi skulle föreslå vem som skulle ingå i 
recipientkontrollen. Arbetsgruppen fick själva ta fram förslag på vem som skulle ingå. 
Vi var på ett tidigt stadium överens om att endast verksamheter med större påverkan skulle 
ingå men hade problem med gränsdragningarna, exempelvis vad gäller skogsbruk, lantbruk, 
enskilda avlopp, dammägare.  
 
Det krävde stort tålamod att ta reda på om vi hade stöd i Miljöbalken. Vi har saknat mera 
vägledning från juristerna inom de olika verk och har ibland fått motstridiga uppgifter om vad 
som gäller. 
 
Vi har haft problem med att ta fram information om skogsarealer och dessas ägare. 
 
Många av arbetsgruppens handläggare har byts ut under projekttiden.  
 
De förorenade områden anses inte som verksamheter enligt MB och kan därför inte föreläggas 
att kontrollera sin påverkan. Ljungbyåns sediment innehåller höga halter bly och kadmium 
som antas komma från de nedlagda glasbruksdeponierna. De höga halter tungmetaller medför 
att delar av vattendraget inte uppnår god kemisk status. 
 



  25

7. Källor & bilder 
 
1. Brandt M, Ejhed H, Rapp L (2008) Näringsbelastningen på Östersjön och 
Västerhavet 2006. Sveriges underlag till HELCOMs femte Pollution Load Compilation. 
Naturvårdsverket rapport 5815. 
 
2. Kommittén för samordnad Recipientkontroll i Ljungbyån (2009) Program för samordnad 
recipientkontroll i Ljungbyåns avrinningsområde. (Kontrollprogram finns även hos 
Länsstyrelsen i Kalmar län). 
 
3. Länsstyrelsen i Jönköpings län (2009) Metod beskrivning påverkansanalys miljögifter 
ytvatten inom Södra Östersjön och Norra Östersjöns distrikt. Meddelande 2009-03-04.  
 
4. Länsstyrelsen i Jönköpings län (2010) Samordnad recipientkontroll – vägledning för 
anpassning till vattenförvaltningen. PM 2010:1. 
 
5. Länsstyrelsen i Skåne län (2008) Projekt Miljöövervakning Skåne – Hur ska den framtida 
miljöövervakningen se ut och ur ska den finansieras. Del 1: Ringsjön, Vombsjön och 
Sydkuståarna. Länsstyrelserapport 2008:34. 
 
6. Löfgren S, Fröberg M, Nisell J, Yu J, Ranneby B (2012) N- och P-halterna i skog, myr och 
fjäll hösten 2011 i Dalälven, Viskan, Ätran, Nissan och Lagan – projekt för att förbättra 
skattningarna av typhalter in-för PLC6. SMED Rapport Nr 109. 
 
7. Miljösamverkan Sverige (2012) Tillsyn av vattenkraftens egenkontroll - Ett 
handläggarstöd. 
 
8. Naturvårdsverket (2008) Övervakning av ytvatten – Handbok för tillämpningen av 
7 kap 1§ förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön 
 
9. Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:11) om övervakning av ytvatten 
enligt nämnda föreskrift. Bilaga A. Naturvårdsverket, Stockholm. 
 
10. Vattenmyndigheten Södra Östersjön (2010) Åtgärdsprogram södra Östersjöns 
vattendistrikt 2009-2015. 
 
11. Miljösamverkan Sydosts projekt ”Vattendirektivet 2012 ” 
Finns tillgänglig på webben. http://www.miljosamverkansydost.se/vattendirektivet.asp, under 
rubriken Tillsyn av miljöfarliga verksamheter och förorenade områden som kan påverka 
vattenförekomst eller övrigt vatten 
 
Kartbilder: 
© Länsstyrelsen Kalmar (samtliga kartor) 
© Lantmäteriet – GSD – Översiktskartan (samtliga kartor) 
© Sveriges Meterologiska och Hydrologiska Institut (samtliga kartor) 

  



  26

Bilaga 1 

Befintligt kontrollprogram Ljungbyåns SRK (L1: vattenkemi i vattendrag, L2: vattenkemi i 
sjöar, L3:metaller i vatten, för ingående parametrar se aktuellt kontrollprogram för 
Ljungbyåns SRK. Koordinater angivna i RT 90. 
 
