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A.1 Kort fakta om Nynäshamns vatten och dess värden

Vattendrag
Nynäshamns kommun har två större vattendrag, Dyån/Fitunaån och Muskån/Hammerstaån, samt ett flertal 
mindre där denna yt- och grundvattenplan redovisar ett av dessa: Kvarnbäcken. Inom vattenförvaltningen har 
Muskån/Hammerstaåns avgränsning ändrats från att ha bestått av flera små vattendragssträckor till att bli mer 
sammanhängande. I denna plan redovisas den tidiga indelningen eftersom det är denna som i dagsläget har 
data gällande kemisk status. 

Samtliga vattendrag som provtas i kommunen är mycket näringsrika. Stockholms läns vattendrag har generellt 
sett dubbelt så höga kvävehalter jämfört med övriga Sverige, medan fosforhalter ligger så högt som sex gång-
er högre. Dyån/Fitunaån har extremt höga halter av dessa näringsämnen och är det enda vattendraget i länet 
som har en trend mot ökande näringshalter1. Muskån/Hammerstaån och Kvarnbäcken har klassats till mycket 
höga näringshalter2. Detta beror i huvudsak på att andelen jordbruksmark är hög där vattendragen flyter fram, 
samt att inverkan från enskilda avlopp, dagvatten och nedfall av olika luftburna ämnen är stor i kommunen. 
Vattendragen är även starkt påverkade av fysiska förändringar såsom uträtning, dikning samt innehar vand-
ringshinder för exempelvis olika fiskarter i form av bland annat dammar och feldimensionerade broar och 
vägtrummor. De två större vattendragen har unika havsöringsstammar som går upp och leker i vattendragen 
och de har eventuellt även förekomst av flodkräfta. Detta är dock osäkert i dagsläget. Muskån/Hammerstaån 
är utpekad som riksintresse för naturvården och Dyån/Fitunaån är utpekat som nationellt värdefullt vatten 
gällande fisk och fiske.

1 Muntligt länsstyrelsen i Stockholm 2016-12-12
2 Länsstyrelsen i Stockholms län, rapport 2004:12

Datum: 2018-08-22
Koordinatsystem: SWEREF99 18 00
TopoWebb Skikt (LM), Höjdmodell (LM)
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Sjöar	och	våtmarker

Kommunen har fem sjöar utpekade som vattenförekomster: Grindsjön, Muskan, Västra Styran, Älvviken och 
Fjättern. En sjö ska överstiga en yta av 1 km2 för att räknas som en vattenförekomst. Fjättern och Älvviken 
är mindre, men har vid den nuvarande förvaltningscykeln klassats om eftersom de är reservvattentäkt eller 
reserveras för framtida uttag av dricksvatten. Kommunens övriga sjöar är för små till ytan för att knytas till 
miljökvalitetsnormer. Värt att nämna är dock att även mindre sjöar, dammar, våtmarker och vattendrag och 
deras status spelar en viktig roll för kvaliteten på kommunens vattenförekomster. Västra Styran är klassad 
som ett värdefullt vatten.

Grindsjön och Fjättern har klassats till god ekologisk status, Muskan och Älvviken till måttlig ekologisk status 
och Västra Styran har dålig status. Kommunen har tre badsjöar (Grindsjön, Fagersjön och Muskan) medan 
övriga är skogssjöar eller slättsjöar som är relativt oexploaterade.

Våtmarker och blötare markområden är många till antalet inom kommunen, av de större våtmarkerna kan 
nämnas bland annat Östra Styran och Lövsjön, som båda är resultat av tidigare sjösänkningar. I kommunen 
finns även den anlagda våtmarken Alhagen som tar emot vatten från Nynäshamns avloppsreningsverk och 
en del av dagvattnet från Nynäshamns stad. Att anlägga nya våtmarker är en bra åtgärd mot övergödning. 
Beräkningar visar att våtmarker är särskilt lönsamma ur en samhällsekonomisk synvinkel eftersom de produ-
cerar många olika ekosystemtjänster1 som att agera näringsfällor, vara flödesreglerare eller inneha landskap-
sekologiska värden.

En omfattande våtmarksinventering2 har genomförts i Sverige under 25 års tid. I inventeringen gjordes en be-
dömning av våtmarkernas värde i fyra klasser där klass 1 har högst värde. Läs mer om klassernas definitioner 
i ordlistan i slutet av denna plan. 

I Nynäshamns kommun finns 46 inventerade våtmarker som fördelar sig enligt följande. Klass 1: 5 stycken, 
klass 2: 13 stycken, klass 3: 23 stycken och klass 4: 5 stycken. Informationen från inventeringen är från 1980 
och -90-talet varför klassningarna ska tolkas med försiktighet och återinventering bör genomföras.

3 Strategi för miljömålet Ett rikt växt- och djurliv i Stockholms län, rapport 2015:19, Länsstyrelsen i   
 Stockholms län.
4 http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/1997/u-1997-1.  
 pdf, sida 170 och framåt för Nynäshamns kommun
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Kustvatten
Nynäshamns kommun har mycket stor andel kust, totalt är kuststräckan inklusive öarna ungefär hundra mil 
lång. Till kusten tar sig vattnet som regnar ner över land via vattendrag, diken eller via marken – så kallad 
diffus avrinning. Mycket stor del av Nynäshamns kustvatten tillrinner via diffus avrinning eller små vattendrag. 

Inom vattenförvaltningen finns sexton olika kustvatten definierade och de består i huvudsak av fjärdar och 
vikar, exempelvis Horsfjärden, Mysingen, Nynäsviken, Fållnäsviken, Svärdsfjärden och Himmerfjärden. 

Kustvattnet har måttlig ekologisk status i hela kommunen utom i Fållnäsviken, Fifångsdjupet och Asköfjärden 
där statusen är klassad som otillfredsställande. Till stor del beror det på övergödning och påverkan kommer 
främst från Östersjön i stort, jordbruk, avloppsvatten och dagvatten. När det gäller den kemiska statusen klas-
sas alla kommunens kustvatten till dålig status eftersom halter av kvicksilver och polybromerade difenyletrar 
överskrider sina gränsvärden i samtliga vatten i hela Sverige. Bortser man från dessa ämnen har flera vatten-
förekomster ytterligare problem med miljögifter, exempelvis TBT.
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Grundvatten
Kommunen har 14 grundvattenförekomster inom vattenförvaltningen. I dagsläget uppnår samtliga av dessa 
både god ekologisk samt kvantitativ status. Dock löper vissa grundvattenförekomster risk att den kemiska sta-
tusen inte uppnår god status till 2021. Kommunens grundvattenförekomster beskrivs vidare i bilaga B i denna 
plan. 

Dricksvatten
Nynäshamns kommun får sitt dricksvatten från flera håll. Vattenuttag görs av både ytvatten och grundvatten 
för bland annat kommunala vattenverk och enskild användning. Den kommunala dricksvattenförsörjningen 
är geografiskt uppdelad där de östra delarna, det vill säga Nynäshamn och Ösmo tätort, Segersäng, Lidatorp 
samt Älby industriområde, får sitt vatten från Norsborgs vattenverk (Botkyrka kommun) som tar råvattnet från 
Mälaren. 

Den västra delen av kommunen, till exempel Stora Vika, Ristomta, Sunnerby och Grödby, får sitt vatten från 
vattentäkten Gorran i Sorunda och kommer även fortsättningsvis få sitt vatten därifrån.

Skydd av dricksvatten
I det åtgärdsprogram som fastställts för Norra Östersjöns vattendistrikt 2017-2021 är kommunerna ålagda att: 

a) anordna erforderligt skydd för allmänna och enskilda dricksvattentäkter som försörjer fler än 50 personer 
eller där vattentäktens uttag är mer än 10 m3/dygn

b) göra en översyn av vattenskyddsområden som inrättats före miljöbalkensinförande och vid behov revidera 
skyddsområdets avgränsningar och tillhörande föreskrifter så att tillräckligt skydd uppnås,

c) bedriva systematisk och regelbunden tillsyn över vattenskyddsområden,

d) uppdatera översiktsplanerna med regionala vattenförsörjningsplaner,

e) säkerställa att tillståndspliktiga allmänna yt-och grundvattentäkter har tillstånd för vattenuttag.

Åtgärderna ska vara vidtagna senast tre år efter åtgärdsprogrammets fastställande.

Nynäshamns kommun har sedan ett antal år tillbaka för avsikt att utöka de befintliga vattenskyddsområdena 
Älby-Berga, Gorran och Grödby. Förslaget innebär att merparten av grundvattenförekomsterna i områdena 
innefattas i skyddet. Fjättern föreslås ingå i vattenskyddsområdet för Älby-Berga och fungera som reservvat-
tentäkt.

Ansökan om fastställelse av de reviderade skyddsområden och skyddsföreskrifter för de båda områdena har 
inlämnats till länsstyrelsen 2008 och väntar fortfarande på behandling. I den regionala vattenförsörjningspla-
nen pekas Gorrans vattentäkt ut som en vattenresurs som har hög prioritet och ska säkras inför framtiden.

I kommunen finns ett tjugotal icke-kommunala dricksvattentäkter som försörjer mer än 50 personer eller har 
ett högre vattenuttag än 10 m3/dag. Endast området Oxnögården har dricksvattenskydd idag. Några av de 
icke-kommunala dricksvattentäkterna kommer ingå i områden som ska anslutas till kommunalt vatten. 

Nynäshamns kommun får delvis sitt dricksvatten från Norsborgs vattenverk som tar råvattnet från Mälaren. 
Mälaren är skyddat med flera vattenskyddsområden. Kommunens del i att bevaka Mälaren som dricksvatten-
täkt innebär att delta i diskussioner som anordnas regionalt för skydd av Mälaren, till exempel med Stockholm 
Vattens kundkommuner.  Sedan ett par år pågår ett arbete med att ta fram en regional vattenförsörjningsplan 
för länet.

2018 antogs Regional vattenförsörjningsplan för Stockholms län. Det övergripande syftet med den regionala 
vatteförsörjningsplanen är att säkra drickvattenförsörjningen i Stockholms län ur ett flergenerationsperspektiv.

Läs mer om vattenförsörjningsplanen i bilaga A3 och mer om kommunens grundvattenförekomster i bilaga B 
i denna Yt- och grundvattenplan.
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Fisk	och	fiske
Nynäshamns kommun har med sin höga andel vatten goda förutsättningar för fiske och fiskreproduktion. Öster-
sjön är ett unikt hav som i och med sitt bräckta vatten hyser både söt- och saltvattenarter. Eftersom Östersjön 
är ett ganska ungt hav har däremot de arter som lever i havet inte anpassat sig helt efter de förhållanden som 
råder där. Äldre hav har ofta en hög artrikedom och mångfald som skapar en hög motståndskraft (resiliens) 
mot förändringar i miljön. Östersjön har inte denna motståndskraft och är därmed mycket känslig för yttre på-
verkan. Utsläpp av miljögifter, övergödning, hårt fisketryck och fysisk påverkan (till exempel ianspråktagande 
av områden där fisken reproducerar sig, vandringshinder i form av gamla kvarndämmen med mera) är några 
av de saker som påverkar fisken och fisket negativt.

Många fiskarter har sina lek- och/eller uppväxtområden i grunda havsområden eller i vattendrag. Stora delar 
av Nynäshamns kommun utgör sådana viktiga lek- och uppväxtområden. Muskån/Hammerstaån och Dyån/
Fitunaån är båda viktiga åar för flera fiskarter och har unika havsöringsstammar som går upp och leker i vat-
tendragen. Båda åarna har även haft förekomst av flodkräfta, men det är osäkert om så är fallet idag. Muskån/
Hammerstaån är utpekad som riksintresse för naturvården och Dyån/Fitunaån är utpekat som nationellt vär-
defullt vatten gällande fisk och fiske. I båda åarna samt i Källstaån, Grimstaån, Kolbottenån och Kvarnbäcken 
finns definitiva och/eller partiella vandringshinder.

När det gäller grundområden som är viktiga för fiskreproduktion kan det grovt sett sägas att det är de inre 
vikarna i södra delen av kommunen (Dragfjärden, Fållnäsviken, Nynäsviken) samt de vikar som ligger i kom-
munens östra delar (kring Himmelsö och Yxlö upp till Landfjärden) som utgör de viktigaste områdena. Det 
finns även ett antal vikar som inventerats och särskilt uppmärksammats som viktiga fiskrekryteringsområden1:  
Gravamaren och Rassa vikar i Dragfjärden (vattenförekomsten Dragfjärden sek namn2). Ytterligare några plat-
ser är inte inventerade, men är mycket troligt viktiga reproduktionsområden för fisk: Området kring Öja och 
Gunnarsstenarna i ytterskärgården. På Öja finns ett par grunda skyddade vikar som sannolikt har stor betydelse 
för tillgången av abborre, gädda och olika karpfiskarter i området. Dessutom finns ett par avsnörda glosjöar3. 
Större delen av öns stränder är utsatta för vågor och vind vilket gör att främst kallvattenarter borde finna en 
lämplig livsmiljö här. Ögruppen Gunnarsstenarna ligger tämligen isolerat och kan ha en stor betydelse som lek- 
och näringsområden för kallvattenarter av fisk i området.

1 Skyddsvärda grundområden i Svealands skärgårdar, Länsstyrelsen
2 Namnet kommer från VISS (viss.lansstyrelsen.se/)
3 Namn på det sista stadiet i processen där en havsvik avskiljs fån havet i och med landhöjningen. Pro- 
 cessen delas in i fyra stadier: förstadie, flada, glo och glosjö.

Havsöring i Fitunaån. Foto:Martin Olofsson
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Ekosystemtjänster – vattnets olika värden
Vattenmiljöer har många och viktiga värden och funktioner. Förutom att vattenmiljöer utgör livsmiljöer för 
många djur och växter bidrar de till en rad olika ekosystemtjänster. Ekosystem är allt levande och den miljö 
som finns i ett naturområde. Ekosystemtjänster är sådant som ekosystemet förser oss människor med, i form 
av produkter och tjänster som bidrar till människans välbefinnande. Ekosystemtjänsterna brukar delas in i fyra 
grupper:

• Stödjande (till exempel jordformationer, fotosyntes, pollinering och näringsämnescykler)

• Reglerande (som påverkar till exempel klimat, floder, sjukdomar, avfall och vattenkvalitet)

• Försörjande (till exempel mat, vatten, virke och fibrer)

• Kulturella (till exempel rekreationsmöjligheter, estetiska och andliga).

I vatten sker primärproduktion, det vill säga tillväxt av alger, som fungerar som föda för växtätare samt förser 
vattenmiljöerna med energi via fotosyntesen. Vattenmiljöer fungerar som livsmiljö för en lång rad av växter 
och djur och förser människan med olika typer av livsmedel i form av rent dricksvatten, fisk, skaldjur, alger 
med mera. Vattnet utgör även vackra miljöer som skänker välbefinnande och rekreation, samt ger oss natu-
rupplevelser som bad och vattensporter. Sjöar, vattendrag och våtmarker bidrar till vattenrening tillsammans 
med näraliggande växtlighet och fungerar även som flödesutjämnare och vattenmagasin vid stora nederbörd-
stillfällen. I havet sker klimatreglering via upptag av koldioxid. I vattnet sker även ett upptag samt nedbrytning 
av näringsämnen och gifter. 

