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Redovisning av regeringsuppdrag Finn de områden som 
göder havet mest 
 
Länsstyrelsen i Västmanlands län, som även är Vattenmyndighet för Norra 
Östersjöns vattendistrikt, fick genom Naturvårdsverkets tilldelningsbeslut den 25 
januari 2007 ur anslaget 34:3 i uppdrag att ta fram underlag för vilka områden 
som göder havet mest. Regeringen har i Naturvårdsverkets regleringsbrev för 
2007 fattat beslut om uppdrag och medel.  
 
Uppdraget redovisas härmed i en kortfattad form med beskrivning och slutsatser. 
Uppdraget kommer även att redovisas mera utförligt i en rapport från 
Länsstyrelsen under januari 2009. 
 
Bakgrunden till uppdraget är att Naturvårdsverket, i samråd med 15 andra 
myndigheter, arbetat fram en Aktionsplan för havsmiljön. Uppdragsbeskrivningen 
finns i aktionsplanens uppdrag 1. Regeringen beslutade den 7 september 2006 att ge 
vattenmyndigheten för Södra Östersjön uppdraget ”Finn de områden som göder havet 
mest” i enligt med Aktionsplanen. Genom Naturvårdsverkets tilldelningsbeslut fick 
även vattenmyndigheten för Norra Östersjön och vattenmyndigheten för Västerhavet 
motsvarande uppdrag. Uppdragen ska redovisas senast den 31 december 2008. 
 
De slutsatser och bedömningar som lyfts fram här framstår som angelägna och 
prioriterade, särskilt i ljuset av den ökade uppmärksamhet dessa frågor har fått 
under de senaste åren, både nationellt och internationellt. Till exempel kommer 
det pågående arbetet inom svensk vattenförvaltning, med utformningen av 
miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram enligt 5 kap miljöbalken, i stor 
utsträckning att beröra övergödningsfrågorna. Vidare är dessa frågor centrala i 
flera viktiga dokument på det internationella planet, såsom HELCOM:s 
Aktionsplan för Östersjön (Baltic Sea Action Plan) och EU:s marina direktiv. Mot 
den bakgrunden tror vi att slutsatserna bör resultera i en utvecklad politik och 
styrning av åtgärder. Det krävs åtgärder inom alla sektorer om situationen ska 
förbättras.  
 
Den slutliga rapporten, som kommer att redovisa data m m på en mer detaljerad 
nivå, visar även tydligare var dataunderlag och nödvändiga insatser behöver 
prioriteras. Den bör tjäna som vägledning för de aktörer som genomför åtgärder 
mot övergödningen av havet, men också som en signal om vilka områden som 
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behöver utvecklas och förbättras för att skapa ännu bättre förutsättningar för 
arbetet i framtiden. 
 
Arbetet har genomförts av vattensamordnarna Martin Larsson och Malin 
Pettersson. En styrgrupp och referensgrupp har följt arbetet och varit 
gemensam för vattenmyndigheterna för Norra och Södra Östersjön. 
Samarbetet har även inkluderat vattenmyndigheten för Västerhavet. 
Kontakter med länsstyrelserna, andra statliga myndigheter och flera 
organisationer har varit omfattande under projekttiden. 
 
 

 
 
Mats Svegfors 
Landshövding 

    
Lennart Sorby 

 Vattenvårdsdirektör 
 
 
 
Kopia till: 
Vattenmyndigheten Södra Östersjön 
Vattenmyndigheten Västerhavet 
Naturvårdsverket 
Statens jordbruksverk 
Länsstyrelsen i Stockholms län 
Länsstyrelsen i Uppsala län 
Länsstyrelsen i Södermanlands län 
Länsstyrelsen i Örebro län 
Länsstyrelsen i Dalarnas län 
Länsstyrelsen i Östergötlands län 
Vattendelegationen för Norra Östersjöns vattendistrikt 
Referensgruppen för projektet 
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Områden och källor som göder havet mest 

Kartläggning för egentliga Östersjön inom Norra Östersjöns 
vattendistrikt 
 

Slutsatser 
 
Källor som göder havet mest  
 

 För fosfor är förluster från jordbruksmark den dominerande källan och 
tillsammans med avloppsreningsverk, dagvatten och enskilda avlopp står dessa 
källor för 98 % av den antropogena belastningen på havet. 

 För kväve är utsläpp från avloppsreningsverk den dominerande källan och 
tillsammans med förluster från jordbruksmark står de för 90 % av den 
antropogena belastningen på havet. 

 
 
Områden som göder havet mest  
 

 Drygt hälften av den totala belastningen på havet av fosfor och knappt hälften av 
kvävet har sitt ursprung i ett område inom ca 3 mil från kusten.  

 Den största belastningen på havet per ytenhet har Svärtaån och Tyresån för 
fosfor, och Kilaån och Svärtaån för kväve. 

 För reningsverken står de fyra största för hela 74 % av den summerade 
fosforbelastningen och för kväve står de 10 största verken för 74 % av 
belastningen. 

 
 
Prioritering av åtgärder 
 

 Prioriterade områden för åtgärder på kort sikt bör vara sådana som har hög 
belastning på havet och där åtgärder också ger effekt för att uppnå God status 
enligt vattenförvaltningen.  

 Ytterligare åtgärder för punktutsläpp vid kusten bör prioriteras, speciellt om de 
mynnar i kustvattenförekomster där det finns ett åtgärdsbehov enligt 
vattenförvaltningen.   

 För att nå de biologiska målen med BSAP och vattenförvaltningen kommer 
”smartare” åtgärdsprioriteringar troligen att behövas. Till exempel kan hänsyn 
behöva tas till skillnad i biotillgänglighet mellan utsläpp från olika källor och till 
andra faktorer som har betydelse för den biologiska responsen. Vilka källor och 
områden som göder havet mest då skulle kunna se annorlunda ut jämfört det som 
presenterats i denna rapport. 
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Inledning 
 
Fram till idag har styrningen för att få till stånd åtgärder för att minska belastningen på 
havet i relativt liten grad beaktat var åtgärderna bör lokaliseras. Eftersom belastningen på 
havet från en källa inte bara beror på källans storlek utan också på retentionen mellan 
källan och havet kommer samma åtgärd att ha olika effekt beroende på var den 
genomförs. För att kunna vidta åtgärder som är effektiva för att minska belastningen av 
gödande ämnen (kväve och fosfor) på kust och hav behöver följaktligen de områden och 
källor som bidrar mest till belastningen identifieras.  
 

Här presenteras ett underlag för var på land en åtgärd kan ge störst effekt för att minska 
belastningen av kväve och fosfor på havet. Det område som vi analyserat är den svenska 
delen av tillrinningsområdet för norra egentliga Östersjön, vilket innebär från strax norr 
om Norrtäljeviken i norr till Oxelösund i söder.  
 

