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Nu tar arbetet med förorenade sediment fart!
I oktober 2018 publicerades rapporten
”Förorenade sediment - behov och färdplan för
en renare vattenmiljö”
Rapporten, som du hittar här, är resultatet av ett
samarbete mellan SGU, SGI, Naturvårdsverket,
Havs- och vattenmyndigheten och Länsstyrelserna
inom ramen för Miljömålsrådets åtgärdsprogram.
Det övergripande syftet med arbetet med
rapporten var att ta fram en gemensam
kunskapsbild över dagens situation samt
identifiera samhällets behov kring hur
föroreningar på havs- och sjöbottnar i Sverige idag
bör hanteras. Rapporten beskriver nuläget,
identifierar kunskapsluckor och redovisar behov.
I rapporten identifieras fem fokusområden och
inom dessa föreslås åtgärder som behövs för att
Sverige ska få renare havs- och sjöbottnar.
Rapporten innehåller även färdplaner för de fem
fokusområdena med aktiviteter som behövs för att
vi ska nå målet.
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En samlad överblick av förorenade
sedimentområden i hav och vattendrag
behövs, i likhet med vad vi har på land.
Undersök, utred och åtgärda kända
förorenade sedimentområden.
Mer vägledningar och stöd.
Samverkan – ett nyckelord för framtiden.
Mer kunskap, erfarenhet och forskning
krävs för att rätt insatser ska göras.

Miljömålsrådet beslutade i höstas om en
fortsättning och en ny miljömålsrådsåtgärd. De
olika myndigheter som har samarbetat inom
ramen för denna rapport kommer nu att fortsätta
samarbetet genom att göra en fördjupad analys. I
detta fortsatta arbete kommer vi att se över de
förslag på åtgärder som lämnas i rapporten för att
se vilka som är möjliga att genomföra inom

respektive myndighets befintliga uppdrag och vilka
åtgärder som kan behöva extra resurser för att
kunna genomföras. Det är en stor satsning som
alla deltagande myndigheter nu gör gemensamt
för att öka takten i arbetet med att åtgärda
förorenade sediment genom att öka kunskapen
och stötta tillsynsmyndigheterna.
I januari i år publicerade Naturvårdsverket den
fördjupade utvärderingen av miljömålen – FU19,
läs mer här. Inom temaområdet ”Hav och vatten”
föreslås att Naturvårdsverket, SGU, SGI, HAV samt
länsstyrelserna ges ökade resurser och uppdrag för
att under de närmaste tre åren ta fram bättre
kunskap om bland annat förorenade
sedimentområdens utbredning, risken för
spridning av miljögifter och olika
behandlingsalternativ. Flera av myndigheterna har
äskat om resurser för arbete i sina
budgetunderlag.
Den första etappen med kunskapsuppbyggnad och
kartläggning behöver följas av fortsatt arbete med
att systematiskt prioritera och genomföra åtgärder
för att på ett kostnadseffektivt sätt åtgärda de
förorenade sedimentområden som utgör störst
risk för miljön och människors hälsa.
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