Figurerna på följande sidor visar olika ekosystemtjänster som finns i söt- respektive saltvatten.

Generellt kan sägas att många av de problem som finns i Nynäshamns kommuns vatten idag gör att dess pro-
duktion av flera ekosystemtjänster har försvagats. Exempelvis kan ett övergött vatten drabbas av igenväxning, 
algblomningar, syrebrist på bottnarna och fiskdöd. Detta gör att samtliga ekosystemtjänstgrupper som nämns 
ovan inte kan leverera tillräckligt av sina tjänster, utan att dessa har rubbats och försvagats. Näringsämnescy-
keln är i obalans, vattenkvaliteten är försämrad, vattnet kan inte producera livsmedel och de kulturella värdena 
är starkt försvagade. Att arbeta efter yt- och grundvattenplanens riktlinjer och åtgärder skulle stärka många 
av kommunens vattens ekosystemtjänster. 

Det är värt att notera att alla värden som finns i olika vattenmiljöer, och ekosystemet i stort, inte nödvändigtvis 
fångas inom begreppet ekosystemtjänster. Vi har därför ett stort ansvar att skydda och bevara olika livsmiljöer 
och arter, även om de inte tydligt genererar en ekonomisk eller ekosystemtjänstmässig vinst för människan. 
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Skyddade och skyddsvärda områden

Skyddade områden
I Nynäshamns kommun finns ett antal områden kopplade till vatten som är skyddade enligt lag. Dessa utgörs 
av riksintressen, naturreservat, Natura2000-områden och djurskyddsområden. 

Skyddsvärda områden
Det finns många områden i kommunen som är skyddsvärda, men som idag ännu inte har något formellt skydd. 
Det rör sig främst om grunda kustområden och vattendrag med havsöring och/eller förekomst av flodkräfta.

Kustområden

Det finns flera delar av kusten i kommunen som är skyddsvärda. I grunda vikar, det vill säga på djup ner till 
ungefär 6 meter finns höga ekologiska värden för fåglar och fisk som använder områdena för lek-, yngel-, 
bo- och födosöksplatser. Merparten av den fastsittande växtligheten som exempelvis blåstång förekommer 
också inom de grunda områdena.  Eftersom vattnet värms upp snabbt på våren kommer den biologiska 
produktionen igång tidigare än på djupa vatten, vilket gynnar flera fiskarters första känsliga levnadsstadier. 
Vegetationen under vattenytan och i strandkanten är ofta riklig i dessa vikar och ger skydd för fisk och fågel. 
I många av områdena är vattenombytet långsamt, speciellt i trösklade vikar, vilket ökar känsligheten för stör-
ning. Grunda havsvikar är ofta intressanta för friluftslivet och olika typer av exploateringar. De flesta bryggor 
och båtar placeras helst i skyddade grundområden och utgör därmed ett störmoment för det biologiska livet. 
Intressekonflikter kring grundområdena är därför vanliga. 

I Kustplanen1 som kommunen arbetade fram med Haninge kommun 2002 har ett antal vatten klassats som 
skyddsvärda då de är relativt opåverkade och grunda, se karta nedan. Generellt är det områdenas orördhet 
och avstånd från mänsklig aktivitet som bidrar till att områdena anses skyddsvärda. Vikar har flygbildstolkats 
och inventerats för att få en överblick över områden som kan behöva skyddas.

Ytterskärgårdsområdena, som skiljer sig från de inre skyddade vikarna med snabbare vattenomsättning, hö-
gre salthalt och klarare vatten, gynnar betydelsefulla och variationsrika biotoper av marin karaktär. Speciellt 
viktiga är grunda hårdbottenområden där blåstångsamhället med en stor variation av olika alg- och djurarter 
dominerar. 

Kustplanen tar även upp ekologiskt särskilt känsliga områden (ESKO), det vill säga områden som har koppling 
till 3 kap 3 § miljöbalken. 

I allmänhet kan ekologiskt särskilt känsliga områden utgöras av:
• områden i instabila eller lättpåverkade stadier
• hotade ekosystem eller områden med hotade eller sällsynta arter
• områden med förekomst av nyckelarter

• områden med speciellt viktiga nyckelfunktioner

I Nynäshamns kommun pekas följande områden med grunda bottnar ut som sannolika ESKO-områden: Rassa 
vikar, Sittuviken, Dragfjärden och delar av Svärdsfjärden och Himmerfjärden.

De områden som markerats som påverkade i kartan är dels tröskade vikar med stort belastningstryck av t.ex. 
marinor, förtätning av bebyggelse, samt områden med närhet till tätort som kontinuerligt under längre tid 
utsatts för belastning. De negativa förändringar som konstaterats är exempelvis permanent låga syrgashalter 
i bottenvattnet, höga tungmetallhalter och obalans i näringsämnes koncentrationer. I dessa områden är det 
viktigt att miljökonsekvenserna utreds noggrant vid alla typer av exploateringar för att inte ytterligare försäm-
ring av vattenkvaliteten ska ske.

1 Kustplanens aktuella delar har arbetats in i denna yt- och grundvattenplan samt vid omarbetningen  
 av ÖP2012. Läs mer om Kustplanen i bilaga A3



19

Datum: 2018-09-27
Koordinatsystem: SWEREF99 18 00
TopoWebb Skikt (LM), Höjdmodell (LM)



20

A	2	-	Miljöproblem	i	kommunens	vatten
I Nynäshamns kommun finns tre stora problemområden gällande vatten. Främst är det övergödning som orsa-
kar att i stort sett alla vatten inom kommunens gränser inte uppnår god ekologisk status, men miljögifter och 
fysiska förändringar utgör också problem. Nedan ges en sammanställning av de miljöproblem som kommunens 
vatten är utsatta för. 

Övergödning
Det mest omfattande vattenproblemet i Nynäshamn är övergödning. Övergödning innebär att växter har myck-
et hög tillgång till sina viktigaste näringsämnen och resulterar i att sjöar och vattendrag växer igen, orsakar 
algblomning och förändrar artsammansättningen i växt- och djursamhällen kraftigt. Orsakerna är en för hög 
tillförsel av framförallt kväve och fosfor som kommer från diffusa förluster och utsläpp från jordbruksmark, 
avloppsreningsverk, enskilda avlopp, dagvatten och industrier. Fosfor och kväve faller också ner på mark och 
vatten direkt från luften. Dessa utsläpp kommer ofta långväga ifrån. Kommunens olika kustvattenförekomster 
är även starkt påverkade av Östersjön i stort, det finns så att säga en  utsjöpåverkan

Nationellt sett bedöms enskilda avlopp tillföra ungefär 15 % av den totala nettobelastningen av kväve och 
fosfor till haven, jordbruket 35 % och avloppsreningsverken 18 % enligt Havs- och vattenmyndigheten. 

I Nynäshamns kommun är alla vattenförekomster utom Grindsjön och Fjättern övergödda. 

Påverkanskällor

Nedan ges en sammanställning av de påverkanskällor som bidrar främst till övergödning i Nynäshamns kom-
mun.

Lantbruk	och	gödningsmedel

Jordbruksmark står generellt sett för den största delen av näringsutsläpp till vatten och är en stor bidragande 
orsak till övergödningen i våra vatten. I Nynäshamn finns totalt 53 km2 jordbruksmark vilket är ungefär 15 % 
av kommunens landareal . Under de senaste 30 åren har arealen jordbruksmark minskat med 10 km2. Under 
samma tid har fördelningen av hur marken brukas ändrats från att bestå av en hög andel av olika sädesslag, 
potatis och slåtter- och betesvall till en dominans av slåtter- och betesvall och träda. 

I Nynäshamns kommun är det framförallt fosforläckage från jordbruksmark som orsakar problematik, men 
även kväveläckagen är relativt stora. När det gäller fosforförluster sägs det att 90 % av förlusterna i ett av-
rinningsområde sker från 10 % av landarealen under 1 % av tiden, varför det är av stor vikt att sätta in rätt 
åtgärder på rätt plats vid rätt tidpunkt. De stora näringsläckagen sker i samband med höga vattenflöden, 
exempelvis när det kommer stora regnmängder eller det blir en snabb snösmältning. Under år 2012 hade ex-
empelvis avrinningsområdet för Dyån/Fitunaån drygt tre gånger så höga fosforförluster jämfört med år 2011, 
där 2011 var relativt torrt medan det 2012 kom stora regnmängder. 

I jordbruksmark finns många olika åtgärder som kan minska näringsläckage till vatten. Våtmarker, strukturkalk-
ning, fosfordammar och anpassade skyddszoner är några exempel. I de stora jordbruksområdena i kommunen 
– längs med Dyån/Fitunaån samt Muskån/Hammerstaån är jordarna lerhaltiga. Lerhaltiga jordar med dåligt 
fungerande dränering och låg kalkhalt har stor benägenhet för främst fosforläckage.

Nynäshamns kommun äger drygt 8 % av jordbruksmarken (4,35 km2) i kommunen. I dagsläget arrenderas 
merparten av den ut till lokala lantbrukare. Den största arrendatorn är medlem i Greppa näringen. 

För den privata jordbruksmarken är kommunens möjligheter att påverka utsläppen från jordbruket mera be-
gränsade och består av tillsyn enligt miljöbalken samt frivilliga samarbeten. Kommunen bör fortsätta ha en 
aktiv roll för att samarbetsprojekt med andra aktörer ska genomföras, både genom egna initiativ och genom 
fortsatt engagemang i Svealands kustvattenvårdsförbund och Himmerfjärdens och Kaggfjärdens vattenråd.
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Merparten av kommunens jordbruksmark är dikad för att frilägga mer odlingsbar jord samt för att motverka 
översvämningar. Den dränerade marken sköts av olika markavvattningsföretag som är skyldiga att sköta om 
dikena för att upprätthålla de hydrologiska förhållandena som skapats, exempelvis genom grävning eller klipp-
ning av vegetation i diken för att underlätta att vattnet rinner bort från markerna. På flera platser i kommunen 
finns markavattningsföretag som inte är aktiva, vilket skapar problem då översvämningar uppstår allt oftare 
eftersom vattenavrinningen inte fungerar. Detta i kombination med ökad förekomst av bäver i kommunen ska-
par problem i både samhällen och i produktiv jord- och skogsmark. 

När underhåll av diken inte gjorts under en mycket lång tidsperiod och det på grund av detta uppstått ett nytt 
naturtillstånd, kan det behövas tillstånd från länsstyrelsen för att utföra dikesrensning. I tveksamma fall är det 
alltid bäst att samråda med länsstyrelsen. Om rensningen ”kan komma att väsentligt ändra naturmiljön” är 
man skyldig att samråda med länsstyrelsen innan rensningsarbeten påbörjas.

I Nynäshamns kommun har antalet hästar ökat med åren vilket är en trend som gäller hela Sverige. Forskning 
visar att fosforläckage från hästhagar är tre gånger högre än från växtodlingsfält. Halten av löst reaktivt fosfor, 
som snabbt kan bidra till övergödning, var 13 gånger högre. Mockning och begränsad vinterutfodring i hagar, 
att använda fosforfilter för att ta hand om fosfor i dräneringsvatten, samt skapa skyddszon mellan hage och 
vattendrag är typer av åtgärder som minskar risken för läckage. Att använda träflis på ytor där hästar utfodras 
och där gödsel ansamlas är också ett konkret råd för att minska läckage1.  Kommunen bör ha en aktiv dialog 
med hästägarna och uppmuntra dem att ha färre hästar per ytenhet – dels för att minska på övergödningspro-
blematiken, men också eftersom ett lågintensivt hästbete gynnar en artrik flora och insektsfauna. 

En annan källa till näringsläckage kan vara utsläpp av gödningsämnen från parkskötsel. Nynäshamns kom-
muns parkavdelning sköter om stora grönytor, parker, skolgårdar med mera. Generellt har man under åren 
använt en mycket liten del konstgödning och gör så än idag.

Spillvatten

Spillvatten (avloppsvatten) tas om hand i kommunens tre avloppsreningsverk i Marsta, Torp och Nynäshamn. 
I nuläget tar de tillsammans emot avloppsvatten från 78 % av kommunens befolkning. Reningsverket i Ny-
näshamn tar emot spillvatten från orterna Nynäshamn,  Ösmo och Segersäng, slam från kommunens samtliga 
avloppsreningsverk och från alla de fastigheter som ligger utanför de allmänna VA-anläggningarna som har 
trekammarbrunnar eller slutna tankar. Reningsverket har Alhagens våtmark som sista kvävereningssteg och 
våtmarken tar även emot en viss mängd dagvatten från tätorten. Ett problem med avloppsreningsverk är 
förekomsten av bräddning via bräddavlopp, vilket innebär att mer eller mindre utspätt avloppsvatten från ett 
överbelastat ledningsnät avleds direkt till närmaste vatten (recipient). Bräddning har en större betydelse för 
fosforutsläppen än för kväve, eftersom reningsgraden i verken är högre för fosfor. I Nynäshamn är problemen 
med bräddningar små. 

Ungefär 4700 fastigheter i kommunen är anslutna till gemensamhetsanläggningar eller har enskild avlopps-
lösning. Av de enskilda avloppen uppskattas ungefär tre fjärdedelar inte uppfylla dagens reningskrav utan 
kommer behöva åtgärdas. Kommunen har våren 2014 antagit en VA-utvecklingsplan som tillsammans med 
en VA-strategi utgör kommunens VA-plan. Planen innebär att cirka 2500 av de enskilda avloppen ska anslutas 
till kommunalt vatten och avlopp och har ett tidsperspektiv till ungefär 2030. En preliminär tidsplan för ut-
byggnaden finns i VA-utvecklingsplanen. De övriga cirka 2000 enskilda avlopp som inte kommer anslutas till 
kommunalt VA måste vid behov uppgradera sina anläggningar så att de uppfyller dagens krav. Tillsyn av de 
enskilda avloppen sker mellan 2015- ca 2023. 2017 utformades nya riktlinjer och krav för enskilt vatten och 
avlopp i Nynäshamns kommun. Riktlinjerna pekar ut områden med krav på tillstånds- och anmälningsplikt för 
borrning av brunn. 

Med den planerade utökningen av VA-nätet uppskattas utsläppen av kväve från kommunens avlopp sänkas 
från dagens (2010) uppskattade situation på 28 ton per år till 18 ton per år. När det gäller fosfor uppskattas 
utsläppen sjunka från 2,6 ton per år till 0,9. Detta är en mycket stor sänkning av miljöbelastningen på våra 
vatten. På sikt planeras avloppsreningsverken i Torp och Marsta att läggas ner och låta överföringsledningar 
föra avloppsvattnet till Nynäshamns reningsverk istället.