 
Station X-koord. Y-koord. Momenta Frekv. 

(ggr/år) 
Intressenter 

LJ01A. Långegöls utflöde 6308000 1484140 L1 6 Nybro kom., Kalmar v.r /Kalmar kom 

   L3 6 
Nybro kom., Kalmar v.r /Kalmar kom 
Orrefors gb., Målerås gb. 

LJ01B. Yttratorp 6307746 1487481 L3 6 Målerås gb. 
LJ01C. Långegöl  (6308550) b (1484253)b Sediment 1/5 Målerås gb. 
LJ01D. Hetelåga göl (6308361) b (1490081) b Sediment 1/5 Målerås gb. 
LJ02. Ga vägen i Gullaskruv 6305340 1491900 L1 6 Nybro kom. 
   Bottenfauna 1/3 Nybro kom. 
LJ03. Hälleberga kvarn 6304410 1492480 L1 6 Nybro kom. 
   Sediment 1/5  
LJ04. Orranäsasjön 6302300 1494000 L2 6 Nybro kom. 
   Bottenfauna 1 Nybro kom. 
   Sediment 1/5 Nybro kom. Målerås gb. 
   Klorofyll a 1 Nybro kom. 
LJ06. Riveberg 6302110 1497310 L1 6 Nybro kom., Orrefors skog. 
   L3 6 Nybro kom., Orrefors gb., Målerås gb.

   Bottenfauna  1 
Nybro kom., Orrefors gb., Målerås gb., 
Orrefors skog 

   Sediment 1/5 Orrefors gb. 
   PULS   

LJ08. Smedsfors kvarn 6300820 1499820 Bottenfauna 1/3 
Nybro kom., Orrefors gb., Orrefors 
skog, Orrefors sågv. 

   Sediment 1/5 Nybro kom., Orrefors gb. 

LJ09. Markustorps kvarn 6297920 1507280 L1 6 
Nybro kom., Orrefors skog., Orrefors 
sågv. 

   Bottenfauna 1/3 
Nybro kom., Orrefors gb., Orrefors 
skog, Orrefors sågv. 

   Sediment 1/5 Nybro kom., Orrefors gb. 
LJ11. Källstorp 6285450 1520490 L1  12 Nybro kom., Kalmar v.r /Kalmar kom 
   L3 12 Nybro kom., Orrefors gb. 
   Bottenfauna 1 Nybro kom., Kalmar v.r /Kalmar kom 
   PULS   
LJ12B. Kölby kvarndammc 6278900 1523850 Sediment  1/5 Nybro kom., Kalmar v.r /Kalmar kom 

LJ13. Stora Binga 6278880 1525320 Bottenfauna 1 
Tolleg., Holmsbergsg., Kalmar v.r 
/Kalmar kom 

   PULS   
LJ52. Skabro kvarndamm 6287400 1509930 Sediment 1/5 Nybro kom. 

LJ53. Vägbro Skabro 6287300 1510210 L1 6 Nybro kom. 

   Bottenfauna  1/3 Nybro kom. 

   Påväxt 1 Nybro kom. 
LJ54. Vägbro S:t Sigfrid 6285460 1512270 L1 6 Nybro kom. 

   Bottenfauna 1/3 Nybro kom. 

   Påväxt 1 Nybro kom. 
LJ55. Gisslabo damm 6286000 1515260 Sediment 1/5 Nybro kom. 
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Bilaga 2 

Förslag nytt kontrollprogram. Rödmarkerade är nya finansiärer på befintliga punkter. 
Blåfärgade fält är förslag på nya stationer. Koordinater angivna i SWEREF-99.  