Eftersom övergödning också är ett stort miljöproblem i många inlandsvatten behöver 
avväganden göras för prioritering av åtgärder riktade mot olika recipienter, d.v.s. en sjö 
eller ett vattendrag långt ifrån kusten visavi kust och hav. Frågan om var en åtgärd blir 
mest effektiv är följaktligen komplex om man samtidigt ska beräkna effekten på flera 
recipienter och dessutom beakta kostnadseffektiviteten. 

 
Avrinningsområdet 
 

Avrinningsområdet för egentliga Östersjön som ligger i Norra Österjöns vattendistrikt 
(Fig. 1) är drygt 31 000 km2, har ca 2,9 milj. invånare och sträcker sig efter kusten från 
Broströmmen och Norrtäljeån i norr till Kilaån i söder. Norrströms avrinningsområde, 
som inkluderar hela Mälarens och Hjälmarens tillrinningsområden, utgör drygt 70 % av 
området och har 28 % av befolkningen och 49 % av jordbruksmarken. 
Avrinningsområdet för egentliga Östersjön som ligger i Norra Östersjöns vattendistrikt 
utgör 38 % av Sveriges avrinningsområde till egentliga Östersjön men mindre än 2 % av 
avrinningsområdet för hela egentliga Östersjön. 
 
 



 REDOVISNING 5 
(33)  

Datum   

 

2008-12-19 537-13797-2007 

 

 
 

Figur 1. Området innanför linjen utgör hela Norra Östersjöns vattendistrikt medan den 
grönskuggade ytan inklusive öarna utanför utgör den del vars avrinning mynnar i egentliga 
Östersjön. 

 
 
Övergödningen av Östersjön  
 

Östersjön tillhör ett av de havsområden i hela världen som påverkats mest av 
övergödning med stor utbredning av syrefria bottenområden. Även om övergödning och 
viss utbredning av döda bottnar är naturligt förekommande under perioder, så är de 
senaste årtiondenas kraftiga övergödning sannolikt orsakad av den förhöjda belastningen 
av närsalter. Under de senaste 40 åren har vinterhalterna av oorganiskt kväve ökat i norra 
egentliga Östersjön med fyra gånger och under de senaste 50 åren har motsvarande 
fosfatfosforhalterna nära tredubblats. Dessutom har sommarhalten av klorofyll a, som ger 
ett mått på den totala växtplanktonbiomassan, mer än fördubblats de senaste 25 åren. För 
att hejda övergödningen behöver både fosfor- och kvävetillförseln minska. 
 

Övergödningen i Östersjön har bland annat resulterat i obalans i ekosystemen, 
algblomningar och förändrade strandbiotoper. En påtaglig följd av detta är bland annat 
påverkan på den lokala ekonomin. Bara för Öland beräknades kostnaden för 
algblomningen under sommaren 2005 till cirka 100 miljoner kronor i turism- och 
fiskesektorerna.  
 
 

 

© Bakgrundskartor Lantmäteriet, dnr 106-2004/188, © SMHI 



 REDOVISNING 6 
(33)  

Datum   

 

2008-12-19 537-13797-2007 

 

Källor som göder havet mest  
 

Dataunderlag  
 

Som underlag för kartläggningen av de källor och områden som göder havet mest har 
resultat från i huvudsak PLC5 använts. Där direkta felaktigheter har påträffats har dessa 
justerats. Resultaten från PLC5 innehåller vattenburen belastning av fosfor och kväve på 
omgivande hav, inklusive källfördelning, och utgör underlag för HELCOM:s femte 
Pollution Load Compilation. Beräkningarna för PLC5 är utförda av SMED, Svensk 
MiljöEmissionsDatabas, som är ett konsortium bestående av IVL, SCB, SLU och SMHI. 
Den beräknade belastningen avser år 2006, och i vissa fall 2005, och har för diffusa källor 
flödesnormaliserats för perioden 1984 till 2004 för att påverkan av enskilda års 
vädersituationer ska minimeras. 
 

Beräkningarna baseras på en indelning av Sverige i 13500 delavrinningsområden som 
sedan summerats till större s.k. PLC5-områden och vidare till ytterligare större 
avrinningsområden.  
 

För varje delavrinningsområde summeras belastningen från alla punkt- och diffusa källor 
och en lokal s.k. bruttobelastning beräknas. Därefter simuleras retentionen av kväve och 
fosfor i vattendrag och sjöar för att kvantifiera det som når havet, den s.k. 
nettobelastningen. Simuleringarna kalibreras mot tillgängliga mätningar av både 
vattenflöden och koncentrationer av fosfor och kväve i vattendragen. För större 
punktkällor har insamlade rapporterade data använts direkt medan för dagvatten och 
mindre punktkällor har beräkningar utförts utifrån insamlade underlagsdata. För diffusa 
källor beräknas typhalter för olika markanvändningsklasser såsom skog, öppen mark och 
deposition på vatten. För jordbruksmark beräknas också typhalter, s.k. 
läckagekoefficienter, för olika odlings- och klimatregioner i Sverige och för olika grödor, 
jordarter, lutnings- och markfosforklasser. I PLC5 särskiljs också den antropogena 
belastningen, d.v.s. den mänskligt betingade, från den naturliga bakgrunden. För 
jordbruksmark så representerar läckaget från en ogödslad och oskördad permanent 
gräsvall den naturliga bakgrunden. 
 

Eftersom huvudsyftet med PLC5 var att beräkna källfördelning och belastning av fosfor 
och kväve från Sverige på omgivande havsbassänger, så var kravet på rumslig upplösning 
lägre än vad som behövs om man ska prioritera åtgärdsinsatser mellan områden som är 
betydligt mindre. Den minsta havsbassängen har ett tillrinningsområde på 3000 km2 
medan PLC5-avrinningsområdena har en medelareal på 300 km2 i Norra Östersjöns 
vattendistrikt och de ännu mindre delavrinningsområdena har en medelareal på 30 km2. 
Även om man ska vara medveten om dessa begränsningar när man tolkar resultaten är 
dock upplösningen i indata och i beräkningsmetodiken i PLC5 sannolikt generellt så god 
att en acceptabel analys av vilka områden som göder havet mest är möjlig. PLC5-
resultaten är dessutom det mest aktuella och heltäckande underlag som finns tillgängligt.  

 
Källfördelning av fosfor  
 

Belastningen av fosfor till egentliga Östersjön från Norra Östersjöns vattendistrikt är ca 
270 ton med en antropogen del på ca 180 ton (67%). Som framgår av Figur 2 är den 
diffusa belastningen från jordbruksmark störst, följt av reningsverk, enskilda avlopp och 
dagvatten. Dessa fyra källor står för 98 % av den antropogena belastningen. 
Jordbruksmarkens stora bidrag beror dels på att det finns mycket jordbruksmark i 
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området och att regionen domineras av lerhaltiga jordar som är speciellt benägna att läcka 
fosfor. Trots en relativt omfattande rening står utsläpp från avloppsreningsverken 
fortfarande för en betydande andel av fosforbelastningen.  
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Figur 2. Källfördelning av a.) totalfosfor och b.) antropogent fosfor till havet från Norra Östersjöns 
vattendistrikt till egentliga Östersjön. 