1 Parvage, M. M. (2015) Impact of Horse-keeping on phosphorus (P) concentrations in soil and water.  
 Doktorsavhandling. Uppsala: Sveriges Lantbruksuniversitet
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Dagvatten

Dagvatten är vatten som tillfälligt rinner på markytan. Oftast menar man vatten från hårdgjorda ytor så som 
hustak, vägar, parkeringsplatser och stenläggningar. Det mesta dagvattnet är regn eller smältvatten från snö 
och is. Innehållet i dagvattnet beror på hur markanvändningen ser ut i området. Gällande näringsämnen är 
det främst kväve som finns i dagvattnet. Dagvattnet samlas normalt upp i ledningar eller i öppna dagvat-
tensystem innan det förs ut i recipient. Längs transportvägen till recipienten kan diffus föroreningsspridning 
till grundvatten och omgivande mark ske. I äldre bebyggelseområden finns även kombinerade ledningar där 
dagvattnet leds tillsammans med spillvatten till reningsverken. Normalt sett renas inte dagvatten i avlopps-
reningsverk på grund av att reningsprocessen fungerar sämre när mer utspätt vatten kommer in i renings-
verket. Det går även åt onödigt mycket energi att pumpa in dagvattnet i verken. I Nynäshamns tätort tas 
delar av dagvattnet omhand i Alhagens våtmark. Övrigt dagvatten leds ut i havet på ett flertal platser. I Gröd-
by leds dagvattnet till Muskån/Hammerstaån, i Sunnerby-Spångbro fungerar Dyån/Fitunaån som recipient, 
medan en viss mängd dagvatten tas emot och renas i de två biodammarna som ligger i anslutning till Torps 
reningsverk. Ösmos dagvatten leds bland annat till sjön Muskan, Lidatorps dagvatten släpps ut i vattendraget 
som rinner till sjön Älvviken och Fållnäsviken tar emot dagvatten från Marsta. 

Sjöfart

Sjöfarten bidrar till övergödningen i form av dess utsläpp av toalettavfall. Det är sedan 1990-talet förbjud-
et för all yrkestrafik att släppa ut toalettavfall inom svenskt sjöterritorium och svensk ekonomisk zon. För 
kryssningsfartyg och andra passagerarfartyg som färjor införs ett förbud mot utsläpp av toalettavfall för hela 
Östersjöområdet, inklusive ryska vatten, från och med 2019 för nya fartyg och 2021 för befintliga fartyg. 

2015 infördes ett förbud mot att släppa ut toalettavfall från fritidsbåtar i hav, sjöar och inre vattendrag. För-
budet gäller alla fritidsbåtar förutom de som är k-märkta. Genom förbudet mot toalettavfall från fritidsbåtar 
bidrar Sverige till att uppnå sitt åtagande om minskade utsläpp av kväve och fosfor. Förbudet gäller hela 
Sveriges sjöterritorium, längs hela Sveriges kust, i alla sjöar och inre vattendrag. Sedan 2002 finns ett krav 
på fritidsbåtshamnar att kunna ta emot avfall från fritidsbåtar (se Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna 
råd om mottagning av avfall från fartyg, SJÖFS 2001:13). I och med införandet av förbudet måste ett antal 
mottagningsanordningar för toalettavfall installeras eller byggas ut för att kunna tillgodose det ökade beho-
vet av toatömning. Fritidsbåtshamnarna ska kunna ta emot avfallet från de fritidsbåtar som använder ham-
nen. Behovet av att lämna avfall ska styra omfattningen och utformningen av mottagningsanordningarna. I 
Nynäshamns gästhamn finns en toalettavfallsstation och avfallet från vissa stora kryssningsfartyg har om-
händertagits på Nynäshamns avloppsreningsverk. Sorunda båtklubb på Lisö har också en tömningsstation. 

Industri

I Nynäshamns kommun är oljeraffinaderiet Nynas Refining AB störst av industriverksamheterna. Bolaget 
jobbar mycket med att begränsa sina olika utsläpp till luft, vatten och jord. I en huvudförhandling i novem-
ber 2009 anger Nynas Refining AB att deras framtida maximala utsläpp till vatten efter rening kan komma 
att uppgå till: olja 250 kg/år, BOD7  6300 kg/år, COD  38000 kg/år, kväve 6300 kg/år samt fosfor 250 kg/
år. Detta gäller vid en genomsättning av 1,9 miljoner ton råolja per år. Oljeraffinaderiet har dessutom stora 
utsläpp till luft varav en del till sist hamnar på mark och i vattenförekomster. 

Befintlig och kommande hamnverksamhet ger direkta och indirekta utsläpp till både luft och vatten. Övrig 
industri är ansluten till kommunalt avloppsnät om de är belägna inom kommunalt verksamhetsområde.
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Miljögifter
Inom vattenförvaltningen innefattar begreppet miljögifter gränsvärden för 33 prioriterade ämnen eller äm-
nesgrupper samt 8 övriga förorenande ämnen. De prioriterade ämnena har kompletterats med ytterligare 
12 stycken enligt EU-direktivet om prioriterade ämnen (2008/105/EG).

De ämnen som släpps ut i vattnet i betydande mängd och som inte är utpekade som prioriterade ämnen, 
klassificeras under ekologisk status som särskilda förorenande ämnen. Betydande mängd bedöms vara en 
sådan mängd av ett ämne som kan hindra att den ekologiska statusen uppfylls. Miljögifterna kan bestå av 
utsläpp från hushåll, reningsverk, industri, läckage från dumpning, utsläpp från förbränning samt läckage 
från växtskyddsmedel för att nämna några. 

Det är viktigt att påpeka att det generellt finns dåligt underlag gällande förekomst av miljögifter i kom-
munens vattenförekomster. Några gifter är kända sedan länge, men fler och fler nya skadliga ämnen och 
förekomster av gamla utsläpp upptäcks löpande ute i vattenförekomsterna.

Översikt av den kemiska statusen i Nynäshamns kommun med omnejd, där kvicksilver och PBDE är borträk-
nat. Räknas Kvicksilver och PBDE in blir samtliga ytvatten rödmarkerade. Röda områden har alltså problem 
med fler miljögifter förutom kvicksilver och PBDE. Med på bilden finns inte statusen för grundvatten med, men 
den uppnår god kemisk status i samtliga grundvattenförekomsten i kommunen. 
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Kvicksilver

Den största problematiken med miljögifter i kommunen är gemensam för hela Sverige och utgörs av höga 
halterna av kvicksilver och kvicksilverföreningar i marker och vatten. Det  är framför allt genom förbrännings-
processer som kvicksilver har släppts ut i atmosfären och i mark- och vattenmiljöer. Det kvicksilver som faller 
ned över Sverige kommer främst från utsläpp i andra europeiska länder, men även från övriga delar av världen. 
Höga kvicksilverhalter i marken medför i sin tur att kvicksilverhalterna ökar i vattnet. Problemen förstärks i 
samband med försurning och när avrinningsförhållandena ändras på grund av exempelvis skogsdikning eller 
markskador i samband med avverkningar. 

I EG:s ramdirektiv för vatten anges gränsvärdet, det vill säga den tillåtna halten, för kvicksilver i biota1 till 20 
mikrogram per kilogram och mäts i gädda. I Sverige överstiger kvicksilverhalterna gränsvärdet i alla ytvatten-
förekomster; sjöar, vattendrag och kustvatten. Det går oftast bra att äta fisk som kommer från ett vatten där 
kvicksilverhalten överskrider EUs gränsvärde. Fisk som livsmedel har ett allmänt EU-gemensamt gränsvärde på 
0,5 milligram per kilogram. Vissa fiskarter, såsom gädda, ål och hälleflundra, har ett högre gränsvärde på 1,0 
milligram per kilogram. Livsmedelsverket har tagit fram kostrekommendationer som gäller för fisk. Det finns 
även riktade råd till gravida och ammande kvinnor. 

På grund av att den största källan till kvicksilver i naturen är atmosfäriskt nedfall går det inte att avgöra inom 
vilken tid det är möjligt att sänka halterna till att understiga EUs gränsvärde i fisk. 

PBDE

Förutom kvicksilver har det konstaterats att även halterna av bromerade difenyletrar, även kallade PBDE (bro-
merande flamskyddsmedel), bedöms överskrida gränsvärdet i fisk i samtliga vattenförekomster i Sverige. Detta 
med anledning av ett nytt Europeiskt gränsvärde för PBDE (kongenerna2 28, 47, 99, 100, 153 och 154) i fisk. 
Bedömningen är en nationell extrapolering. I EG:s ramdirektiv för vatten anges gränsvärdet för PBDE i biota 
till 0,0085 mikrogram per kilogram våtvikt. PBDE används som flamskyddsmedel i bland annat elektronik, iso-
leringsmaterial, gummikablar, byggmaterial, möbler, fordon, plastprodukter och textilier. Förekomsten av PBDE 
i natur och vatten beror främst på påverkan från långväga luftburna föroreningar och bedöms ha en sådan 
omfattning och karaktär att det i dagsläget saknas tekniska förutsättningar att åtgärda det. Användning av 
pentaBDE och oktaBDE förbjöds 2004 inom EU medan vissa kongener fortfarande är tillåtna. All användning är 
förbjuden i elektrisk och elektronisk utrustning.

De nuvarande halterna av PBDE får inte öka. 

TBT

TBT eller tributyltenn är en giftig organisk förening som använts i båtbottenfärger för att hindra påväxt av till 
exempel alger eller havstulpaner på båtskrov. TBT i båtbottenfärger är förbjudna i Sverige för båtar mindre 
än 25 meter sedan 1989. Från 2003 får inte heller större båtar målas med färg innehållande TBT enligt FN:s 
konvention om skadliga antifoulingsystem3 för fartyg. Dock förekommer fortfarande fartyg målade med dessa 
färger i svenska vatten. Gränsvärdet för TBT i sediment är 1,6 µg TBT/kg TS4 vid en organisk kolhalt på 5 %. 
TBT har hittats i sediment i flera vattenförekomster i kommunen: i Himmerfjärden, Svärdsfjärden, Asköfjärden, 
Krabbfjärden, Mysingen och Stockholms skärgårds södra kustvatten.

PFAS

Problem med PFAS i yt- och grundvatten har uppmärksammats allt mer under de senaste åren. Höga halter av 
PFAS har hittats i flera dricksvattentäkter, och många människor har därmed utsatts för betydande risker. Tidi-
gare undersökningar visar att förekomsten och spridningen i miljön kan vara omfattande, men det saknas en 
heltäckande kartläggning. I Nynäshamn har dricksvattnet i Gorran analyserats och inga problem har upptäckts. 

Övrigt

1 Biologiskt material
2 Kongener är olika varianter inom en kemisk ämnesgrupp.
3 Beläggning, färg, ytbehandling, underlag eller anordning som används på ett fartyg för att   
 kontrollera eller förhindra fastsättning av oönskade organismer
4 Torrsubstans
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Förutom ovan nämnda miljögifter har ämnena flouranten och antracen hittats i halter som överskrider 
gränsvärdet för god status i Mysingen. Det har även visat sig att Dyån/Fitunaån och Västra Styran har höga 
halter ammoniak. Detta är troligtvis kopplat till övergödning då ammonium kan frigöras från syrefattiga sedi-
ment i kraftigt övergödda vatten. 

Läkemedel

Ett ytterligare problem som ännu inte upptas inom vattenförvaltningen är problematiken kring läkemedels-
rester i vattenmiljön. Denna breda grupp av kemiska ämnen kan påverka fiskar och andra vattenlevande djur 
redan vid låga halter. Vid användning utsöndras läkemedel ur kroppen via urin och avföring och sprids via 
avloppssystemen. En annan källa är läkemedels¬tillverkning. Reningsverk är oftast inte anpassade för att 
rena läkemedel ur vattnet och därför passerar läkemedelsrester reningsverken med utgående vatten, utan 
att halterna minskas eller att deras egenskaper förändras. Forskning pågår för att ta fram metoder som renar 
vattnet från läkemedel, genom ozonbehandling, membranfilter eller aktivt kol. I Sverige används ungefär 1000 
olika aktiva substanser och fler tillkommer varje år. Vissa ämnen, som östrogener och antibiotika, känner man 
till miljöeffekterna av relativt väl, medan andra är mindre studerade. Utöver läkemedel finns även narkotiska 
substanser i avloppsvatten.

Plast

Nedskräpning av framförallt plast till vattenmiljöer är ett problem som diskuteras mer och mer. 80-90 % 
av skräpet i havet är plast och cirka 80 % kommer från land5.  Plasten kan delas in i två kategorier: större 
plastskräp och mikroplaster. Den förstnämnda är exempelvis tappade fiskenät, plastpåsar, flaskor med mera. 
Mikroplasterna är plastpartiklar som är mindre än 5 mm och kan dels komma från fragment från större plast-
skräp (väg- och däckslitage, frigolit, textilfibrer, plastfärger m.m.) eller vara framställda i liten form och finns 
i exempelvis som granulat i kosmetika och tandkräm eller pellets i konstgräsplaner. Plasterna innehåller ofta 
kemikalier som orsakar skada bland växter och djur, exempelvis bisfenol A eller styren. Tillsatsämnena i plas-
ten kan frigöras till vattnet, exempelvis ftalater och flamskyddsmedel. Dessutom fäster organiska miljögifter 
(till exempel PAH:er, PCB och DDT) lätt på plastfragment vilket gör att mängden miljögifter ofta är mycket 
högre på plastpartiklarna än i den fria vatten¬massan. En undersökning av mängd platspartiklar på olika djup 
i havsvatten har gjorts i Himmerfjärden, Krabbfjärden och vid Landsortsdjupet och visar att det rör sig om 
ungefär 100-7500 mikroplastpartiklar per kubikmeter vatten6. 

Plasterna i sig orsakar skador bland vattenlevande djur då de rent mekaniskt skadar djuren då till exempel nät 
eller plastpåsar fastnar på/i djuret. Plaster förväxlas även som föda vilket orsakar bland annat svält, inflam-
mationer, förgiftning, skador i hjärna och muskler och förändrade beteenden. Bland växtplankton har skadade 
celler och fotosyntes upptäckts. 

I dagsläget finns än så länge liten kunskap om plastskräpets effekter, men mycket forskning pågår på nationell 
och internationell nivå.

Påverkanskällor

Nedan ges en sammanställning av de påverkanskällor som bidrar främst till förekomst av miljögifter vattnen i 
Nynäshamns kommun.

Förorenade	områden	

Ungefär 200 förorenade områden eller så kallade MIFO-objekt (Metodik för Inventering av Förorenade Om-
råden) har identifierats i kommunen, vilka utgörs av kända och potentiella föroreningskällor av miljögifter till 
vatten. Områdena kan bestå av både gamla och nya föroreningskällor, exempelvis, bensinmackar, deponier, 
kvarn- och sågverksamheter, båtplatser, verkstäder med mera. MIFO-objekten är indelade i branschklass och 
riskklass. Det finns fyra olika riskklasser där klass 1 och 2 påvisar störst risk för att mark-, yt- eller grundvatten 
är förorenade och i eventuellt behov av sanering. 

5 Andrady 2011
6 Gorokhova, 2015
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Dagvatten	och	spillvatten

Användningen av kemikalier i samhället ar omfattande och undersökningar visar att många av dem sprider sig 
till vattenmiljön bland annat via dagvatten eller avloppsreningsverk. I dagvatten från vägar kommer till exem-
pel oljerester, salt och gummi, medan det från bebyggelse kan röra sig om metaller från olika typer av tak samt 
luftföroreningar som samlats på olika ytor. Undersökningar visar att dagvatten är en stor utsläppskälla till de 
prioriterade ämnen som ingår i vattendirektivet och har därför blivit aktuellt att åtgärda i vattenförvaltningsar-
betet. Läs mer om dagvatten under Påverkanskällor i avsnittet för Övergödning.