Station X-koord. 
SWEREF-
99 

Y-koord. 
SWEWREF-
99 

Momenta Frekv. 
(ggr/år) 

Intressenter 

LJ01A. Långegöls utflöde 6306210 533195 L1 6 Nybro Elnät AB, Kalmar Vatten 
AB, Skogsbruk 

  L3 6 Nybro Elnät AB, Kalmar Vatten 
AB, Orrefors gb., Målerås gb. 

LJ01B. Yttratorp 6305996 536537 L3 6 Målerås gb. 

LJ01C. Långegöl  6306761 533301 Sediment  1/5 Målerås gb. 

LJ01D. Hetelåga göl (6306641)b (539129)b Sediment  1/5 Målerås gb. 

LJ02. Ga vägen i 
Gullaskruv 

6303643 540983 L1 6 Nybro Elnät AB 

      Bottenfauna  1/3 Nybro Elnät AB 

LJ03. Hälleberga kvarn 6302720 541573 L1 6 Nybro Elnät AB 

      Sediment  1/5   

LJ04. Orranäsasjön 6300629 543118 L2 6 Nybro Elnät AB 

    Bottenfauna 1 Nybro Elnät AB 

    Sediment  1/5 Nybro Elnät AB, Målerås gb. 

      Klorofyll a 1 Nybro Elnät AB 

LJ06. Riveberg 6300478 546428 L1 6 Nybro Elnät AB, Södra Timber 
AB 

    L3 6 Nybro Elnät AB, Orrefors gb., 
Målerås gb. 

    Bottenfauna 1 Nybro Elnät AB, Orrefors gb., 
Målerås gb., Södra Timber AB 

      Sediment  1/5 Orrefors gb. 

LJ08. Smedsfors kvarn 6299218 548952 Bottenfauna  1/3 Nybro Elnät AB, Orrefors gb.,  
Södra Timber AB, Orrefors 
sågv. 

      Sediment  1/5 Nybro Elnät AB, Orrefors gb. 

LJ09. Markustorps kvarn 6296407 556443 L1 6 Nybro Elnät AB, Södra Timber, 
Orrefors sågv., Skogsbruk 

    Bottenfauna  1/3 Nybro Elnät AB, Orrefors gb., 
Södra timber AB, Orrefors 
sågv. 

      Sediment  1/5 Nybro Elnät AB, Orrefors gb. 

LJ11. Källstorp 6284098 569794 L1  12 Nybro Elnät AB, Kalmar Vatten 
AB, Trekantens plantskola 

    L3 12 Nybro Elnät AB, Orrefors gb. 

    Bottenfauna 1 Nybro Elnät AB, Kalmar Vatten 
AB 

        Påväxt 1 Jordbruk, Trekantens 
plantskola 

LJ12B. Kölby kvarndammc 6277590 573230 Sediment   1/5 Nybro Elnät AB, Kalmar Vatten 
AB 
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LJ13. Stora Binga 6277588 574699 Bottenfauna 1 Kalmar Vatten AB, Moskogens 
avfallsanläggning/förbrännin
gsanläggning 

   L1 6 Jordbruk, Binga golfbana, 
Moskogens 
avfallsanläggning/förbrännin
gsanläggning 

       Påväxt 1 Jordbruk, Binga golfbana 

LJ40. Bolanders bäck u/s 
Nybro 

 6295389  552820 L1 6 Brånahult bergtäkt, Nybro tätort 
industrier, Nybro Elnät AB 

      Bottenfauna  1/3   

LJ41. Bolanders bäck n/s 
Nybro 

 6288660  555896 Passiv 
provtagare 
(prioriterade 
ämnen) 

kontinuerligt 
x antal år 

Nybro tätort industrier, Nybro 
Elnät AB 

LJ52. Skabro kvarndamm 6285923 559216 Sediment  1/5 Nybro Elnät AB 

LJ53. Vägbro Skabro 6285826 559497 L1 6 Nybro Elnät AB, Jordbruk 

    Bottenfauna  1/3 Nybro Elnät AB 

      Påväxt 1 Nybro Elnät AB, Jordbruk 

LJ54. Vägbro S:t Sigfrid 6284011 561578 L1 6 Nybro Elnät AB, Jordbruk, 
Skogsbruk, St sigfrids 
golfbana 