 
 
 

 
Tabell 1. Brutto- och nettobelastning av fosfor för de olika källorna uppdelat på total och 
antropogen belastning 
     
     

Källa Bruttobelastning, fosfor (ton) Nettobelastning, fosfor (ton) 
                
                

 total antropogen total antropogen 
     
     

Jordbruksmark 350 190 130 78 
Avloppsreningsverk 85 85 62 62 
Industri 7 7 3 3 
Dagvatten 40 27 21 14 
Enskilda avlopp 47 47 20 20 
Deposition på sjöar 13 - 4 - 
Skog 47 1 14 0 
Öppen mark 29 - 12 - 
Myr 2 - 0 - 
     

Diffus belastning* 520 (85 %) 270 (75 %) 200 (76 %) 110 (64 %) 
Punktkällor 92 (15 %) 91 (25 %) 64 (24 %) 65 (36 %) 
     

Summa 620 360 270 180 
     
     

* Inklusive enskilda avlopp 

 
Som framgår av Tabell 1 så är bruttobelastningen av fosfor 2,3 ggr så stor som 
nettobelastningen. En stor del av fosforn fastläggs alltså på vägen till havet. Retentionen 
för de diffusa utsläppen är 62 % och för punktkällorna 30 %. Orsaken till den låga 
retentionen för punktkällorna är att en stor del av deras utsläpp härrör från 
avloppsreningsverken som ligger direkt vid kusten där det inte är någon retention.  
 

 a. b.
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Källfördelning av kväve  
 

Den totala kvävebelastningen till egentliga Östersjön från Norra Östersjöns vattendistrikt 
är 8200 ton med en antropogen del på 6200 ton (76 %). Som framgår av Figur 2 är 
belastningen från reningsverk följt av läckage från jordbruksmark de två helt 
dominerande antropogena källorna och dessa står för 90 % av belastningen. 
Reningsverkens relativt stora andel av belastningen av kväve jämfört med fosfor beror 
dels på att graden av kväverening är betydligt lägre än den för fosfor, men också att 
jordbrukets läckage av kväve är relativt lågt i området på grund av låg avrinning och att 
området domineras av lerhaltiga jordar som naturligt läcker relativt små mängder kväve.  
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Figur 2. Källfördelning av a.) totalkväve och b.) antropogent kväve till havet från Norra Östersjöns vattendistrikt 
till egentliga Östersjön. 
 
 
 
Tabell 2. Brutto- och nettobelastning av kväve för de olika källorna uppdelat på total och 
antropogen belastning 
     
     

Källa Bruttobelastning, kväve (ton)  Nettobelastning, kväve (ton) 
     

 total antropogen total antropogen 
     
     

Jordbruksmark 5100 4000 2100 1400 
Avloppsreningsverk 4900 4900 3500 3500 
Industri 370 370 200 200 
Dagvatten 300 180 200 100 
Enskilda avlopp 340 340 160 160 
Deposition på sjöar 1700 1700 810 810 
Skog 2300 160 1100 50 
Myr 100 - 40 - 
Öppen mark 280 - 150 - 
     

Diffus belastning* 10100 (66 %) 6400 (55 %) 4500 (56 %) 2600 (42 %) 
Punktkällor 5300 (34 %) 5300 (45 %) 3600 (44 %) 3600 (58 %) 
     

Summa 15400 11700 8200 6200 
     
     

* Inklusive enskilda avlopp 

 

 a. b.
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Som framgår av Tabell 2 så är bruttobelastningen för kväve 2,1 ggr så stor som 
nettobelastningen. Retentionen för kväve är alltså något mindre än för fosfor. För de 
diffusa utsläppen av kväve är retentionen 56 % och för punktkällorna 32 %. Liksom för 
fosfor är orsaken till den låga retentionen för punktkällorna att en stor del av deras utsläpp 
härrör från avloppsreningsverken som ligger direkt vid kusten.  
 
 

 

Figur 3. Belastning av fosfor på havet där de tvåfärgade pilarna symboliserar belastningen från 
kustmynnande vattendrag och de enfärgade symboliserar de större vattendragen inom 
Norrströms avrinningsområde. Cirklarna symboliserar större punktkällor. Storleken på pilarna 
och cirklarna är proportionell mot belastningens storlek på havet. Bakgrundsfärgerna visar 
belastningen per ytenhet (kg/km2) från diffusa källor (jordbruksmark, skog, öppen mark, myr, 
enskilda avlopp och deposition på sjöytor). Varje färg motsvarar 20 % av den totala 
belastningen på havet.  

 
Områden som göder havet mest  
 
Som framgår av Figur 3 och 4 står Norrström för den största belastningen på havet av de 
kustmynnande vattendragen. Den står för ca 40 % av fosfor- och närmare 50 % av 
kvävebelastningen. Därefter följer Nyköpingsån som står för 10 % av belastningen av 
fosfor, Svärtaån 3 % samt Kilaån 2 % och för kväve står Nyköpingsån för 9 % av 
belastningen, Kilaån 2 % och Trosaån 1 %. De stora kustmynnande punktkällorna, som 
framför allt utgörs av reningsverken i Stockholmsregionen, står för 20 % av belastningen 
av fosfor på havet och 25 % av kväve. Andra mellanstora vattendrag står för 7 % av 
fosfor- och 5 % av kvävebelastningen. Resterande belastning står ett 20-tal mindre 
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vattendrag för samt mellanliggande kustområden. Den största belastningen per ytenhet, 
beräknat med havet som recipient, har Svärtaån och Tyresån för fosfor, och Kilaån och 
Svärtaån för kväve. 
 

Inom Norrströms huvudavrinningsområde är belastningen av fosfor på havet störst från 
Arbogaån (16 ton), Fyrisån (16 ton), Sagån (10 ton) och Eskilstunaån (10 ton). De diffusa 
utsläppen av fosfor dominerar från dessa områden medan avloppsreningsverk samt 
industri står för knappt 15 % av den antropogena belastningen på havet. För kväve är det 
Eskilstunaån (705), Arbogaån (500 ton), Fyrisån (475 ton) och Kolbäcksån (366 ton) som 
står för de största belastningarna på havet. Till skillnad från fosfor så står 
avloppsreningsverk och industri för den största delen (66 %) av den antropogena 
kvävebelastningen till havet. Den största belastningen per ytenhet inom Norrströms 
huvudavrinningsområde har Sagån och Örsundaån för fosfor, och Enköpingsån och 
Fyrisån för kväve. 
 

Något som är påtagligt är att ca hälften av både den totala kväve- och fosforbelastningen 
på havet kommer från ett område som ligger inom 3 mil från kusten. Orsaken är framför 
allt att där bor närmare 50 % av befolkningen och att retentionen från området är låg. 
 