I spillvatten från industrier, jordbruk och hushåll kan det exempelvis röra sig om olika metaller, tungmetaller, 
lösningsmedel, oljor, läkemedelsrester, bekämpningsmedel, samt mikroplaster från hygienprodukter, kosmeti-
ka och textilier. Avloppsreningsverk är inte konstruerade för att bryta ner rester av läkemedel eller andra farliga 
ämnen och dagens avloppsreningsverk avlägsnar inte alla dessa substanser. Det finns ett stort behov av vidare 
utredning och forskning på detta område. 

Sjöfart

Målning av båtskrov med giftiga så kallade biocidfärger för att undvika påväxt av sjötulpaner och andra 
fastsittande vattenorganismer, är en stor källa till spridning av miljögifter. Tidigare användes bland annat 
tributyltenn (TBT) i båtbottenfärger för att undvika påväxt. Idag är sådana färger förbjudna i Östersjön men 
rester finns fortfarande kvar och viss olaglig målning förekommer. Under 2007 deltog Nynäshamns kommun i 
projektet ”I love båtliv” tillsammans med Naturskyddsföreningen, Svenska Båtunionen och några andra Stock-
holmskommuner. Syftet var bland annat att nå ut till så många båtägare som möjligt med information om vad 
man som båtägare kan göra för att förbättra miljön. Sedan dess har medvetenheten ökat, framför allt genom 
myndigheternas arbete och samarbete med båtägarna och deras förbund på både regional och national nivå. 
Teknikutvecklingen som borsttvättar för båtar eller förvaringsmöjligheter som båtliftar har också bidragit till fler 
alternativ till den traditionella målningen med biocidfärger. Genom att använda borsttvätt eller spolplatta är det 
möjligt att fånga upp ungefär 20 procent av de giftiga ämnena. Resterande 80 procent frigörs medan båtarna 
ligger i vattnet. Detta är viktigt att tänka på när det gäller de många och allt mer välbesökta naturhamnar som 
finns i kommunen. I vissa av dessa ligger båtar många veckor i sträck under sommaren. Ett exempel är Rassa 
vikar som är ett mycket värdefullt område för fågel-, fisk- och växtliv. Det finns båtbottenfärger som tagits 
fram som ett miljövänligt alternativ. Dessa kan tyvärr ha biverkningar i form av andra hälso- eller miljöskadliga 
ämnen. Flagor av plastfärger orsakar även problem med mikroplaster i vattenmiljön.

Hantering (lagring och omhändertagande) av kemikalier och farligt avfall kan utgöra ett problem för vattenkva-
liteten om det inte görs på rätt sätt. När exempelvis båtbottnar vårdas/behandlas blir det ofta spill på marken 
som i sin tur kan förorena vattnet. 

I Nynäshamns gästhamn finns en båtbottentvätt sedan 2001, en miljöstation samt en station för mottagning 
av toalettavfall från fritidsbåtar. 

Fiske och båtliv är också källor till att plastskräp hamnar i framförallt havsmiljöer. Förlorade fiskeredskap, ex-
ponerad frigolit i bryggor och bojar, rep som skavs sönder, samt övrigt plastskräp som till exempel påsar och 
flaskor är exempel på plastskräp som orsakar problem för växt- och djurliv i havet.

I och med att det i Nynäshamn finns både raffinaderiverksamhet, nationell och internationell färjeverksamhet, 
förekomster av stora farleder, stor fritidsbåtsturism och framförallt en lång kuststräcka, finns en stor risk för 
oljeutsläpp, både stora som små. Kommunen har i förberedande syfte tagit fram en gemensam oljeskyddsplan 
med fyra andra kommuner för att kunna hantera oljeutsläpp på ett så bra och kontrollerat sätt som möjligt. Se 
beskrivningen av oljeskyddsplanen i kapitel 4.

Växtskyddsmedel

Växtskyddsmedel inom jordbruk och trädgård kan orsaka problem, särskilt om preparaten inte används på rätt 
sätt. Det kan självklart även förekomma olyckor där växtskyddsmedel oavsiktligt tar sig ut i mark och vatten. 
Sedan 1990 finns krav på utbildning för personer som hanterar växtskyddsmedel. Ett annat stort problem är 
gamla synder från tiden då exempelvis DDT1 användes flitigt som bekämpningsmedel. Detta är förbjudet idag, 
men rester i mark kan fortfarande orsaka problem. 

I Nynäshamns kommun finns få kända problem relaterade till växtskyddsmedel. I Sorundaåsen södra, där 
1 Dikloridfenyltrikloretan. Ett insektsgift som bland annat använts inom jordbruket. Numera är ämnet 
förbjudet.
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Gorrans vattentäkt ligger, har förekomster av bekämpningsmedlet BAM2 hittats, dock ligger halterna under 
gränsvärdet. Höga halter BAM hittades i Grödby vattentäkt 2002 men dessa har sjunkit sedan dess. 

Nynäshamns kommuns parkavdelning sköter om stora grönytor, parker, skolgårdar med mera. Under åren har 
en mycket liten del konstgödning och bekämpningsmedel använts. Ogräs tas i regel bort manuellt. På hård-
gjorda ytor brukar exempelvis ogräs brännas bort.

Landbaserade	källor	till	plastföroreningar

Forskningen har ännu inte kunnat kvantifiera hur mycket plast som härrör från alla olika utsläppskällor, men 
det som hittills kan konstateras är att däck- och vägslitage, samt konstgräsplaner bidrar med stora mängder 
plast till vattenmiljöer. Konstgräsplanerna har gummi- eller plastkorn som fungerar som stöttning och stöt-
dämpning och fylls på med nytt granulat då och då. Nynäshamn har två konstgräsplaner i dagsläget, en i 
Kvarnängen och en i Sunnerby. Dessa har gummigranulat och fylls på vid behov. 

Fysiska	förändringar
Att ett vatten har problem med fysiska förändringar innebär att mänskliga ingrepp har gjorts som förändrat 
vattnets ursprungliga utseende. Det kan röra sig om dämning, vattenreglering, rensning, muddring, rätning, 
kanalisering, sjösänkning, utfyllnad för bryggor, hamnar, vägbankar, samt påverkan av markanvändningen i 
vattenmiljöernas närområde.

En stor del av kommunens vattendrag, sjöar och kuster har utsatts för olika typer av fysiska förändringar un-
der årens lopp. Eftersom vatten under lång tid har varit transportmedel, livsmedel och använts inom många 
olika typer av verksamheter är det inte konstigt att människan har påverkat det fysiska utseendet på vattnet 
i ganska hög grad. 

Längs kusten har sjöfarten bidragit med erosionsproblem, särskilt längs farleden mellan Landsort och Söder-
tälje. En ny sträckning av farleden planeras där denna avses hamna närmare Nynäshamns kommun. Utred-
ningar visar att erosionsproblemen inte kommer öka i någon större omfattning. Det framförallt är fartygens 
hastighet som har inverkan på erosion och i arbetet med Landsortsfarleden föreslås en sänkning av hastighe-
ten till 9 knop mot dagens 12. Det är länsstyrelsen som beslutar om hastighetsbegränsningar i farleder. 

Muddringar, bryggor och annan byggnation längs kusten bidrar också till att ekologisk status påverkas nega-
tivt.

I kommunens vattendrag har uträtningar gjorts i stor skala vilket gör att de inte längre har sitt naturliga 
slingrande utseende (meandring) kvar. I kommunens två största vattendrag Dyån/Fitunaån samt Muskån/
Hammerstaån är det endast de sista kilometrarna uppströms mynningen i havet som meandrar. Vägtrummor, 
broar och dammbyggen påverkar också hur vattnet tar sig fram i landskapet. Under första hälften av 1900-ta-
let bildades många markavvattningsföretag för att skapa ny odlingsbar mark genom att dika ur våtmarker eller 
sänka vattenståndet i sjöar. Numera är markavvattning förbjudet i hela Stockholms län. Markavvattningsföre-
tagen är skyldiga att underhålla sina diken enligt det 11 kapitlet i miljöbalken. 

I Dyån/Fitunaån, Muskån/Hammerstaån, Källstaån, Grimstaån, Kolbottenån och Kvarnbäcken finns definitiva 
och/eller partiella vandringshinder för fisk. Dessa består av bland annat gamla dämmen för kvarnar och väg-
trummor som hindrar fisken att ta sig upp i vattendragen.

I kommunen har sjöar sänkts på åtta platser. Våtmarksområdena Östra Styran och Lövsjön är tydliga exempel 
på rester av tidigare sjöar. Även Älvviken, Muskan, Vädersjön och Fagersjön har fått sitt vattenstånd sänkt. 
Vid Solsa/Norsbol har den tidigare sjön helt ersatts av jordbruksmark och i Alhagens våtmark finns en yta som 
tidigare utgjordes av en sjö. 

2 BAM är en nedbrytningsprodukt av det tidigare vanliga ogräsmedlet diklobenil.
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Strandskydd
Längs kusterna finns hamnar, bryggor och marinor, stora mängder permanent- och fritidsbebyggelse med 
mera, där strandzonerna påverkats och omformats till ett annat utseende än det naturliga. Nynäshamn har 
mycket kust och stränder, varav cirka 16,5 % är bebyggt (statistik från SCB 2010). Dessa olika byggnationer 
har även gjort att kust- och strandområden privatiserats och otillgängliggjorts för allmänheten och bland annat 
skapat hinder för växter och djurs utbredning. Strandskyddet är viktigt att värna om av flera skäl. Förutom 
att stärka allemansrätten vid vatten skyddar lagen växt- och djurlivet. För många växter och djur är strand-
områdena livsviktiga skafferier och barnkammare. Många hotade arter letar mat i strandområden. Naturliga 
stränder fångar även upp övergödande ämnen som annars förstör vattendrag, sjöar och hav. Då vi numera har 
vetskap om att havsnivån kommer att höjas framöver är det därför viktigt att ha med sig att strandskyddsom-
råden bör finnas kvar även vid framtida vattennivåer. Nynäshamns kommun är bergigt på många ställen och 
kommer inte att påverkas mycket vid en mindre höjning av havsnivån, men i låglänta områden är detta viktigt 
att tänka på vid planering av bebyggelse. 
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Förutom	dessa	 tre	 huvudproblem	 (övergödning,	miljögifter	 och	 fysiska	 för-
ändringar)	finns	ytterligare	miljöproblem	som	påverkar	våra	vattens	kvalitet	
och	kvantitet.	Dessa	är	klimatförändringar,	försurning,	främmande	arter,	vat-
tenuttag,	 skydd	av	dricksvatten	 samt	 skadliga	 ämnen	 i	 grundvatten.	Dessa	
beskrivs	nedan.

Klimatförändringar
Med klimatförändringarna förutspås större variation i nederbörd med flera intensiva regnperioder som medför 
höga vattennivåer/-flöden, våtare vintrar och torrare somrar, samt förhöjda temperaturer. Effekterna kan bli 
ökad övergödning och ökat läckage av miljögifter, problem med vattenuttag och dricksvatten, samt föränd-
rade ekosystem.

Förändringar i temperatur, nederbörd och havsnivå är en realitet, men osäkerheten är stor kring hur påver-
kan från kommande klimatförändringar kommer att yttra sig i Nynäshamn. Klimatscenarier visar att i slutet 
av detta sekel kommer nederbörden att öka på årsbasis. Sommartid beräknas nederbörden minska medan 
nederbörden beräknas öka under vinterhalvåret. Frekvensen av extrema skyfall och extremt höga vatten-
stånd förväntas öka vilket kommer att innebära ökad risk för naturolyckor. Nynäshamns kommun har en lång 
kuststräcka där det finns risk för översvämning och erosion vilket på exempelvis kan påverka strandnära 
byggnader och infrastruktur. Det finns en stor osäkerhet om hur mycket havsnivån kommer att höjas på grund 
av klimatförändringarna. 2009 togs en klimat- och sårbarhetsanalys fram i samband med arbetet med en 
ny översiktsplan. Rapporten visar blygsamma havsnivåhöjningar i den nära framtiden, men betydligt högre i 
slutet av seklet. Dagens medelvattenstånd (2009) är +14,2 cm  i höjdsystem RH 2000. Medelvattenståndet 
2071-2100 beräknas för Nynäshamn uppgå till +53,2  cm för ett högt scenario och för det låga scenariot 
gäller +5,2 cm. För den Holländska Deltakommitténs högsta scenario kommer medelvattenytan att vara belä-
gen på nivån +92,2 cm1. För perioden efter år 2100 beräknas havsnivån att stiga mellan 2 och 4 meter över 
nuvarande nivå

Nuvarande 100-årsvattenstånd2 beräknas uppgå till 1,18  meter över normalvattenstånd (i höjdsystemet RH 
2000) och framtida 100-årsvattenstånd är beräknade att ligga mellan 1,1 och 2,21 meter över nuvarande 
nivå.  Det som idag är extrema vattenstånd kommer att bli relativt vanligt framöver. Extrema nivåer som har 
en återkomsttid på 100 år idag kommer i det höga scenariot inträffa vartannat år. Mest utsatta delar avseende 
havsnivåhöjning är Nynäshamns stad, delar av Fållnäsviken samt områden kring Himmelsö och Bredviken. 

Läs mer om framtida risker för respektive avrinningsområde i bilaga B i denna Yt- och grundvattenplan.

När det gäller nederbörd kan årsnederbörden öka till slutet av seklet med runt 20 % där störst ökning sker 
under vintern och våren. Den extrema nederbörden ökar också med runt 20 %, 1-timmesnederbörden kan 
öka med upp till 30 %. När det gäller vattendragen beräknas flödena i dessa öka vintertid och minska som-
martid. Vårflödestoppen försvinner och sommarperioden med låga flöden förlängs. Antalet dagar med låg 
markfuktighet ökar. Prognoserna gällande förändringar i nederbörd har gjorts på regional nivå3 och ska därför 
tolkas med försiktighet. 

Länsstyrelsen har arbetat fram dokumentet Rekommendationer för lägsta grundläggningsnivå längs Öst-
ersjöns kust i Stockholms län – med hänsyn till risken för översvämning. Denna rekommenderar att ny 
sammanhållen bebyggelse längs Östersjöns kust bör placeras ovanför nivån 2,70 m. Länsstyrelsen har även 
tagit fram Rekommendationer för hantering av översvämning till följd av skyfall, som bland annat anger att 
ny bebyggelse ska planeras så att den inte tar skada eller orsakar skada vid en översvämning från minst ett 
100-årsregn. Läs mer om detta samt kommunens beslutade lägsta grundläggningsnivå i bilaga A3.