    Bottenfauna  1/3 Nybro Elnät AB, Skogsbruk 

      Påväxt 1 Nybro Elnät AB, Jordbruk 

LJ55. Gisslabo damm 6284586 564560 Sediment  1/5 Nybro Elnät AB 

LJ56. Kvarnfors 6283349 569013 L1 12 Nybro Elnät AB, Kalmar Vatten 
AB, Jordbruk 

    L3 12 Nybro Elnät AB, Kalmar Vatten 
AB 

      Bottenfauna 1 Nybro Elnät AB, Kalmar Vatten 
AB 

LJ X. Smedstorpsån 6288384 553940 L1 6 Jordbruk, Skogsbruk 

      Påväxt 1   

LJ X Råsbäcken 6276681 570420 L1 6 Jordbruk, Skogsbruk, Svevia 
bergtäkt, Rörvik Timber, 
Hagalunds växthus 

      Påväxt  1   

      Bottenfauna  1/3   

LJ X Holmabäcken 6280793 568574 L1 6 Jordbruk, Skogsbruk 
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Bilaga 3 

Informationsstrategi         
Datum Målgrupp Plats Ansvarig Fråga 

Maj Ordförande Nybro Nybro kommun Erik 

Ok med vårt 
förslag? Kan vi gå 
vidare? 

22-nov 
Samhällsbyggnadsnämnden 
i Kalmar  

Egen 
nämndinformation 

Kerstin och 
Karen  

Ok med vårt 
förslag? Kan vi gå 
vidare? 

29-nov 
Övriga miljöchefer och 
miljöpresidier 

Presidie och 
miljöchefsmötet 
Oskarshamn 

Maria/Karen/ 
Erik/Nina  Se ovan 

okt -nov 

Landshövdingen och LST 
chefer, intern 
kommunikation LST Nina och Maria  Se ovan 

17-jan Regionförbund AU möte Karen   

nov Trafikverket LST Nina  
Med i 
egenkontrollen? 

03-dec Vattenråd 
På deras eget 
möte Kerstin, Maria 

 Presentera 
projektet 

05-dec Miljöhandläggare TVLmöte Karen 
 Presentera 
projektet 

06-dec Kommunalråd PKN Karen 
 Informera om 
projektet 

17-dec Markägare/vägdagvatten Nybro Erik Provpunktsplacering

18-dec Skogstyrelsen  LST 

Nina och Maria, 
Inbjudan och 
dagordning 

Synpunkter? Hur 
når vi skogsägarna?

01-feb Tekniska/Kom bolag RF Karen 

Information om vårt 
projekt samt lyssna 
in deras synpunkter 

05-feb Trafikverket LST Nina och Maria   

15-feb VU ABC U övriga Nybro brunn 

Nina, Maria, 
Karen, Kerstin, 
Erik 

Information om vårt 
projekt samt lyssna 
in deras synpunkter 

27-feb LRF, LRF skog Kalmar Alla 

Information om vårt 
projekt samt lyssna 
in deras synpunkter 

01-mar Skogsägare /bransch  Nybro kommun Erik och Karen 

Information om vårt 
projekt samt lyssna 
in deras synpunkter 
samt info om oss 
tillsynsmyndigheter 

13-mar Myndighetsnämnden Nybro kommun Karen och Erik 

Information om vårt 
projekt samt lyssna 
in deras synpunkter 
samt info om oss 
tillsynsmyndigheter 
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13-mar Miljöhandläggare TVL möte Karen 
Information om 
projektförslaget 

21-mar Miljöcheferna MSO -årsmöte Karen 
Information om 
projektförslaget 

22-mar SRK årsmöte På deras möte Kerstin, Erik 

Flera med i SRK? 
Vilken modell kan 
tillämpas när flera 
med i SRK, vem ska 
sköta ev. 
upphandlign 
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Bilaga 4 

Utkast till föreläggande om recipientkontroll 

Beslut	
 
Myndighetens namn förelägger med stöd av 26 kap 19 § miljöbalken samt 2 kap 2 och 3 §§ 
miljöbalken verksamhetsutövarens namn, verksamhetsutövarens organisations/personnummer 
att komma in med förslag till kontrollprogram avseende kontroll av påverkan på recipienten 
från verksamhetens namn om möjligt även fastighet och kommun. 
Förslag på kontrollprogram i enlighet med ovanstående ska inkomma till Myndighetens namn 
senast den XXX. 