Mer detaljerade beskrivningar av vilka områden som göder havet mest återfinns i Bilaga 
1. 
 
 

 

 

Figur 4. Belastning av kväve på havet där de tvåfärgade pilarna symboliserar belastningen från 
kustmynnande vattendrag och de enfärgade symboliserar de större vattendragen inom Norrströms 
avrinningsområde. Cirklarna symboliserar större punktkällor. Storleken på pilarna och cirklarna är 
proportionell mot belastningens storlek på havet. Bakgrundsfärgerna visar belastningen per 
ytenhet (kg/km2) från diffusa källor (jordbruksmark, skog, öppen mark, myr, enskilda avlopp och 
deposition på sjöytor). Varje färg motsvarar 20 % av den totala belastningen på havet.  
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Figur 5. Brutto- a.) och nettobelastning b.) av fosfor per ytenhet från PLC5-områdenas 
jordbruksmark. Eftersom läckaget är beskrivet per km2 för all markanvändning visar kartorna en 
integrerad bild av det specifika läckaget från jordbruksmarken och andelen jordbruksmark i 
respektive PLC5-område. Varje färg motsvarar 20 % av den totala belastningen.  

 
 
Diffus belastning från jordbruksmark  
 

Fosfor 
 

Belastningen av fosfor från jordbruksmark beror enligt PLC5-metodiken på avrinningens 
storlek, följt av jordart, vilken gröda som odlas inklusive odlingsåtgärder, markfosforhalt 
och sist markens lutning intill vattendraget. På grund av den höga retentionen i Mälaren 
har framför allt ett antal områden som inte ligger i Norrströms huvudavrinningsområde 
störst betydelse för belastningen på havet, även om belastningen från många 
inlandsområden har högre bruttobelastning (se Fig. 5). De avrinningsområden som står 
för den 20 % största arealsviktade belastningen till havet för jordbruksmarken är de nedre 
delarna av Kilaån, Nyköpingsån, Svärtaån, Trosaån och Broströmmen samt delar av 
Mörkö. De avrinningsområden som därefter har högst belastning är delar av Norrtäljeån 
och Fyrisån, ytterligare områden i Nyköpingsåns avrinningsområde, delar av Sagån, 
Hedströmmen, Örsundaån och Åkerströmmen. De allra högsta arealspecifika 
nettoförlusterna från åkermark 0,9 kg/ha (1,2 kg/ha brutto) kommer från delar av 
Svärtaåns avrinningsområde. Orsaken till de höga fosforförlusterna där är en kombination 
av relativt hög simulerad avrinning och låg retention i området, läckagekänslig jordart, 
stor andel spannmålsodling i förhållande till vall, hög markfosforhalt och hög lutning 
intill vattendragen.  
 

De områden som står för den högsta lokala belastningen av fosfor från jordbruksmark 
skiljer sig i hög grad från de områden som belastar havet mest. Det är bara delar av 
Svärtaån och Nyköpingsån som sammanfaller. För den lokala belastningen är det 
områden uppströms Mälaren och Hjälmaren som utmärker sig i avrinningsområdena för 
Fyrisån, Örsundaån, Sagån, Hedströmmen och Eskilstunaån.  
 
Kväve 
 

För kväve beror belastningen från jordbruksmark förutom på avrinningen och jordart, i 
högre grad än för fosfor, vilka grödor som odlas och relationen mellan tillförsel via 
gödsling och bortförsel vid skörd. Liksom för fosfor har retentionen i Mälaren stor 

 a. b.
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betydelse för vilka områden som göder havet mest. De avrinningsområden som står för 
den 20 % största belastningen till havet från jordbruksmarken är Åkerströmmen och de 
nedre delarna av Kilaån, Nyköpingsån, Svärtaån, Norrtäljeån, Broströmmen samt delar av 
Mörkö och Fyrisåns avrinningsområde (se Fig. 6). De avrinningsområden som därefter 
har högst belastning är det stora området mellan Tyresån och Trosaån, ytterligare 
områden i Nyköpingsåns avrinningsområde, delar av Sagån, Svartån och Eskilstunaåns 
avrinningsområden. De allra högsta arealspecifika nettoförlusterna från åkermark 13-15 
kg/ha kommer från delar av Kilaåns avrinningsområde och området mellan Tyresån och 
Trosaån. 
 

Som framgår av Figur 6 skiljer sig de områden som står för den högsta lokala 
belastningen av kväve från jordbruksmark markant från de områden som bidrar mest till 
havet, framförallt genom ett stort område söder och väster om Hjälmaren.  
 
 
 

 

Figur 6. Brutto- a.) och nettobelastning (b.) av kväve per ytenhet från PLC5-områdenas 
jordbruksmark. Eftersom läckaget är beskrivet per km2 för all markanvändning visar kartorna en 
integrerad bild av det specifika läckaget från jordbruksmarken och andelen jordbruksmark i 
respektive PLC5-område. Varje färg motsvarar 20 % av den totala belastningen.  
 
 
 
 

Belastning från avloppsreningsverk 
 
 

Fosfor 
 

Inom området finns 170 avloppsreningsverk med en storlek på 200 anslutna person-
ekvivalenter (pe) eller större, där de 10 största verken står för hela 85 % av belastningen 
av fosfor på havet. Samtliga har tillstånd att släppa ut behandlat avloppsvatten med en 
halt av 0,3 mg fosfor per liter, med undantag för Uppsala reningsverk som har 0,25 mg/l 
som gräns. De fyra största, Henriksdal, Bromma, Käppala och Himmerfjärdsverket står 
tillsammans för 74 % av den totala belastningen från reningsverken på havet.  
 

Belastningen kommer huvudsakligen från utsläpp av behandlat avloppsvatten, men även 
från bräddningar på verken och ledningsnäten. Den kända bräddningen utgjorde år 2006 
ungefär 10 % av den totala mängden utsläppt fosfor från reningsverken. Anledningarna 
till bräddningar är bland annat reparationsarbeten och överbelastning på grund av 
inläckage av ovidkommande vatten till ledningsnäten vid kraftig nederbörd och 
snösmältning.  
 

 a. b.
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Figur 7. Nettobelastning av fosfor- a.) och kväve b.) från större avloppsreningsverk.  
 
Kväve 
 

De 10 största verken står för hela 74 % av belastningen av kväve från reningsverken. Två 
av dessa tio har idag inget krav på kväverening.  
 

Liksom för fosfor kommer kväve framförallt från utsläpp av behandlat avloppsvatten, 
men även från bräddningar på verken och på ledningsnäten. Storleken på utsläppen från 
de 170 reningsverken beror på antalet anslutna personekvivalenter men också på vilket 
reningskrav som är ställt. I genomsnitt hade de tillståndspliktiga verken, som utgör 71 
stycken, en utgående halt på 19 mg/l. Cirka 60 % av dessa låg över det lägsta krav (15 
mg/l) som ställs på kustmynnande reningsverk större än 10 000 pe. Idag har 19 
reningsverk särskild kväverening. De fyra stora Stockholmsverken har det högre kravet 
på 10 mg N/l i utgående vatten, men står på grund av sin storlek tillsammans ändå för 
över hälften av den totala belastningen. 
 