1 Siffror från Översiktlig klimat- och sårbarhetsanalys – naturolyckor. Underlag till Översiktsplan 2010, 
SGI och SMHI, 2009. Omräknade till höjdsystemet RH2000.
2 Se ordlista
3 Framtidsklimat i Stockholms län - enligt RCP-scenarier, Klimatologi nr 21, SMHI, 2015
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Försurning
Försurning orsakas i huvudsak av luftutsläpp av svaveloxid, kväveoxid och ammoniak från sjöfart, vägtrafik, en-
ergianläggningar och industri. Internationell sjöfart är den absolut största utsläppskällan av försurande ämnen 
inom Norra Östersjöns vattendistrikt. Den 1 januari 2015 trädde skärpta regler för de så kallade svavelkontrol-
lområdena (SECA) i kraft. De nya reglerna innebär att fartygsbränslet får innehålla högst 0,1 procent svavel, 
jämfört med tidigare 1,0 procent, då fartyg färdas inom SECA-områden. Östersjön, Nordsjön och Engelska 
kanalen är SECA- områden, vilket innebär att reglerna omfattar allt vatten runt Sverige. Stockholms hamnar har 
vidtagit flera åtgärder för att minska sina utsläpp av försurande ämnen, exempelvis rabatter på hamnavgifter 
beroende på hur mycket kväveoxider som fartyget släpper ut eller om LNG1 används som drivmedel. Stock-
holms hamnar uppmuntrar även fartyg till att möjliggöra elanslutning i hamn.

Även skogsbruk bidrar till försurning då skörden i skogen innebär bortforsling av neutraliserande ämnen. 
Fiskyngel, dagsländelarver flodkräftor och flera andra djur är känsliga mot försurning. 

I Nynäshamns kommun finns endast mindre problem med försurning tack vare att jord och berggrund är 
kalkrika. Tidigare var Transjön, Tärnan och Långsjön allvarligt hotade av försurning2. Idag har främst Tärnan 
förbättrad status, medan Långsjön har fått en något bättre buffringsförmåga, men fortsatt lågt pH. Transjön 
har ett pH runt 6,5 och svag buffringsförmåga och det har sett ut så under de senaste tio åren. Hittills har inga 
sjöar kalkats i Nynäshamns kommun. 

Främmande arter
Främmande arter, eller introducerade eller invasiva arter som de också kallas, har nått svenska vatten dels av-
siktligt genom utplanteringar och dels oavsiktligt exempelvis via fartyg eller fiskeredskap. Spridning har också 
skett genom att arterna planterats ut i andra delar av Europa och därifrån spridit sig norrut. Konsekvenserna 
av att främmande arter introduceras i våra vatten är till stor del okända men man vet att det är mycket svårt, 
oftast omöjligt, att utrota en art som blivit livskraftig i sin nya miljö. Ökad global handel och fler och snabbare 
transporter i kombination med en förändring mot ett varmare klimat i Sverige, bidrar till att risken kan öka för 
introduktion av nya främmande arter. Samtliga kustvatten i vattendistriktet har preliminärt bedömts ha problem 
med främmande arter. Bedömningen baserar sig på att främmande arter har påträffats i ett antal kustvatten-
förekomster men kunskapsbristen är stor och de främmande arternas faktiska påverkan på ekologisk status 
måste utredas vidare inom hela vattendistriktet.

I och med att Nynäshamns kustvatten trafikeras av internationell sjöfart finns risken att skadliga arter från 
andra delar av världen kan etablera sig här. Sådana arter kan vara arter av vattenpest, sjögull, vandrarmuss-
la, amerikansk bäckröding, svartmunnad smörbult, ullhandskrabba och amerikansk kammanet. Svartmunnad 
smörbult har hittats vid Muskö och Yxlö de senaste åren. De länder som ingår i FN:s internationella sjöfartsor-
gan, International Maritime Organisation (IMO) har enats kring en konvention, barlastkonventionen. Barlastvat-
tenkonventionen syftar till att förhindra att farliga organismer sprids med fartygens barlastvatten och trädde i 
kraft den 8 september 2017 i och med att tillräckligt många länder ratificerat konventionen. Sverige ratificerade 
konventionen redan 2009.

I kommunens sötvattensmiljöer hotas bland annat flodkräftan av förekomst av den nordamerikanska signalkräf-
tan som bär på svampsjukdomen kräftpest som flodkräftorna inte klarar av. En stor del av kommunen utgör 
skyddsområde för kräfta, men kunskapsunderlaget om dagens förekomst av flodkräftor är dåligt och behöver 
undersökas. Enligt uppgift från länsstyrelsen finns troligtvis inga flodkräftor kvar i kommunen. Vissa uppgifter 
tyder på att flodkräfta har planterats in i brottsjön i Stora Vika kalkbrott, vilken bör undersökas.

Den 1 januari 2015 trädde en ny EU-lagstiftning i kraft: Europaparlamentets och rådets förordning nr 1143/2014 
om förebyggande och hantering av introduktion och spridning av invasiva främmande arter. Förordningen syftar 
till att ta itu med problem på ett övergripande sätt för att skydda inhemsk biologisk mångfald och ekosystem-
tjänster, samt att minimera och mildra effekter som dessa arter kan ha på människors hälsa eller ekonomi. En 
förteckning över de arter som omfattas av förordningen finns publicerade och revideras löpande. Från och med 
den 3 augusti 2016 är det förbjudet att byta, odla, föda upp, transportera, använda och hålla 37 arter som 
listas som invasiva främmande arter av unionsbetydelse. I augusti 2017 lades ytterligare 12 arter till denna 
lista. För arter med stor spridning gäller särskilda regler, till exempel för signalkräfta. Ett hanteringsprogram för 
signalkräftan med åtgärder för att stoppa dess spridning nationellt har arbetats fram. 

1 Liquefied Natural Gas (Flytande naturgas)
2 Miljöpolitiskt program för Nynäshamns kommun, 1991
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TopoWebb Skikt (LM), Höjdmodell (LM)

Vattenuttag
Vattenuttag görs av både ytvatten och grundvatten för bland annat kommunala vattenverk och enskild användning. 
Den kommunala dricksvattenförsörjningen är geografiskt uppdelad där Nynäshamn och Ösmo tätort, Segersäng by, 
Lidatorp samt Älby industriområde i öster får sitt vatten från Norsborgs vattenverk i Botkyrka kommun som tar råvatt-
net från Mälaren. Den västra delen av kommunen försörjs av vattentäkten Gorran i Sorunda och berör områden som 
Stora Vika, Ristomta, Sunnerby och Grödby. När det gäller icke-kommunal vattenförsörjning har kommunen drygt 20 
vattentäkter som har ett högre uttag än 10 m3/dygn eller försörjer mer än 50 personer. I kommunen finns även ett 
antal mindre gemensamma vattentäkter samt en stor andel enskilda brunnar. Det finns flera områden i kommunen 
som har vattenbrist, exempelvis Bergholmen och Ängsholmen. I dessa områden har tillstånd för WC och/eller BDT reg-
lerats genom riktlinjer för enskilda avlopp sedan 1987. Under 2017 beslutade kommunen om nya riktlinjer för enskilt 
vatten och avlopp där tillståndsplikt för nya grundvattenuttag införts i områden med risk för vattenbrist . Flera av de 
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områden som idag har problem med vattenbrist avses anslutas till det kommunala vatten- och avloppsnätet 
framöver. I VA-planen redovisas de områden som ingår i den kommande VA-utbyggnaden tillsammans med en 
uppskattad tidsplanering. 

Vid överutnyttjande av grundvatten kan vattenbrist uppstå samt att saltvatten kan tränga in i grundvattnet, 
både nära kusterna men även där det finns relikt saltvatten från lång tid tillbaka i historien. 

I Nynäshamn finns problem med saltvatteninträngning på flera platser, se nedan under rubriken Skadliga äm-
nen i grundvatten. 

Överutnyttjande av ytvatten kan även leda till kritiskt låga vattenflöden som då får en negativ påverkan på 
ekologiska värden, bland annat i vattendrag.

Skadliga ämnen i grundvatten 
Vissa ämnen är skadliga när de förekommer i grundvatten som sedan används av människor. Höga sulfathalter 
kan ge smakproblem i dricksvatten och orsaka diarré hos barn. Förhöjda kloridhalter kan orsakas av inträng-
ning av saltvatten eller saltning av vägar. Vid vattenuttag kan detta i sin tur leda till korrosion på ledningar och 
ge vattnet salt smak samt bidra till hjärt- och kärlsjukdomar. 

Klorid

Halten klorid används ofta synonymt med grundvattnets salthalt. Kloridhalten är vanligtvis låg i områden som 
inte varit täckta av hav efter den senaste istiden. Nynäshamns kommun hör däremot till de områden som för 
10 000 till 9000 år sedan täcktes av det salta Yoldiahavet (ett förstadium till Östersjön). På större djup kan 
det i flera områden finnas kvar av detta gamla havsvatten, så kallat relikt grundvatten. Detta är fallet i grund-
vattenförekomsten Ösmo på Sjöudden vid Muskan, samt t.ex. Stora Lundby, Berga by och Jursta. I strand-
nära områden vid Östersjön kan även saltpåverkan från nutida havsvatten förekomma. Eftersom det salta 
grundvattnet är tyngre än annat grundvatten finner man det på större djup än det senare. För att inte orsaka 
saltvatteninträngning och därmed kvalitetsproblem får inte grundvattenuttaget vara större än nybildningen 
av sött grundvatten. Överuttag av det söta drickbara grundvattnet kan leda till att det underliggande saltare 
grundvattnet når dricksvattenbrunnar.

Kloridhalterna i grundvattnet kan också vara förhöjda till följd av mänsklig påverkan såsom

vägsaltning, enskilda avlopp och deponier. Höga halter av klorid ger korrosionsangrepp på ledningar och leder 
till smakförändringar som kan göra vattnet odrickbart. Om en brunn en gång fått problem med inträngande 
saltvatten  är det mycket svårt att få den användbar igen. Gränsvärdet för att vattnet ska vara tjänligt med 
anmärkning är 100 mg/l.

Sulfat 

Sur nederbörd är en källa till sulfat i grundvatten. Grundvatten som är påverkat av så kallat relikt grundvatten 
(gammalt havsvatten) eller av bräckt Östersjövatten innehåller relativt höga sulfathalter. Riktigt höga halter 
kan finnas i anslutning till områden med sedimentär berggrund, sulfidmineraliseringar eller i områden med sul-
fatrik gyttjelera. Sulfat kan också tillföras åkermark via handelsgödsel. Förhöjda sulfathalter kan påskynda kor-
rosionsangrepp i vattenledningar. Högre halter kan också ge smakförändringar och diarré hos känsliga barn.

I Nynäshamns kommun finns flera grundvattenområden som riskerar att inte uppnå god kemisk status till år 
2021. Problemen är att olika ämnen, främst sulfat och klorid, har så höga halter att de överskrider en punkt 
för att vända trenden mot bättre värden. Flera av områden riskerar att inte uppnå god kemisk status till 2021 
på grund av närhet till vägar och därmed ökad sannolikhet för att olyckor och vägsalt ska förorena grundvat-
tenförekomsterna.

Det finns flera områden i kommunen där det finns konstaterade höga kloridhalter, exempelvis vid Bergholmen 
och Ängsholmen, i norra Oxnö, Norsbol och Träviksgården. Yxlö kan bli ett riskområde för saltvatteninträng-
ning om ytterligare exploatering skulle ske där. Om ytterligare bebyggelse ska ske i områden där det riskerar 
att råda brist på sött grundvatten behöver grundvattentillgången utredas så att vattenförsörjningen för redan 
befintlig bebyggelse inte äventyras.

Problem med PFAS i yt- och grundvatten har uppmärksammats allt mer under de senaste åren. Dricksvattnet 
i Gorran har analyserats på PFAS och inga problem har upptäckts. 
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A	3	–	Lagar	och	andra	styrdokument
Vattenfrågorna berörs i en mängd olika lagar, regler, direktiv och förordningar. Nedan följer den mer övergripande 
lagstiftningen som rör samhällsplanering och naturvården. Vidare finns ett antal nationella planer, regionala stra-
tegier, samt kommunala dokument som berör kommunens arbete med vattenfrågorna.

Lagstiftning	som	berör	vatten

EU:s	ramdirektiv	för	vatten	(vattendirektivet)

År 2000 antogs EUs ramdirektiv för vatten (direktiv 2000/60/EG) som samordnar lagstiftningen kring vattenre-
surser. Målet med direktivet var att alla vatten i Europa skulle ha en god ekologisk och kemisk status år 2015. 
Direktivet sätter en ram för hur miljökvaliteten i alla sjöar, vatten¬drag, kust- och grundvatten ska upprätthållas 
eller förbättras. Förutom att motverka en ökad föroreningsbelastning syftar direktivet till att skydda befintliga ak-
vatiska ekosystem, främja ett hållbart vattenuttag och förebygga negativa effekter av översvämningar och torka. 
Vattendirektivet kompletteras av särskilda direktiv om prioriterade ämnen och om grundvatten. Det samordnas 
också med direktiv om skyddade områden (badvatten, Natura 2000-områden och dricksvatten). 2004 infördes 
vattendirektivet i svensk lagstiftning bland annat genom vattenförvaltningsförordningen (SFS 2004:660) och 5:e 
kapitlet i miljöbalken (MB). Arbetssättet för att uppnå miljökvalitetsnormerna för vatten kallas i Sverige för vat-
tenförvaltning. Vattenförvaltningen ska bedrivas för avrinningsområden och ses över i 6-årscykler. Läs mer om 
vattenförvaltningen i kapitel 2 i denna Yt- och grundvattenplan. 

EU:s	havsmiljödirektiv	och	havsmiljöförordningen

EU:s  havsmiljödirektiv, The Marine Strategy Framework Directive, antogs av medlemsländerna 2008 med målet 
att Europas hav ska ha en god miljöstatus år 2020. Havsmiljödirektivet infördes i svensk lagstiftning 2010 genom 
Havsmiljöförordningen (2010:1341). Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för det praktiska genomförandet 
av havsförvaltningen i Sverige. Medlemsländerna skall gemensamt definiera vad en god miljöstatus innebär och 
sedan ta fram åtgärder för att nå målet inom tidsramen. Direktivet innehåller elva temaområden som skall fung-
era som ramverk för bedömning av god miljöstatus för de marina ekosystemen. Det berörda området inkluderar, 
förutom alla marina vatten i EU, även den ekonomiska zonen.

Inom arbetet med havsförvaltningen finns nu ett åtgärdsprogram1 för att arbeta med frågorna. I åtgärdspro-
grammet finns en punkt som rör kommunerna och handlar om hur avfallshanteringen kan bidra till att minska 
uppkomsten av marint skräp.

Miljöbalken	(MB)	och	Plan	och	bygglagen	(PBL)

Enligt EUs ramdirektiv för vatten ska alla vattenförekomster uppnå god ekologisk, kemisk och kvantitativ status. 
Juridiskt binds kommunerna att uppnå detta främst via Miljöbalken och Plan‐ och bygglagen. 

I miljöbalken regleras bland annat hur hushållningen med mark och vatten ska ske, skydd av vattenområden, 
samt hur tillsyn ska gå till. Miljöbalkens 5:e kapitel är särskilt tillägnat vattenförvaltningen och förtydligas ytterli-
gare i vattenförvaltningsförordningen (SFS 2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön. 

Exempel ur miljöbalkens 5:e kapitel:

3 § Myndigheter och kommuner ska ansvara för att miljökvalitetsnormer följs. Lag (2010:882).