Bakgrund	
 
Lagstiftning 
Enligt 26 kap 19 § miljöbalken så ska den som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärd som 
kan befaras medföra olägenhet för människors hälsa eller påverkan på miljön, fortlöpande 
planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga sådana verkningar. 
Den som bedriver sådan verksamhet eller vidtar sådan åtgärd ska också genom egna 
undersökningar eller på annat sätt hålla sig underrättade om verksamhetens eller åtgärdens 
påverkan på miljön. 
Den som bedriver sådan verksamhet ska lämna förslag på kontrollprogram till 
tillsynsmyndigheten, om tillsynsmyndigheten begär det.  
 
Vilka verksamheter omfattas av kravet på kontroll 
Verksamheter som är tillståndspliktiga (A- och B anläggningar) eller anmälningspliktiga (C-
anläggningar) enligt miljöprövningsförordning (2013:251) är miljöfarliga verksamheter som 
kan antas medföra olägenhet för människors hälsa eller påverkan på miljön.  
Även andra verksamheter än de som är tillståndspliktiga eller anmälningspliktiga enligt 
miljöprövningsförordningen kan anses vara miljöfarliga verksamheter och kan antas medföra 
ha påverkan olägenhet för människors hälsa eller påverkan på miljön. Dessa kallas för U-
anläggningar. 
Ovan nämnda verksamheter omfattas av kravet på kontroll i 26 kap 19 § miljöbalken. Den 
som yrkesmässigt bedriver en tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet ska även följa 
Förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll. 
 
Recipientkontroll  
Kravet på egenkontroll innebär att verksamhetsutövaren regelbundet ska kontrollera 
verksamheten och dess påverkan på miljön. Detta kan bl.a. innebära genomförande av 
recipientkontroll. 
Recipientkontrollen syftar till att kontrollera hur verksamheten eller åtgärden påverkar 
recipienter, dvs. vattenområden som tar emot föroreningar eller där annan påverkan från 
verksamheter kan förväntas. 
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Samordnad recipientkontroll 
Recipientkontroll kan även utföras genom deltagande i så kallad samordnad recipientkontroll 
(SRK). Det blir generellt billigare att delta i samordnad recipientkontroll då flera 
provtagningsparametrar och/eller provtagningspunkter delas med andra verksamheter. En 
annan fördel är att rapporteringen till tillsynsmyndigheten sker genom gemensam rapport där 
resultatet kommenteras. I det aktuella området genomförs samordnad recipientkontroll av 
xxxxx. 
 

Myndighetens	namn	bedömning	
Ni bedriver en miljöfarligverksamhet som kan antas medföra olägenhet för människors hälsa 
eller påverkan på miljön och omfattas därför av kravet i 26 kapitlet 19 § miljöbalken om 
kontroll.  
Myndighetens namn anser därför att ni ska inkomma med förslag på kontrollprogram 
avseende kontroll av er påverkan på recipienten. Av programmet ska minst vilka parametrar 
som ni avser att provta, provtagningsintervall samt provtagningspunkt framgå. Om ni avser att 
bedriva kontrollen samordnat ska detta redovisas. 
 
____________ 
Beslut i ärendet har fattats av chefen för XXX Chefens namn. Föredragande i ärendet har varit 
miljöskyddshandläggare Handläggarens namn 
 
Detta beslut kan överklagas se bilagd besvärshänvisning 
 
 
 
Chefens namn 

  Handläggarens namn   
 
 
 


