
Välkomna till Södermanlands 

damm-dag !
• Program:
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09.00 – 09.30 Fika och Registrering.

09.30 – 09.45 Inledning.

09.45 – 10.30 Nya lagreglerna för vattenkraft. 

10.30 – 10.50 Bensträckare.

10.50 – 11.15 Hur anmäler man sig till NAP?

11.15 – 12.00 Vattenkraftens miljöfond.

12.00 – 13.00 Lunch

13.00 – 13.30 Stångåns naturfåra vid Bjärka Säby 

13.30 – 13.45 Presentation av LIFE -projektet.

13.45 – 14.15 Turbinbron i Västerås.

14.15 – 14.45 Fika 

14.45 – 15.10 Kulturmiljö.

15.10 – 16.00 Tillsyn och dammsäkerhet.



Inledning

• Vatten är en viktig resurs

• Utnyttjandet av vatten regleras i flera 

olika lagar

• Länsstyrelsen har många uppdrag 

med koppling till vatten

här är några…
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Länsstyrelsens vattenuppdrag

med EU-koppling  1(6)

• Genomföra EU:s vattendirektiv i Sverige

– kvalitetssäkra statusklassning

– finansiera projekt 

– informera om vattnens värde och behov av 

åtgärder – t ex i projektet LIFE IP

– använda lagstiftning för tillsyn och beslut

• Värna Natura 2000-värden (arter och 

naturtyper) bla med artskyddsförordningen
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Länsstyrelsens vattenuppdrag, 

råd, stöd och bidrag       2(6)
• Informera om vattensituationen, lagstift-

ning för olika verksamheter och bidrag –

som idag !

• Ge råd och bidrag till våtmarker och andra 

åtgärder för att förbättra vattenkvaliteten 

och, särskilt, minska övergödning både av 

kust- och inlandsvatten

• Landsbygdsprogram, LOVA-stöd m fl

– Se vidare: länk till Var finns pengarna ?
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https://www.lansstyrelsen.se/skane/tjanster/publikationer/var-finns-pengarna---stod-och-bidragsmojligheter-till-atgarder-och-insatser-for-att-na-miljomalen.html


Länsstyrelsens vattenuppdrag –

Myndighetsuppgifter     3(6)
• Granska hur kommunernas översikts-

och detaljplaner enligt plan- och 

bygglagen påverkar vattenförekomster i 

landskapet

• Sätta och följa upp villkor i miljöbalkstill-

stånd för verksamheter som släpper ut 

föroreningar till vatten

• Granska kommunala dispenser från 

strandskyddet
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Länsstyrelsens vattenuppdrag

Myndighetsuppgifter forts     4(6)

• I samarbete med kommunerna bilda 

vattenskyddsområden för att säkra gott 

och tillräckligt dricksvatten till alla med-

borgare

• Ta fram en regional dricksvattenför-

sörjningsplan 

• Bilda naturreservat, t ex av de marina 

områden som har störst värde för den 

biologiska mångfalden
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Länsstyrelsens vattenuppdrag

Myndighetsuppgifter, forts 5(6)

Undersöka och värna viktiga • kulturläm-

ningar vid vatten 

Främja både • floras och faunans 

naturliga mångfald i vatten med olika 

inventerings- och åtgärdsprojekt
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Länsstyrelsens vattenuppdrag 6(6)
för vattenanläggningar som dammar 

Anmälnings- och ibland tillståndsplikt gäller 

enligt 11 kap miljöbalken för 

• Dammar

• Bryggor och broar

• Rensningar/omgrävningar av dikessystem

• Åtgärder för fiskevård

• Muddring/grävning/schaktning/ledningar

• Bortledning av vatten m m
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Än en gång välkomna !

Idag är fokus på dammar och nya regler i 

miljöbalken för dem.

Mer finns både att läsa och prata om när det 

gäller vår viktiga gemensamma resurs 

vatten – läs på hemsidan och välkomna på 

fler informationsmöten framöver.
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