8 § Myndigheter och kommuner skall inom sina ansvarsområden vidta de åtgärder som behövs enligt ett åtgärds-
program som fastställts enligt 5 §. Lag (2003:890). 

I miljöbalkens 7:e kapitel berörs strandskydd, vattenskyddsområden och biotopskydd. I kapitel 9 miljöfarlig verk-
samhet och i kapitel 11 vattenverksamhet.

1 Havs och vattenmyndigheten, rapport 2015:30, God havsmiljö 2020. Marin strategi för Nordsjön och 
Östersjön. Del 4: Åtgärdsprogram för havsmiljön
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Miljöbalkens regler om miljökvalitetsnormer i 5:e kapitlet är kopplade till Plan- och bygglagens (PBL) regler 
om översikts- och detaljplanering. Det innebär att miljökvalitetsnormer även ska iakttas vid planering och 
planläggning. Miljökvalitetsnormer för vatten måste beaktas i de flesta planeringssammanhang eftersom 
allt vatten till slut når en vattenförekomst som omfattas av miljökvalitetsnormer. Kom¬munen behöver som 
regel alltid göra en påverkansbedömning av vilka vattenförekomster som berörs av ett detaljplaneförslag. 

I Plan- och bygglagen finns det flera skrivningar som syftar till att säkerställa att miljökvalitetsnormerna 
inte överträds. I kapitel 2 finns bestämmelser om att allmänna intressen ska beaktas vid plan¬läggning, i 
andra paragrafen står till exempel att företräde ska ges åt sådan användning av mark- och vattenområden 
som från allmän synpunkt medför en god hushållning. I översiktsplanen ska särskilt framgå hur kommu-
nen avser att iaktta gällande miljö¬kvalitetsnormer (3 kap. 5 § PBL). I detaljplanen kan juridiskt bindande 
planbestämmelser medverka till att miljökvalitetsnor¬merna för vatten följs, till exempel bestämmelse om 
fördröjnings¬magasin för dagvatten (4 kap. 12 § PBL). Om länsstyrelsen bedömer att en miljökvalitetsnorm 
inte beaktas eller uppfylls i planerings- eller planläggningsarbetet har de rätt att överpröva kommunens 
beslut gällande detaljplanen (12 kap.).

Badvattenförordningen	

EU:s badvattendirektiv (2006/7/EG) började gälla de svenska EU-baden under 2008. Till följd av detta 
direktiv beslutade regeringen i april 2008 om en ny badvattenförordning (2008:218). Denna förordning 
innebär att kommunerna ska förbättra informationen om vattenkvaliteten vid badplatserna runt om i landet. 
Badvattnen skall klassificeras enligt följande: dålig, tillfredsställande, bra eller utmärkt. Provtagningen an-
passas till den svenska badsäsongen och åtgärder måste vidtas om vattenkvaliteten är dålig. I Stockholms 
län är den officiella badsäsongen den 21 juni–15 augusti. 

Lagen	om	allmänna	vattentjänster	

Lagen om allmänna vattentjänster (LAV SFS 2006:412) reglerar kommunernas skyldighet att se till att det 
finns gemensamma vatten- och avloppslösningar om det behövs av miljö- och/ eller hälsoskäl. Det är LAV 
som styr VA-huvudmannens och abonnentens ansvar för dagvattenhantering. 

Utöver det så har Nynäshamns kommun tagit fram egna be¬stämmelser för hur dagvatten ska hanteras. 
Dessa kallas för Allmänna bestämmelser för vatten och avlopp, ABVA. 

Även miljöbalken, jordabalken, fastighetsbildningslagen, plan-och bygglagen, anläggningslagen och vägla-
gen har bestämmelser som rör dagvatten. 

Livsmedelslagen

Lagen reglerar hanteringen av livsmedel (dricksvatten är juridiskt sett ett livsmedel i Sverige och Norge, i 
motsats till resten av Europa). 

Livsmedelsförordningen

Denna förordning innehåller kompletterande bestämmelser till livsmedelslagen (2006:804). De uttryck och 
benämningar som används i förordningen har samma betydelse som i lagen.

Statens	livsmedelsverks	föreskrifter	om	dricksvatten	(SLVFS	2001:30)

Reglerar de kommunala vattenverkens ansvar kring hantering¬en av och kvalitetskrav på dricksvatten. Fö-
reskrifterna gäller anläggningar för dricksvattenförsörjning som i genomsnitt tillhandahåller 10 m3 dricks-
vatten eller mer per dygn, eller som försörjer 50 personer eller fler med dricksvatten. 

Dricksvatten som tillhandahålls eller används som en del av en kommersiell eller offentlig verksamhet om-
fattas alltid av dessa föreskrifter, oavsett verksamhetens storlek. (LIVSFS 2013:4)
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Övriga nationella och regionala åtaganden och    
styrdokument

Sveriges	miljömål

Vattenfrågorna är i allra högsta grad sammankopplade med flera av de 16 miljömål som är beslutade på 
nationell nivå. Målen som berör vatten är Ingen övergödning, Hav i balans samt levande kust och skärgård, 
Levande sjöar och vattendrag, Bara naturlig försurning, Myllrande våtmarker, Grundvatten av god kvalitet, 
Giftfri miljö och Ett rikt växt- och djurliv.

Länsstyrelsen i Stockholms län har valt ut 6 av de nationella miljömålen som är av särskild betydelse för 
länet: Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Giftfri miljö, Ingen övergödning, God bebyggd miljö och Ett rikt 
växt- och djurliv. Allt eftersom planering, åtgärdsarbete och uppföljningar framskrider inom de prioriterade 
miljömåls¬områdena ska fler miljömål ingå.

Länsstyrelsen har tagit fram strategier för dessa miljömål där främst strategierna för Ingen övergödning, 
Giftfri miljö, samt Ett rikt växt- och djurliv berör vatten ur olika perspektiv. Ett antal åtgärdsområden pekas 
ut, där flera av de åtgärder som föreslås finns med bland de åtgärder som presenteras i denna Yt- och 
grundvattenplan. Planen bidrar därmed till att uppnå dessa miljömål.

Läs mer om respektive strategi på länsstyrelsen i Stockholms webbplats1.

Baltic	Sea	Action	Plan	(BSAP)

2007 beslutade Östersjöländernas miljöministrar och EU-kommissionen, inom ramen för Helsingforskom-
missionen (HELCOM), om en gemensam åtgärdsplan, Baltic Sea Action Plan (BSAP). Målet är att uppnå god 
ekologisk status till 2021. Planen gäller för Egentliga Östersjön, Öresund och Kattegatt. Planen innehåller 
följande fyra delmål: Östersjön opåverkad av övergödning, liv i Östersjön opåverkad av farliga ämnen, en 
gynnsam bevarandestatus av Östersjöns biologiska mångfald och miljövänlig sjöfart i Östersjön. För över-
gödning är det övergripande målet enligt BSAP är ett Östersjön på 1950-talets eutrofieringsnivå2. För att 
uppnå detta tillstånd har länderna kommit överens om att senast år 2016 ha vidtagit åtgärder mot såväl 
luftburen som vattenburen belastning av näringsämnen för att till år 2021 nå målet god ekologisk miljö-
status. De huvudsakliga källorna för belastning av kväve och fosfor är utsläpp från jordbruk, kommunala 
reningsverk, enskilda avlopp, industri samt luftburet nedfall3.  

Havsplan	för	Östersjön

Havs- och vattenmyndigheten har påbörjat ett arbete med att ta fram tre havsplaner som är ett viktigt verk-
tyg för havens långsiktiga förvaltning och utveckling. Planerna behövs för att länka samman all planering 
och förvaltning som rör Sveriges havsområden. Planeringen innebär att nyttjande, utveckling och bevarande 
vägs mot varandra. Havsplanerna berör territorialhavet och Sveriges ekonomiska zon. Nynäshamns kom-
mun tillhör Östersjöns kommande havsplan och  det är de allra yttersta delarna av kommunens vatten som 
berörs, se karta nedan. Förslagen till havsplaner ska lämnas till regeringen 2019.

1 https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/stat-och-kommun/miljo/miljomal.html
2 Eutrof betyder näringsrik. Ett eutrofierat vatten är i regel övergött.
3 Naturvårdsverket, rapport 5985, Sveriges åtaganden i Baltic Sea Action Plan 
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Utsnitt ur plankartan i samrådshandlingen för havsplanen för Östersjön. Kartan är svårtydd, men visar gränsen (li-
lastreckad) för havsplanen, samt de olika användningsområdena. Den inre plangränsen ligger ganska långt söder om 
Öja/Landsort (en nautisk sjömil från kommunens baslinje) och den yttre plangränsen motsvarar den yttre gränsen av 
Sveriges ekonomiska zon. Orange linje visar olika användningsområden där F står för försvar, N för natur och G för 
generell användning. Sneda gråa streck står för yrkesfiske. Blåa linjer visar område för sjöfart, rosa fält visar områden 
för attraktiva livsmiljöer. Etiketterna som börjar med Ö, t.ex. Ö210, hänvisar till områdets beskrivning som finns som 
klickbara kartor med information på Havs- och vattenmyndighetens webbsida.



41

Rekommendationer	för	lägsta	grundläggningsnivå	längs	Östersjöns	kust	i	Stockholms	
län	-	med	hänsyn	till	risken	för	översvämning

Länsstyrelsen har tagit fram rekommendationer för hur lågt ny bebyggelse får placeras med hänsyn till förhöjda havsni-
våer i ett framtida klimat. Länsstyrelsen anser att ny bebyggelse och samhällsfunktioner av betydande vikt längs länets 
Östersjökust behöver placeras ovanför nivån 2,70 meter, räknat i höjdsystem RH2000. Nivån utgör ingen absolut undre 
gräns. Om ny bebyggelse placeras under denna nivå behöver kommunen visa att exploateringen inte blir olämplig.  

Läs mer om lägsta grundläggningsnivå i avsnittet Kommunala planer som berör vatten.

Rekommendationer	 för	hantering	av	översvämning	till	 följd	av	skyfall	–	stöd	 i	 fysisk	
planering

Länsstyrelsen har tagit fram rekommendationer om hur risken för översvämning till följd av skyfall konkret behöver 
hanteras i enskilda detaljplaner. Dokumentet innehåller en vägledning till hur kommunen kan hantera frågan i  samtliga 
skeden i planprocessen. Rekommendationerna gäller hantering av översvämningsrisk till följd av skyfall  vid ny bebyg-
gelse och hanterar därav inte översvämning från havet, sjöar eller vattendrag.

Rekommendationerna är följande:

• Ny bebyggelse planeras så att den inte tar skada eller orsakar skada vid en översvämning från minst   
 ett 100-årsregn.

• Risken för översvämning från ett 100-årsregn bedöms i detaljplan och eventuella skyddsåtgärder säkerställs.

• Samhällsviktig verksamhet ges en högre säkerhetsnivå och planeras så att funktionen kan upprätthållas vid  
 en översvämning.

• Framkomligheten till och från planområdet bedöms och ska vid behov säkerställas.

Regional	vattenförsörjningsplan	för	Stockholm

En regional vattenförsörjningsplan för Stockholm har gemensamt antagits av landstinget, Länsstyrelsen i Stockholm och 
Storsthlm under 2018. Vattenförsörjningsplanen är en gemensam strategi för vattenförsörjningen i Stockholmsregionen. 
Det övergripande syftet är att säkra dricksvattenförsörjningen i Stockholms län ur ett flergenerationsperspektiv. Med 
genomförandet av den regionala vattenförsörjningsplanen kan flera av de sårbarheter som finns i dagens och framtidens 
dricksvattenförsörjning i Stockholms län minskas. För kommunernas del utgör vattenförsörjningsplanen bland annat ett 
planeringsunderlag i översiktsplanering och detaljplanering,  ska fungera som utgångspunkt för framtagande av VA-pla-
ner, visa inriktning för skydd av vattenresurser, samt utgöra underlag vid remissyttranden.
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Kommunala	planer	som	berör	vatten
Det finns många kommunala dokument som berör vattenfrågorna och dessa beskrivs kort nedan. Samtliga 
dokument finns att läsa på kommunens webbplats om inget annat anges.

Översiktsplan	2012

I kommunens översiktsplan finns ett avsnitt om vattenförvaltning och miljökvalitetsnormer. Nedan följer de 
riktlinjer som tagits fram som gäller för blåstruktur och vattenförvaltning. 

2017 påbörjades en revidering av översiktsplanen.

• Blåstrukturen ska utvecklas och nyttjas på ett hållbart sätt. 

• Tillgängligheten till stränder och vattenområden ska säkerställas och förstärkas.

• Vid planering ska hänsyn tas till hela det berörda avrinningsområdet för vattnet. 

• Samtliga vattenområden ska uppnå miljökvalitetsnormerna i EU:s vattendirektiv i utsatt tid (2015 eller 
2021, se även de lokala miljömålen).

• För att uppnå god status i kommunens vattenförekomster ska utsläpp av näringsämnen och föroreningar 
från bland annat enskilda avlopp och jordbruksmark minskas.

• Kommunen ska verka för att arbeta långsiktigt med att undanröja vandringshinder för fisk. 

• Arbetet för att förbättra vattnets status ska ske i samråd med markägare och övriga intressenter.

Klimat-	och	miljömål	Nynäshamns	kommun	2018-2021

I Sverige finns 16 nationella miljömål som Nynäshamns kommun har brutit ned till fyra kommunspecifika 
miljömålsområden, i syfte att 2021 uppnå en god miljö att överlämna till kommande generationer. De fyra 
områdena är:

1. Klimat, energi och luft

2. Hållbar planering och god bebyggd miljö

3. Fungerande ekosystem och friska vatten

4. Giftfria och resurssnåla kretslopp

I avsnittet för målområdet Friska vatten står:

Den biologiska mångfalden i Nynäshamn ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och fram-
tida generationer. Ekosystemen samt deras funktioner ska värnas. Djur- och växtarter ska kunna leva i långsik-
tigt livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation. Med sin relativt långa kuststräcka och många öar har 
kommunen ett stort ansvar för att upprätthålla den biologiska mångfalden och en hållbar produktionsförmåga 
i såväl hav och skärgård som sjöar och vattendrag. Även mossar, kärr, fuktängar och sumpskogar, som många 
växt- och djurarter är beroende av, ska skyddas.

VA-plan	(VA-strategi	och	VA-utvecklingsplan)

Nynäshamns kommun har under 2012 antagit en VA-strategi med syfte att skapa en långsiktig och hållbar 
planering för hur VA-utvecklingen ska utformas i kommunen utifrån de lagkrav och förutsättningar som finns. 
Målen med VA-strategin är att förse kommunens boende med en hållbar VA-lösning samt att förbättra den 
lokala vattenkvaliteten särskilt i de inre kustvikarna. 
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VA-strategin har kompletterats med en VA-utvecklingsplan som antogs under 2014. Dessa två dokument utgör 
tillsammans kommunens VA-plan.

Va-strategin består av 6 strategier:

1. Bygga ut kommunalt VA. Utbyggnaden ska göras till de områden som utsetts ha störst behov att lösa 
sin VA-situation.

2. Flytta utsläppspunkter. VA-strategins slutliga mål är att minska utsläppen i känsliga områden genom 
att flytta utsläppspunkter för avloppsvatten från den inre skärgården till Östersjön. På sikt leds allt kommunalt 
avloppsvatten till Nynäshamns reningsverk.