Belastning från enskilda avlopp 
 
Fosfor 
 

För fosfor beror belastningen från enskilda avlopp på antalet avlopp, fördelning mellan 
fritids- och permanentboende samt reningsteknik. Det finns ca 140 000 fastigheter med 
enskilda avlopp varav ca 60 % är permanentboende. Uppgifter om reningsteknik saknas 
för 25 % av kommunerna i området och dessa har därför i PLC5-underlaget tillskrivits 
riksgenomsnittet för reningstyp. Detta gäller till exempel för Vaxholm och Österåker i 
vilka stora delar av de mest högbelastande områdena finns. De områden som står för den 
20 % största fosforbelastningen från enskilda avlopp finns i Nacka, Tyresö, Huddinge, 
Haninge, Nynäshamn, Trosa och Värmdö kommuner.  
 

Som framgår av Figur 8 dominerar områdena närmast kusten belastningen på havet från 
de enskilda avloppen. Det beror på att en stor del av alla enskilda avlopp finns i 
kustkommunerna och att retentionen från kustområdena är liten.  
 

Bruttobelastningen av fosfor från enskilda avlopp skiljer sig påtagligt från 
nettobelastningen till havet bland annat genom att flera områden i avrinningsområdena 

 a.  b. 
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för Fyrisån och Eskilstunaån finns med bland de 20- och 40 % högst belastande, liksom 
ett antal spridda områden i delar av Norrströms huvudavrinningsområde.  
 
 

  
 

Figur 8. Brutto- a.) och nettobelastning b.) av fosfor per ytenhet från delavrinningsområdenas 
enskilda avlopp. Varje färg motsvarar 20 % av den totala belastningen.  

 
 
Beting för miljökvalitetsnormer och miljömål 
 

Beting enligt BSAP för Norra Östersjöns vattendistrikt 
 
 

Enligt Naturvårdsverket är betinget för BSAP för Sveriges del till egentliga Östersjön 260 
ton fosfor och 7300 ton kväve. Om man fördelar detta i enlighet med den beräknade 
antropogena belastningen från PLC5 så blir reduktionsbehovet för Norra Östersjöns 
vattendistrikt drygt 100 ton fosfor och 2800 ton kväve.  
 

För fosfor skulle det innebära att belastningen skulle behöva minska med 37 %, från 270 
till 170 ton. Om man relaterar till den antropogena delen av belastningen så blir 
reduktionsbehovet 56 %, en minskning från dagens 180 ton fosfor till 80 ton.  
 

För kväve blir reduktionsbehovet 34 %, från dagens belastning på 8200 ton till 5400 ton, 
och uttryckt som antropogent skulle belastningen behöva minska med 45 %, från 6200 till 
3400 ton. 
 
Beting enligt miljökvalitetsmålet “Ingen övergödning” 
 

Miljömålet “Ingen Övergödning” anger att den antropogena kvävebelastningen på havet 
skall minska med 30 % från 1995 års nivå och motsvarande fosforbelastning med 20 % 
till målåret 2010. I en uppföljning för perioden 1995 till 2005 konstateras att till egentliga 
Östersjön så har den antropogena nettobelastningen av kväve minskat med 25 % och 
bruttobelastningen av fosfor med 14 %. Den största minskningen har skett i kommunala 
avloppsreningsverk och industrier. Eftersom nettobelastningen av fosfor inte beräknades 
kan man inte dra någon precis slutsats för effekten på havet, men det kan konstateras att 
för egentliga Östersjön kvarstår ett relativt litet beting för kväve, medan för fosfor rör det 
sig om möjligen 10 % av den antropogena nettobelastningen.  

 a.  b. 
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Övergödda områden och beting enligt vattenförvaltningen 
 
Övergödda områden enligt statusklassningen för vattenförvaltningen 
 

I Figur 9 visas statusklassningen för vattenförvaltningen för de av parametrarna 
näringsämnen, växtplankton och makrofyter som indikerar övergödningspåverkan. För 
inlandsvatten är fosforhalten “hjälpparameter” till den ekologiska statusklassningen och 
för kusten är det både fosfor och kväve. Inom distriktet är det 50 % av de klassade 
vattenförekomsterna som inte uppnår god status med avseende på övergödning.  
 

I stort sett har hela kustområdet i egentliga Östersjön klassats som övergödd. Mest 
övergödda, d.v.s. förekomster med dålig status, är Sjösafjärden, Mellanfjärden och 
Stadsfjärden i Nyköping, som utgör recipienter för Svärtaån, Nyköpingsån och Kilaån. 
Otillfredsställande status har området utanför Nyköpingsfjärdarna, Himmerfjärden med 
närliggande områden, Stockholms inre skärgård ut till Vaxholm samt Bergshamraviken 
och Norrtäljeviken.  
 

 
 

 
       

Figur 9. Statusklassning enligt vattenförvaltningen för vattendrag, sjöar och kustvatten för 
näringsämnen och andra s.k. kvalitetsfaktorer som kan indikera övergödning (växtplankton och 
makrofyter i sjöar, kiselalger i vattendrag samt växtplankton i kustvatten). Klassningen för den 
kvalitetsfaktor med lägst status är redovisad här. 
 
 
De avrinningsområden med flest övergödda vattenförekomster är Nyköpingsån, 
Eskilstunaån, Arbogaån, Svartån (i Västmanlands län) och Mälarens närområde. Av dessa 
är det emellertid bara Nyköpingsån som dessutom har en betydande belastning på havet.  
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Det finns också områden som tillhör de 20 till 40 % mest högbelastande för fosfor på 
havet men som enligt statusklassningen har relativt få övergödda vattenförekomster. 
Kustområdet mellan Åkersberga och Bergshamra är ett sådant exempel.  
 

Noterbart är att Norrström, d.v.s. utloppet från Mälaren i Stockholm, har klassats som god 
status med avseende på övergödning då medelhalten av fosfor under perioden 2003 till 
2007 var 0,027 mg/l och gränsen för god status var 0,028. 
 
 
Beting för att uppnå miljökvalitetsnormen God ekologisk status  
 

För att uppnå miljökvalitetsnormen God ekologisk status i de övergödda sjöarna och 
vattendragen behöver den antropogena fosforbelastningen reduceras med ca 50 % i 
många områden. För till exempel Kilaån, som har en uppmätt medelhalt i mynningen på 
0,063 mg/l och en haltgräns för god status på 0,047 mg/l innebär det alltså att den totala 
fosforhalten behöver minska med ca 25 %, och den antropogena med nästan 50 %. 
 