3. Framtida vattenförsörjning. Både kommunens vattentäkt i Gorran och Stockholmsvattnet behövs för 
att försörja kommunens invånare som kommer få kommunalt vatten i framtiden. 

4. Etappvis utbyggnad till den västra skärgården. De områden i västra skärgården som har störst behov 
av att lösa sin VA-situation ska anslutas till kommunalt VA och vattnet renas i Nynäshamns reningsverk. Avsik-
ten är även att lägga ner Torp och Marsta avloppsreningsverk när de nått sin fulla kapacitet och dra ledningar 
från dessa till Nynäshamns reningsverk.

5. Finansiering. Finansieringen ska ske genom en enhetlig VA-taxa för hela kommunen. Skattekollektivet 
ska inte bidra till kommunalt vatten och avlopp enligt ett redan taget principbeslut av kommunen.

6. Enskilda och gemensamma VA-anläggningar. För de enskilda och gemensamma anläggningarna som 
inte kommer anslutas till kommunalt VA gäller det att se till att anläggningarna är i det skick att de uppfyller 
kraven som miljöbalken ställer och kommunen ska verka för större gemensamma anläggningar.

I VA-strategin redovisas även de områden som Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund (SMOHF) har be-
dömt kräver hög skyddsnivå för miljö- och hälsoskydd gällande enskilda avlopp, samt de områden där det 
finns restriktioner gällande installation av WC och BDT. Dessa restriktioner har uppdaterats med nya riktlinjer 
och krav för enskilt vatten och avlopp som antogs 2017, se nedan. Under åren 2015- ca 2023 utför förbundet 
tillsyn av de enskilda avlopp som inte kommer kopplas till det kommunala VA-nätet. 

Riktlinjer	och	krav	för	enskilt	vatten	och	avlopp	i	Nynäshamns	kommun

2017 antog kommunen nya riktlinjer för enskilt vatten och avlopp. De största förändringarna är att förbud mot 
anläggande av WC-avlopp är borttaget samt att tillstånds- och anmälningsplikt för att borra brunn införts i vis-
sa områden. Riktlinjerna gäller i områden med samlad bebyggelse, mer än 10 sammanhängande fastigheter, 
som väntar på kommunalt VA enligt VA-planen eller i områden som ska ha kvar sina enskilda VA-anläggningar, 
samt i dessa områdens närhet. 

Dagvattenpolicy

År 2010 antogs en dagvattenpolicy som gäller för större ombyggnationer, nybyggnation och i vissa fall nuva-
rande dagvattenlösningar. Policyn uttrycker:

• Dagvattnet ska i första hand hanteras lokalt och helst infiltreras i marken på platsen där nederbörden 
faller. Om detta inte är möjligt ska vattnet samlas upp så att flödet utjämnas och fördröjs. 

• Förorenat dagvatten från exempelvis större vägar, större bostadsområden, parkeringsplatser och industri-
områden ska renas innan det rinner vidare till recipient eller infiltreras. Föroreningskällorna ska minimeras.
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Kustplan

Nynäshamn och Haninge kommuner har tillsammans arbetat fram en kustplan som antogs år 2002. Syftet med 
planen är att:

• Öka medvetenheten och förståelsen för skärgårdsområdenas speciella förutsättningar och möjligheter.

• Beskriva vattenområdenas och strändernas kvaliteter och hot.

• Redovisa hur land- och vattenområden i kommunerna bör skyddas, bevaras och utvecklas.

• Redovisa vilka land- och vattenområden som kan utvecklas/exploateras.

• Tydligt beskriva möjligheter att utveckla näringar i skärgården, vilka samtidigt hushållar eller   
 förstärker områdets kultur- och naturvärden.

• Vara ett tydligt och lättolkat underlag för tillståndsprövningar enligt till exempel Plan- och   
 bygglagen och Miljöbalken.

De delar av Kustplanen som fortfarande är aktuella införlivas i denna Yt- och grundvattenplan, samt när över-
siktsplanen (2012) ska revideras.

Lokala	föreskrifter	för	att	skydda	människors	hälsa	och	miljön

Föreskrifterna antogs i kommunfullmäktige 2017. Föreskrifterna beskriver bland annat olika typer av åtgärder 
som kräver tillstånd av Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund och som inte regleras på annat håll, exem-
pelvis gödsel, avloppsanordningar och upplag. I föreskrifterna har bland annat  tillståndsplikt och anmälnings-
plikt för nya grundvattenuttag införts i vissa områden. 

Lägsta	tillåtna	grundläggningsnivå

I och med ett framtida förändrat klimat med ökade nederbördsmängder och höjda havsnivåer har Nynäshamns 
kommun i översiktsplanen (2012) samt den tidigare energi- och klimatstrategin beslutat om riktlinjer för lägsta 
tillåtna grundläggningsnivå för ny bebyggelse. Denna innebär att inga nya byggnader med samhällsviktiga 
funktioner får tillkomma på en grundläggningsnivå lägre än 2,5 meter över normalt vattenstånd (i höjdsyste-
met RH2000 motsvarar detta + 2,64 meter).

För annan bebyggelse gäller 2 meter över havet (i höjdsystemet RH2000 motsvarar detta + 2,14 meter). En 
lägre grundläggningsnivå kan accepteras om en teknisk lösning används som säkerställer byggnadens eller 
infrastrukturens funktion vid höga vattennivåer. Policyn är baserad på kunskapsläget om framtida havsnivåer 
som rådde vid framtagandet av översiktsplanen. Kommunen ska se över den nuvarande lägsta grundlägg-
ningsnivån i och med att länsstyrelsens rekommendationer (+ 2,7 meter i höjdsystem RH2000) skiljer sig från 
kommunens nuvarande nivåer. Läs mer om länsstyrelsens rekommendation under avsnittet Övriga nationella 
och regionala åtaganden och styrdokument, i denna del av Yt- och grundvattenplanen.

Mer information om förändrat klimat finns även i avsnittet Miljöproblem i kommunen.
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Riktlinjer	för	oljeavskiljare	samt	tvätt	av	fordon	i	Nynäshamns	kommun

Riktlinjerna har tagits fram för att få en enhetlig bedömning av verksamheter som omfattas av krav på olje-
avskiljare eller ytterligare reningsutrustning för fordonstvätt. Spillvatten från dessa verksamheter innehåller 
normalt föroreningar som till exempel metaller och olja, vilket kan medföra skador och störningar om det når 
avloppsreningsverk, enskilda avloppsanläggningar eller släpps ut i naturen. Föroreningar som via spillvatten-
nätet når reningsverken kan störa funktionen i verken och avloppsslammets kvalitet kan påverkas negativt – 
slam sprids på jordbruksmark som gödningsmedel. Föroreningar som släpps via dagvattennätet kan förorena 
grundvattnet och dricksvattentäkter, skada växt- och djurliv, förorena vattendrag och mark.

I riktlinjerna listas vilka verksamheter som har krav på oljeavskiljare, att avloppslösa lokaler eftersträvas, hur 
kemikalier och spillvatten ska hanteras med mera. Dokumentet är föråldrat och ska uppdateras.

Slampolicy	

Kommunen har antagit en slampolicy som har sin grund i de lokala miljömålen om att allt slam från kommu-
nens avloppsreningsverk ska vara certifierat för att kunna användas på odlingsbar mark. 

Policyn uttrycker att:

• Kvaliteten på vårt slam ständigt förbättras och att det har en sådan kvalitet att det kan användas som 
växtnäring.

• Öppenheten i kvalitetssystemet och samverkan med olika aktörer blir en drivkraft för ytterligare förbättring 
av slammets kvalitet.

• Åtgärder utförs förebyggande.

• Slammets kvalitet minst uppfyller kraven i gällande lagar, föreskrifter och lokala mål. Det skall finnas en 
strävan att uppnå minsta möjliga utsläpp till rimliga kostnader.

Allt slam från kommunens reningsverk är numera certifierat enligt REVAQ1 och slammet återförs till jordbruk-
smark samt används till jordtillverkning.

Oljeskyddsplan

Nynäshamns kommun har tillsammans med Tyresö, Nacka, Södertälje och Haninge kommuner, Södertörns 
brandförsvarsförbund och SWECO tagit fram en gemensam oljeskyddsplan. Planen beskriver skeden och upp-
gifter som följer i samband med oljepåslag på den gemensamma kuststräckan. Planen syftar till att sanerings-
arbetet hanteras på ett förberett och samordnat sätt utifrån gemensam syn på samverkan, prioriteringar och 
utnyttjande av resurser. I arbetet med planen har bland annat olika havsområden som är särskilt känsliga för 
oljeutsläpp pekats ut för att skyddsprioriteras i händelse av ett oljeutsläpp. På länsstyrelsernas webbkarta Digi-
tal miljöatlas2 går det att se information om områden som ska skyddas vid oljepåslag, strandtyp, resurser med 
mera. Dock saknas de prioriterade områdena för Nynäshamns kommun. Dessa finns i kartan på nästa uppslag.  
På kartan syns de A- och B-prioriterade områdena i Nynäshamns kommun där A-prioriterade områden har den 
högre skyddsklassen.

Balanserat	styrkort	2017-2020,	Södertörns	miljö-	och	hälsoskyddsförbund

En stor del av kommunens arbete för ett bättre vatten genomförs via den tillsyn som kommunen måste bedri-
va. I Nynäshamn, Haninge och Tyresö utförs all tillsyn av Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund. Förbundet 
har utarbetat en intern styrmodell, ett balanserat styrkort, som innehåller strategiska mål som är kopplade till 
bland annat vattenfrågor: 

• Utsläppen av ämnen som bidrar till övergödningen minskar. 

• Spridningen av miljöfarliga ämnen till naturen ska minska. 

• Konsumenterna har säkra livsmedel och goda grunder för val av produkter. 

Till varje mål finns ett antal styrtal kopplade som följs upp årligen.

1 Se ordlista. 
2 https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=e00b68a27e474926930a2197683733ea
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Datum: 2018-09-21
Koordinatsystem: SWEREF99 18 00
TopoWebb Skikt (LM), Höjdmodell (LM)

(Oljeskyddsplan)
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Datum: 2018-09-21
Koordinatsystem: SWEREF99 18 00
TopoWebb Skikt (LM), Höjdmodell (LM)

A	4	-	Miljöövervakning
Vattnet i kommunen bevakas på många olika sätt och av många olika instanser. Nedan följer en beskrivning av 
de provtagningar som görs inom den kommunala, regionala och nationella miljöövervakningen.

Sjöar

I augusti varje år utför kommunen vattenprovtagning i ett antal sjöar1 som analyseras på en rad olika vatten-
kemiska parametrar, bland annat näringsinnehåll, siktdjup och pH-värde. Detta görs för att övervaka hur våra 
sjöar mår och utvecklas och resultaten förs sedan in bland underlagen till de ekologiska bedömningarna av 
vattenstatusen som kan hittas i VISS. 

Tyvärr har provtagningarna inte alltid utförts under augusti månad vilket krävs inom den nationella miljööver-
vakningen, varför resultaten från mätningarna ska tolkas med försiktighet. 2012 inköptes en isärtagbar kajak 
för att underlätta genomförandet av provtagningen. 

Länsstyrelsen gör vattenprovtagningar i vissa av kommunens sjöar inom den regionala miljöövervakningen där 
man tittar på ungefär samma parametrar som i den kommunala övervakningen. Flera av sjöarna är svåråtkom-
liga och där kan kommunen köpa in tjänsten från länsstyrelsen som provtar med helikopter eller sjöflygplan.

Inom den nationella miljöövervakningen undersöks kemiska parametrar i Älvvikens, Muskans och Västra Sty-
rans vatten vart 6:e år av SLU2.

Vattendrag och kust

Kommunen gör mätningar i kustvikar och åar för att kontrollera hur utsläppen från avloppsreningsreningsver-
ken påverkar vattnet, så kallad recipientkontroll. Detta görs i Dyån/Fitunaån, Fållnäsviken, Mysingen, samt i 
vattenområdet utanför Alhagens våtmark. Nynäshamns kommun är medlem i Svealands kustvattenvårdsför-
bund som utför vissa av provtagningarna.

Tidigare provtogs Muskån/Hammerstaån, Kvarnån, Älvviken samt Grindsjön inom recipientkontrollen. När 
Grödby avloppsreningsverk lades ner upphörde recipientkontrollen på dessa ställen. Prover på avloppsvattnet 
i de kommunala avloppsreningsverkens3 görs regelbundet enligt kontrollprogram.

I juli 2014 undersöktes kustlinjen längs Strandvägen och Lövhagen på fjorton provpunkter med avseende på 
strandväxter, algflora och bottenlevande djur (bottenfauna). 

Inom den regionala övervakningen undersöks kiselalger och eventuellt vattenkemi i vattendrag vid Dyån/Fitu-
naåns utlopp, samt i Muskån/Hammerstaån på tre ställen: Muskåns utlopp i Hammersta, vid Muskans inlopp, 
samt i Lundbybäcken. Detta görs vart 6:e år. I Fitunaån tittar man på bottenfauna vartannat år och fisk varje 
år. Fisk undersöks även i Muskån och Kvarnbäcken, men mindre regelbundet.

Svealands kustvattenvårdsförbund provtar kustvattnet två gånger per år på elva platser varje sommar, där man 
mäter näring, ljusförhållanden, syrgas och växtplankton. SGU4 kontrollerar metaller och PAH i sediment på tre 
platser: väster om Lisö, väster om Torö och öster om Järflotta. 

I Landsortsdjupet tas prover på metaller och miljögifter en gång per år inom den nationella övervakningen.

1 Fagersjön, Fjättern, Grindsjön,  Långsjön, Muskan, Transjön, Tärnan, Västra Styran, Älvviken. Valsjön 
har provtagits periodvis, men framkomligheten till sjön är omöjlig sedan ett antal år tillbaka. Mellan 2012-2016 
provtogs vattnet vid Vinaren. Vädersjöns och Herrö träsks provtagning avslutades 2017, även de pga dålig 
framkomlighet/igenväxning.
2 Sveriges Lantbruksuniversitet
3 Kommunen har tre avloppsreningsverk. Dessa finns i Marsta, Torp och Nynäshamn
4 Sveriges geologiska undersökning, en expertmyndighet för frågor om berg, jord och grundvatten i 
Sverige.
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Badvatten

Badvattnet kontrolleras av kommunen minst tre gånger varje sommar på sju badplatser . Är vattenkvaliteten 
dålig görs fler kontroller för att följa upp när vattnet är badbart igen.

Dricksvatten

Sedan 2009 får Nynäshamn, Ösmo och Segersäng sitt dricksvatten från Stockholm vatten, medan övriga 
kommunen försörjs från grundvattentäkten Gorran i Sorunda, samt via gemensamma eller enskilda brunnar. I 
kommunen kontrolleras Gorran och reservvattentäkten i Berga en gång/månad sedan 2011, medan Södertörns 
miljö- och hälsoskyddsförbund utövar tillsyn över gemensamma eller enskilda brunnar. 