För kustvattenförekomsterna är det svårare att beräkna ett reduktionsmål för kväve för att 
nå god status enligt vattenförvaltningen. En indikation kan ändå vara att för t.ex. 
Sjösafjärden, som har dålig status för totalkväve på vintern och en uppskattad halt på 52 
µmol/l, så är den beräknade gränsen för att uppnå god status 25 µmol/l, d.v.s. halten 
behöver minska med över 50 %. Reduktionsbehovet av kväve för BSAP, d.v.s. 34 %, kan 
därför troligen också vara ett rimligt riktvärde även för vattenförvaltningen.  
 

Åtgärder   
 
Behovet av åtgärder  
 

Fosfor 
 

Man kan konstatera att det kommer att krävas betydande åtgärder för att nå de mål för 
Östersjön och våra inlands- och kustvatten som framlagts i BSAP och i 
vattenförvaltningsförordningen eftersom övergödningen är så utbredd. För fosfor är t.ex. 
den antropogena belastningen från åkermark plus enskilda avlopp något mindre än 
reduktionsbehovet enligt BSAP på drygt 100 ton. Långtgående åtgärder behövs alltså för 
att minska de diffusa fosforförlusterna från jordbruksmark och belastningen från 
avloppsreningsverk, dagvatten och enskilda avlopp. Om målen ska uppnås behöver 
omfattande rening av alla typer av källor genomföras och antagligen även ny teknik 
införas. Retentionen i vattensystemen behöver dessutom öka väsentligt. Anläggande av 
våtmarker och dammar, återställning av sänkta sjöar och restaurering av vattendrag kan 
behöva göras. 
 

 
Kväve  
 

För att målet för BSAP ska nås för kväve kommer ytterligare reduktion av utsläppen från 
avloppsreningsverken att behövas, framför allt från kustverken som står för en betydande 
andel av de totala förlusterna av kväve på havet, men också från inlandsverken. Idag har 8 
av de 10 största verken kväverening, men endast 19 (27 %) av alla 71 tillståndspliktiga 
verk. Dessutom kommer läckaget från åkermark att behöva minskas rejält. Liksom för 
fosfor kommer retentionen i vattensystemet också att behöva ökas väsentligt.  
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Prioritering av åtgärder  
 

Minst lika viktigt som att hitta de områden som göder havet mest är att hitta de åtgärder 
som är mest effektiva och kostnadseffektiva. Speciellt eftersom de reduktionsmål som är 
överenskomna innebär att åtgärder kan komma att behöva genomföras på bred front för 
de källor som har övergödningspåverkan. För fosfor behöver även inlandsvattnen beaktas 
för att nå God status enligt vattenförvaltningen. Belastningen från ett område är också 
bara en faktor bland andra för att få till en väl fungerande och kostnadseffektiv åtgärd.  
 

Förutom belastningen av kväve och fosfor kan de lokala förutsättningarna för åtgärder 
skilja sig kraftigt åt. Vid prioritering för anläggning av en våtmark skulle till exempel ett 
område som kanske inte tillhör de allra mest högbelastande, men där landskapets 
naturliga förutsättningar är goda och skapar förutsättningar för acceptabel rening till låg 
kostnad vara att föredra, än anläggning av t.ex. en våtmark i ett ”hot spot”-område”, men 
där övriga förutsättningarna är mindre gynnsamma. 
 

För att få till stånd effektiva åtgärder krävs bland annat verkningsfulla styrmedel, kunskap 
om hur olika faktorer påverkar effekten, men också praktiska erfarenheter. För många av 
de åtgärder som föreslås är de praktiska erfarenheterna mycket begränsade och för flera 
åtgärder är dessutom kunskapen om deras effekter under olika förhållanden bristfällig. 
För att lyckas med att nå målen både för Östersjön och för vattenförvaltningen är det 
följaktligen viktigt att skapa förutsättningar för att bygga upp en kunskapsbas för 
praktiskt genomförande av åtgärder och en kontinuitet i förvaltandet av denna. Vidare 
forskning och utvärdering av åtgärderna behöver också följa det praktiska åtgärdsarbetet 
för att borga för ett effektivt genomförande. 
 

Även om idag kända realistiska åtgärder möjligen inte summerar ihop till en reduktion av 
kväve och fosfor som matchar de beting som är uppsatta i BSAP och vattenförvaltningen, 
så är det ändå sannolikt att det går att nå de ekologiska målen. Några motiv för detta 
resonemang är bland annat att: 

 Effekter av åtgärder beräknas bara för sådana förluster där det finns en relativt 
klar uppfattning om deras utbredning. Potentialen för att åtgärda andra kända 
men ej kartlagda förluster, och dessutom idag mer eller mindre okända förluster, 
kan vara betydande. 

 Ökade krav kommer att stimulera ökad utveckling och redan använda åtgärder 
kommer att bli mer effektiva och nya innovativa åtgärder kommer att utvecklas. 

 Vid beräkningar av effekter av åtgärder utgår vi idag från totala mängder av 
kväve och fosfor. Det är emellertid känt att olika fraktioner av fosfor och kväve 
har olika biotillgänglighet. Det betyder att den ekologiska responsen, till exempel 
tillväxten av alger, inte är lika stor för ett kilogram fosfor eller kväve som har 
olika ursprung och kvalitet. Fosfor bunden till lerpartiklar har till exempel 
betydligt lägre biotillgänglighet än löst fosfat. En ökad kunskap om dessa 
relationer gör att den totala belastningen inte behöver reduceras lika mycket om 
de mer biotillgängliga fraktionerna kan reduceras mer.  

 Tidpunkten för utsläppen har också en viss betydelse, speciellt för recipienter 
med kort omsättningstid men troligen mindre för stora recipienter som Östersjön. 
För vattendrag kan utsläpp under sommarhalvåret förväntas ha större påverkan på 
ekosystemet än utsläpp under vintern eftersom den biologiska aktiviteten är låg 
från november till mitten av april när temperaturen och ljusinstrålningen är låg. 
En hög påverkan under den perioden har då liten betydelse. Eftersom huvuddelen 
av utsläppen från diffusa källor till stor del sammanfaller med perioden för låg 
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biologisk aktivitet kan åtgärder för punktkällor som belastar recipienten ungefär 
lika mycket året om att ha en betydligt större ekologisk effekt. 

 Effekten underskattas troligen för flera av de åtgärder som föreslås idag på grund 
av att kunskapen om hur åtgärderna kan genomföras på ett optimalt sätt är låg, 
och vid en uppskattning är det vanligt att inte överdriva effekten utan snarare att 
”vara på den säkra sidan”.  

 
 
Lokalisering av åtgärder  
 

Det mest kostnadseffektiva är om åtgärdsinsatser kan synkroniseras för att uppnå god 
status i inlandsvatten i enlighet med vattenförvaltningen samtidigt som man uppnår god 
effekt på övergödda havsvikar och hög reduktion av belastningen av fosfor på havet. 
Lokalisering av var åtgärder är mest effektiva för att minska belastningen på havet av 
fosfor sammanfaller emellertid inte i så hög grad med var åtgärder behöver sättas in för 
att minska övergödningen i inlandsvatten. Flera områden inom Norrströms 
huvudavrinningsområde har mycket hög lokal belastning som resulterar i många 
övergödda vattendrag och sjöar, men belastningen från dessa områden påverkar havet 
relativt lite på grund av den stora retentionen i Mälaren och Hjälmaren.  
 

Eftersom reduktionsbehovet för belastningen av fosfor på havet enligt BSAP är så 
omfattande, så kommer de flesta åtgärder som kan genomföras för att nå god status på 
inlandsvatten enligt vattenförvaltningen även att behövas för havet, även om vissa ger 
liten effekt på just nettobelastningen på havet. På lång sikt har det därför sannolikt relativt 
liten betydelse var åtgärder för havet genomförs om de har god effekt lokalt. 
 

Om man däremot vill uppnå vissa mindre, men “säkra” belastningsminskningar av fosfor 
till havet på kort sikt, är det viktigt att prioritera de områden som göder havet mest och 
där effektiva åtgärder kan införas. Vid lokalisering av åtgärder inom dessa områden är det 
naturligtvis lämpligt att också beakta behoven för att nå God status för övergödda 
vattendrag, sjöar och kustvattenförekomster. Några områden som utmärker sig då är bl.a. 
de mörktonade enligt Figur 10, d.v.s. de nedre delarna av Norrtäljeån och Broströmmen 
samt de nedre delarna av Svärtaån, Nyköpingsån och Kilaån.  
 
 

  
 

Figur 10. Områden som har hög belastning av fosfor på havet och omfattande 
övergödning av kust- och inlandsvatten.  
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Figur 11. Områden som har hög belastning av kväve på havet och omfattande 
övergödning av kustvatten.  
 
 
Några områden som utmärker sig för kväve är bl.a. de mörktonade enligt Figur 11, d.v.s. 
de nedre delarna av Norrtäljeån och Broströmmen, Åkerströmmen samt de nedre delarna 
av Svärtaån, Nyköpingsån och Kilaån.  
 

För både fosfor och kväve är dessutom åtgärder för punktkällor som mynnar i 
kustvattenförekomster med dålig eller otillfredsställande status för näringsämnen enligt 
Figur 12 “säkra” reduktioner för havet som också ger effekter för att nå God ekologisk 
status enligt vattenförvaltningen. 
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 Figur 12. Övergödda kustvattenförekomster där röd, orange och gul färg representerar 
vattenförekomster som har dålig, otillfredsställande, respektive måttlig status och därmed är 
påverkade av övergödning. 

 
Slutsatser och förslag 
 
Slutsatser 
 
Källor som göder havet mest 
 

 För fosfor är diffusa förluster från jordbruksmark den dominerande källan och 
tillsammans med avloppsreningsverk, dagvatten och enskilda avlopp står dessa 
källor för 98 % av den antropogena belastningen på havet. 

 För kväve är utsläpp från avloppsreningsverk den dominerande källan och 
tillsammans med diffusa förluster från jordbruksmark står de för 90 % av den 
antropogena belastningen på havet. 

 Diffusa källor dominerar belastningen på havet för fosfor medan punktkällor 
dominerar för kväve. 

 
Områden som göder havet mest 
 

 Av de kustmynnande vattendragen står Norrström för ca 40 % av 
fosforbelastningen och närmare 50 % för kväve. Därefter följer Nyköpingsån som 
står för ca 10 % av belastningen av både fosfor och kväve. 
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 De kustmynnande stora punktkällorna står för 25 % av den antropogena 

belastningen på havet av kväve och 20 % av fosfor. 
 Hälften av den totala belastningen på havet av både fosfor och kväve har sitt 

ursprung i ett område inom ca 3 mil från kusten.  
 Belastningen per ytenhet för de diffusa källorna av fosfor är nästan 60 % mindre i 

Norrströms avrinningsområde jämfört med övriga områden på grund av den höga 
retentionen i Mälaren. 

 För kväve är belastningen per ytenhet för de diffusa källorna ca 30 % mindre i 
Norrströms avrinningsområde jämfört med övriga områden. 

 Den största belastningen på havet per ytenhet har Svärtaån och Tyresån för 
fosfor, och Kilaån och Svärtaån för kväve. 

 För reningsverken står de fyra största för hela 74 % av den totala belastningen av 
fosfor från reningsverk på havet. 

 För kväve står de 10 största verken för 74 % av belastningen från reningsverk.  
 
Prioritering av åtgärder 
 

 Prioriterade områden för åtgärder på kort sikt bör vara sådana som har hög 
belastning på havet och där åtgärder också ger effekt för att uppnå God status 
enligt vattenförvaltningen. Exempel på några sådana områden är de nedre delarna 
av Norrtäljeån och Broströmmen samt de nedre delarna av Svärtaån, 
Nyköpingsån och Kilaån för både fosfor och kväve samt Åkerströmmen för 
enbart kväve.  

 Åtgärder för punktutsläpp vid kusten bör prioriteras, speciellt om de mynnar i 
kustvattenförekomster där det finns ett åtgärdsbehov enligt vattenförvaltningen.   

 Eftersom det uppsatta målet för minskning av belastningen av fosfor för BSAP är 
så omfattande kommer åtgärder att behöva genomföras “en masse”. Alla åtgärder 
som kommer att behövas för att nå God status på övergödda inlands- och 
kustvattenförekomster enligt vattenförvaltningen kommer därför också att vara av 
betydelse för att minska belastningen på havet.  

 Belastningen från ett område är bara en faktor bland andra för att få till en väl 
fungerande och kostnadseffektiv åtgärd. Val av plats för lokalisering bör också 
väga in dessa aspekter. 

 Den praktiska erfarenheten av anläggning av flera åtgärder som allmänt föreslås 
är idag liten eller till och med obefintlig, liksom potentialen för dessa. 

 ”Smartare” prioritering av åtgärder behövs troligen för att målen ska nås. Till 
exempel kan hänsyn behöva tas till skillnad i biotillgänglighet mellan utsläpp från 
olika källor och till andra faktorer som har betydelse för den biologiska 
responsen. 

 
 

Förslag  
 
För att få till stånd effektiva åtgärder på kort sikt är det viktigt, förutom att fortsätta med 
de åtgärder som är erkänt effektiva, att även skaffa erfarenheter för anläggning av olika 
åtgärder som är mindre beprövade idag, men som med stor sannolikhet behövs för att 
minska belastningen på havet i tillräcklig omfattning. Det är också angeläget att kunna 
visa på positiva pedagogiska exempel för att kunna motivera till den mängd åtgärder som 
kan komma att behöva införas för att nå målen med BSAP och för vattenförvaltningen.  
 