Grundvatten kontrolleras inom både nationell och regional övervakning gällande metaller och andra skadliga 
ämnen, där Gorran och källan i Snickartorp i Sorunda provtas varje eller vart 6:e år.
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A	5	–	Ordlista

100-årsvattenstånd,	100-årsregn

Ett 100-årsvärde har en återkomsttid på 100 år. Det uppnås eller överträffas i genomsnitt en gång på 100 år 
och motsvarar därmed 1 % sannolikhet för varje enskilt år.

BDT

Förkortning för avloppsvatten från bad, disk och tvätt.

Biota

Materia i levande organismer. Motsats = Abiota: ickelevande materia

Blåstruktur

Sjöar, vattendrag, hav och grundvatten bildar en blåstruktur, på samma sätt som naturområden på land bildar 
en grönstruktur. Vissa delar av strukturen är inte direkt synliga, till exempel grundvattenmagasinen. De spelar 
ändå en viktig roll för såväl det hydrologiska kretsloppet som kvaliteten på vattnet och samhällets möjligheter 
att tillgodogöra sig resursen.

BOD7

BOD, biokemisk syreförbrukning, är en parameter vid bedömning av vattens renhet. BOD är mängden i vatten 
löst syre som förbrukas vid biologisk nedbrytning av organiska ämnen i ett vattenprov. Biokemisk syreförbruk-
ning anges i milligram syrgas per liter och utgör ett ungefärligt mått på förekomst av organiska föroreningar 
och bakterier. BOD7 anger den mängd syre som förbrukas under 7 dygn.

Bottenfauna

Djur som lever i och på botten i sjöar, vattendrag och hav.

Buffringsförmåga

Möjlighet att stå emot sur nederbörd. Vatten med hög buffringsförmåga löper låg risk att bli försurad. Buff-
ringsförmågan blir hög i vatten som ligger i kalkrika marker.

COD

COD (Chemical Oxygen Demand), kemisk syreförbrukning, används för att mäta den totala mängden syre-
tärande ämnen vid fullständig kemisk nedbrytning av organiska ämnen i vatten. Parametern används för att 
avgöra vilken organisk belastning som finns i vattnet samt dess kvalitet.

Dagvatten

Dagvatten är tillfälligt förekommande flöde och avrinnande vatten emarkytan eller på en konstruktion. Oftast 
avses vatten som rinner av från från hårdgjorda ytor som hustak, vägar, parkeringsplatser och stenläggningar. 
Det mesta dagvattnet är regn eller smältvatten från snö och is. Dagvattnet sköljer med sig föroreningar och 
kan orsaka översvämningar.

Fiskrekryteringsområde/-reproduktionsområde

Ett område som fungerar som lek- och uppväxtplats för fisk. Exempelvis grunda havsbottnar eller vattendrag.

Greppa	näringen

Greppa näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverket, Lantbrukarnas riksförbund och länsstyrelserna och 
innebär kostnadsfri rådgivning. Målen är minskade utsläpp av klimatgaser, minskad övergödning och säker 
användning av växtskyddsmedel.
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MIFO
Metodik för inventering av förorenade områden (MIFO). Ett inventeringsinstrument som gör det möjligt att dela in för-
orenade områden i riskklasser. Metodiken är beskriven i länsstyrelsens rapport 4918.
• riskklass 1 - mycket stor risk
• riskklass 2 - stor risk
• riskklass 3 - måttlig risk

• riskklass 4 - liten risk

Miljökvalitetsnorm,	MKN

Inom vattenförvaltningen är miljökvalitetsnormer ett styrinstrument. Normerna uttrycker den kvalitet en vattenföre-
komst ska ha vid en viss tidpunkt. Huvudregeln är att alla vattenförekomster ska uppnå normen god status till år 2015 
och att statusen inte får försämras . I Nynäshamns kommun har många vatten fått tidsfrist att uppnå miljökvalitetsnor-
merna till 2027.

Revaq-certifiering

Certifieringssystem för hållbar återföring av växtnäring, minskat utflöde av farliga ämnen till reningsverk och hantering 
av risker på vägen dit. Certifieringen innebär att ett reningsverk bedriver ett aktivt uppströmsarbete, arbetar med stän-
diga förbättringar av avloppsreningsverket och är öppen med all information.

Spillvatten

Förorenat vatten från bad, disk, tvätt och toalett

Vandringshinder

Olika typer av hinder i ett vattendrag som gör att fisk och andra djur inte kan ta sig vidare. Exempelvis kan det vara 
vägtrummor som inte är tillräckligt breda eller går tillräckligt djupt ned i vattendragsfåran. Det kan också vara dammar 
i vattendraget som har ett fall och/eller dammlucka som skapar hindret.

Vattenstånd

Vattenstånd anges relativt årets medelvattenyta, denna nivå ändrar sig med vattenståndets variationer och med land-
höjningen. För att kunna jämföra havsvattenstånd nu och i framtiden relateras vattenståndet till en fast nivå i höjdsyste-
met RH 2000. År 2009 gäller medelvattenstånd för Landsort +14,2  cm i RH 2000 (SMHI, Klimatunderlag för samhälls-
planering i Nynäshamns kommun, 2009). 

VISS

VISS är en databas med alla Sveriges större sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten, där miljökvalitetsnormer, 
vattenstatus, miljöproblem med mera beskrivs. (http://www.viss.lst.se/) 

Våtmarksinventeringen

I den nationella våtmarksinventeringen har en naturvärdesklassning har gjorts i en fyrgradig skala:

• Klass 1 objekt har mycket höga naturvärden för regionen och är av internationellt eller nationellt bevarandevärde. 
De är oftast till stor del opåverkade och behöver bevaras för framtiden. Inga ingrepp som kan påverka, eller ytter-
ligare påverka, hydrologin bör tillåtas

• Klass 2 objekt är vanligen även de i stora delar opåverkade av ingrepp och har höga naturvärden med nationellt eller 
regionalt bevarandevärde. Ingrepp som påverkar objektens hydrologi bör undvikas.

• Klass 3 objekt består av allt ifrån helt opåverkade våtmarker med relativt höga naturvärden till mer störda våtmarker 
med vissa bevarade naturvärden och är av lokalt bevarandevärde. Klassen kan innefatta objekt som till vissa delar 
är störda och annars intakta. Ingrepp kan tillåtas om påverkan på natur- och kulturvärden begränsas.

• Klass 4 objekt är starkt påverkade objekt som saknar naturvärden enligt vad som framkommit i våtmarksinvente-
ringen. Vissa objekt kan dock ha vissa natur- och kulturvärden. En del opåverkade våtmarker kan förekomma. Vid 
exploatering är det i första hand dessa objekt som kan tas i anspråk, eftersom de redan till stor del är kraftigt störda.
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A	6	-	Läs-	och	länktips

Nedan följer tips på var man kan hitta mer information om miljöproblem, strategiska dokument som rör vatten 
med mera.

Regionala	och	nationella	skrifter	och	webbsidor

God	havsmiljö.	Marin	strategi	för	Nordsjön	och	Östersjön. Del 4: Åtgärdsprogram för havsmiljön, rap-
port 2015:30, Havs- och vattenmyndigheten, 2015

Framtidsklimat	i	Stockholms	län	-	enligt	RCP-scenarier, Klimatologi nr 21, SMHI, 2015

Främmande arter http://www.frammandearter.se/ 

Förvaltningsplan,	 Norra	 Östersjöns	 vattendistrikt	 2016-2021, Vattenmyndigheten Norra Östersjön 
och Länsstyrelsen Västmanlands län, 2016

Miljökvalitetsnormer	för	vatten	–	En	vägledning	för	fysisk	planering, Länsstyrelsen i Stockholms län, 
Stockholms stas och Upplands Väsby kommun, 2011

Regional	Vattenförsörjningsplan	för	Stockholms	län, Länsstyrelsen i Stockholms län, Stockholms läns 
landsting, STORSTHLM, 2018

Rekommendationer	för	lägsta	grundläggningsnivå	längs	Östersjöns	kust	i	Stockholms	län	-	med	
hänsyn	till	riaken	för	översvämning. Fakta 2015:14, Länsstyrelsen i Stockholms län, 2015.

Rekommendationer	för	hantering	av	översvämning	till	följd	av	skyfall	–	stöd	i	fysisk	planering. 
Fakta 2018:5, Länsstyrelsen i Stockholms län, 2018

RUFS2050, Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen

Stockholms	 gröna	 kilar.	 Regionalt	 viktig	 grönstruktur. http://www.tmr.sll.se/vart-uppdrag/Mark-vat-
ten-och-gronomraden/Gronstruktur/Upplevelsevarden/ 

Strandskydd - En skrift om det nya strandskyddet från Boverket och Naturvårdsverket, 2010

Strategi	för	miljömålet	Ett	rikt	växt	och	djurliv, rapport 2015:19, Länsstyrelsen i Stockholms län

Strategi	för	miljömålet	Ingen	övergödning, rapport 2015:20, Länsstyrelsen i Stockholms län

Strategi	för	miljömålet	Giftfri	miljö, rapport 2015:21, Länsstyrelsen i Stockholms län

Åtgärdsprogram	2016-2021, Åtgärder riktade till myndigheter och kommuner samt konsekvensanalys, 
Vattenmyndigheten Norra Östersjön och Länsstyrelsen Västmanlands län, 2016

Övergödda	havsvikar	och	kustnära	 sjöar	 inom	Norra	Östersjöns	vattendistrikt, Rapport 2009:5, 
Länsstyrelsen Västmanlands län, 2009

Vatteninformation	Sverige	(VISS) http://www.viss.lansstyrelsen.se/

VISS-Hjälp http://extra.lansstyrelsen.se/viss/sv/Pages/index.aspx Under fliken Beskrivning av innehållet i 
VISS finns information om bland annat statusklassning av vatten.
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Våtmarksinventeringen	–	resultat	från	25	års	inventeringar. Nationell slutrapport för våtmarksinven-
teringen (VMI) i Sverige. Rapport 5925, Naturvårdsverket, 2009

LstAB	Länskarta	Stockholms	län (tittskåp för olika typer av planeirngsunderlag i länet), https://ext-geopor-
tal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=d1b3761e5e944f129a698acc7e7ed183 

Kommunala skrifter
Översiktlig	Naturinventering	av	Nynäshamns	kommun	1988-1990, länk finns under Naturvård på 
www.nynashamn.se. För kompletterad version (fortfarande under arbete) kontakta Miljö- och samhällsbygg-
nadsförvaltningen.

Översiktlig	klimat-	och	sårbarhetsanalys	–	naturolyckor	-	Underlag	till	Översiktsplan	2010, SGI 
och SMHI, 2009

VA-strategi	och	VA-handlingsplan,	Länkar finns under fliken Vatten och Avlopp på www.nynashamn.se.

Klimat-	och	miljömål	Nynäshamns	kommun	2018-2021	–	med	sikte	mot	2045, Dokumentet finns på 
www.nynashamn.se/miljomal

Dagvattenpolicy	 i	Nynäshamns	kommun, 2010,  Länk finns under fliken Vatten och Avlopp på www.
nynashamn.se.

Lokala	föreskrifter	för	att	skydda	människors	hälsa	och	miljön, 2018,  Dokumentet finns på www.
nynashamn.se, bland annat under fliken Vatten och Avlopp

Miljöövervakning
Badplatser	Information om vattenkvaliteten kommunens badvatten, http://badplatsen.smittskyddsinstitutet.
se/

Södertörns	miljö	och	hälsoskyddsförbund	(SMOHF) http://www.smohf.se/

	Svealands	kustvattenvårdsförbund, Förbundet utövar miljöövervakning på fler platser längs Nynäshamns 
kust. http://www.skvvf.se/

Länsstyrelsen	 i	 Stockholms	 län, https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/privat/djur-och-natur/sa-mar-
miljon.html

Åtgärder
Det finns ett antal dokument framtagna gällande åtgärder för att uppnå god ekologisk, kemisk och kvantitativ 
status. Nedan följer ett urval.

Åtgärder	för	myndigheter	och	kommuner

God	havsmiljö.	Marin	strategi	för	Nordsjön	och	Östersjön. Del 4: Åtgärdsprogram för havsmiljön, rap-
port 2015:30, Havs- och vattenmyndigheten, 2015

Åtgärdsprogram	2016-2021, Åtgärder riktade till myndigheter och kommuner samt konsekvensanalys , 
Vattenmyndigheten Norra Östersjön och Länsstyrelsen Västmanlands län, 2016
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Enskilda	avlopp	

Renare	avlopp	ger	friskare	hav	-	Åtgärder	för	att	minska	enskilda	avlopps	påverkan	på	havsmil-
jön. Länsstyrelserna Stockholm, Västra Götaland, Skåne. Rapport 2008:19, Länsstyrelsen i Stockholms län

Jordbruk

64	åtgärder	inom	jordbruket	för	god	vattenstatus. Rapport 2008:31, Jordbruksverket 

Jordbruket	 och	 vattenkvaliteten. Kunskapsunderlag om åtgärder. Rapport 2012:22, Jordbruksverket, 
http://www2.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/trycksaker/Pdf_rapporter/ra12_22.pdf

Högt	fosforläckage	från	undersökt	hästhage, Nyhet från Greppa.nu, 2011-12-14, http://www.greppa.
nu/download/18.41cc237a13437a99fbd8000409/1323872409478/Fosforl%C3%A4ckage+h%C3%A4stha-
ge-111214.pdf 

Äga	och	förvalta	diken	och	andra	vattenanläggningar	i	jordbrukslandskapet, LRF, 2014

Skogsbruk

Meddelande	1,	2010	-	Vattenförvaltningen	i	skogen, Skogsstyrelsen, 2010

Övrigt

Fiskeklubben	Alcedo, Fiskeklubb och förvaltare över sjöarna Fjättern och Muskan, http://www.fiskeklub-
ben-alcedo.se/ 

Artportalen. Artportalen är ett rapporteringssystem kärlväxter, mossor, lavar, svampar, alger, ryggradslösa 
djur (t.ex. insekter, spindeldjur och blötdjur), fåglar, grod- och kräldjur, däggdjur och fiskar. Både privatperso-
ner och myndigheter kan lägga in observationer av arter i systemet. http://www.artportalen.se/ 

Nya	väg	73	–	på	naturens	villkor. Informationsbroschyr om den hänsyn som tagits till naturvärden i sam-
band med anläggandet av väg 73. https://trafikverket.ineko.se/Files/sv-SE/10949/RelatedFiles/100562_Nya_
vag_73_pa_naturens_villkor.pdf (hämtat 2017-09-20)

Skärgårdsstiftelsen. På Skärgårdsstiftelsens webbplats finns information om havstulpanvarningar, det vill 
säga när det är dags att tvätta båten, samt information om vart båttvättar finns. http://skargardsstiftelsen.se/
naturvard/havstulpanvarningar/

På	väg	mot	en	renare	oljeindustri	-	En	vitbok	om	vår	miljöpåverkan	och	vårt	miljöarbete. Informa-
tionsbroschyr från Nynas AB om deras arbete med bland annat förorenade områden. Maj 2012. http://www.
nynas.com/Global/Media/P%c3%a5%20v%c3%a4g%20mot%20en%20renare%20oljeindustri.pdf