 REDOVISNING 22 
(33)  

Datum   

 

2008-12-19 537-13797-2007 

 
Eftersom belastning och koncentrationer kan förändras kraftigt mellan olika år på grund 
av variationer i klimatet så skulle det behövas en koncentrerad satsning av åtgärder inom 
ett pilotområde av lämplig storlek för att effekter av åtgärder ska kunna bli påvisbara och 
för att biologiska effekter ska kunna uppträda. Vi föreslår därför att ett pilotområde väljs 
ut för en satsning på genomförande av åtgärder på bred front, inklusive mindre beprövade 
åtgärder, så att praktiska erfarenheter och utökad kunskap av åtgärders effekter kan 
vinnas.  
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BILAGA 1.   
 
Områden och punktkällor som göder havet mest 
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Förluster av fosfor från jordbruksmark 
 

 

 
 
Figur B1. De 20 PLC5-områden med högst belastning av fosfor från jordbruksmark som är listade 
i Tabell B1 är markerade med mörk färg. Dessa har en totalbelastning till havet på 60 ton fosfor 
och står därmed för nästan 50 % av nettobelastningen från all jordbruksmark och ca 20 % av den 
totala fosforbelastningen. Den antropogena nettobelastning från jordbruksmarken i de markerade 
områdena är 33 ton. 
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Tabell B1. Genomsnittlig nettobelastning av fosfor från de 20 PLC5-områden som har högst 
nettoförluster per hektar jordbruksmark. Områden med fet text har också hög bruttobelastning  
    
    

PLC5-kod Avrinningsområde  Fosforförluster 
netto (kg/ha) 

Nettobelastning från jordbruks-
marken i PLC5-området (kg P) 

    
    

64-002 Svärtaån   0,79 6500 
65-012 Nyköpingsån   0,76 4900 
63-002 Trosaån   0,63   630 
 Alla öar    0,40-0,57 2300 
65-008 Nyköpingsån   0,56 5600 
65-013 Nyköpingsån   0,55   740 
66-002 Kilaån   0,54 3900 
063066 Nyköpings kustområden   0,52 3700 
062063 Södertörn/Järna   0,51 8900 
58-002 Broströmmen   0,45 1600 
058062 Kustområdet Norrtälje/Stockholm   0,45 3800 
59-002 Norrtäljeån   0,44 2500 
62-001 Tyresån   0,44   370 
65-006 Nyköpingsån   0,37 4000 
61-041 Sagån   0,34   420 
60-001 Åkerströmmen   0,33 3700 
61-042 Sagån   0,33 3900 
66-001 Kilaån   0,32     80 
61-029 Hedströmmen   0,32 1500 
64-001 Svärtaån   0,31   110 
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Förluster av kväve från jordbruksmark 
 

 
 

Figur B2. De 20 PLC5-områden med högst nettoläckage av kväve från jordbruksmark som är 
listade i Tabell B2 är markerade med mörk färg. Dessa har en belastning till havet på 870 ton 
kväve och står därmed för drygt 40 % av nettobelastningen från all jordbruksmark och ca 10 % av 
den totala kvävebelastningen. Den antropogena nettobelastning från åkermarken i de markerade 
områdena är 640 ton. 
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Tabell B2. Genomsnittligt nettoläckage av kväve från de 20 PLC5-områden som har högst läckage 
per hektar jordbruksmark. Områden med fet text har också hög bruttobelastning   

    
    

PLC5-kod Avrinningsområde  Kväveläckge 
netto (kg/ha) 

Nettobelastning från jordbruksmarken  i  
PLC5-området (ton N) 

    
    

66-002 Kilaån 12  87 
65-013 Nyköpingsån 10  14 
062063 Södertörn/Järna 9 150 
65-011 Nyköpingsån 8   11 
58-002 Broströmmen 8   29 
65-012 Nyköpingsån 7   45 
64-002 Svärtaån 7   54 
59-002 Norrtäljeån 6   37 
 Mörkö och närliggande öar* 6   10 
61-051 Fyrisån 6   23 
063066 Nyköpings kustområde 6   44 
60-001 Åkerströmmen 6   67 
61-040 Svartån (U-län) 6   37 
61-014 Arbogaån 6   23 
61-039 Svartån (U-län) 6   55 
65-005 Nyköpingsån 6   34 
65-008 Nyköpingsån 6   55 
65-002 Nyköpingsån 5   20 
65-006 Nyköpingsån 5   55 
61-050 Fyrisån 5   26 
    
    

* 4 mindre områden på Mörkö och närliggande öar 
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Förluster av fosfor från enskilda avlopp 
 
 

 
 

Figur B3. De 20 PLC5-områden med högst ytbelastning av fosfor från enskilda avlopp som är 
listade i Tabell B3 är markerade med mörk färg. Dessa har en totalbelastning till havet på 11 ton 
fosfor och står därmed för 57 % av nettobelastningen från alla enskilda avlopp och ca 4 % av den 
totala fosforbelastningen.  

 
 
 

Nettoförluster av fosfor 
från enskilda avlopp 
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Tabell B3. Genomsnittlig belastning av fosfor från de 20 PLC5-områden som har högst specifika 
nettoförluster från enskilda avlopp. Områden med fet text har också hög bruttobelastning  

    
    

Kod Område  Fosforbelastning 
(kg/km2) 

Total belastning från de enskilda 
avloppen i PLC5-området  (kg P) 

    
    

062058 Stockholms inre- och mellanskärgård 4,0 3403 
62-001 Tyresån 2,4   575 
63-002 Trosaån 2,3     70 
058062 Kusten mellan Stockholm och Norrtälje 2,1 1799 
062063 Järna/Södertörn 1,9 1903 
65-012 Nyköpingsån 1,7   284 
063062 Öar omkring Södertörn 1,5   381 
60-001 Åkerströmmen 1,5   586 
063066 Kusten mellan Oxelösund och Vagnhärad 1,2   454 
61-051 Fyrisån 1,1     89 
66-002 Kilaån 1,1   321 
61-054 Fyrisån 1,1   366 
65-013 Nyköpingsån 1,0     43 
64-002 Svärtaån 1,0   304 
65-008 Nyköpingsån 0,9   298 
59-002 Norrtäljeån 0,9   171 
61-050 Fyrisån 0,9   187 
61-055 Fyrisån 0,9     58 
65-011 Nyköpingsån 0,8     40 
58-002 Broströmmen 0,8     72 
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Förluster av fosfor från dagvatten 
 

 

 
Figur B4. De 20 PLC5-områden med högst ytbelastning av fosfor från dagvatten som är listade i 
Tabell B4 är markerade med mörk färg. Dessa har en totalbelastning till havet på 19 ton fosfor och 
står därmed för 90 % av nettobelastningen från allt dagvatten och ca 7 % av den totala 
fosforbelastningen. Den antropogena nettobelastning från dagvatten i de markerade områdena är 
13 ton. 
 
 
 

Nettoförluster av fosfor 
från dagvatten 
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Tabell B4.  Nettobelastning av dagvatten från de 20 PLC5-områden som har högst ytbelastning. 
Områden med fet text har även hög bruttobelastning  

    
    

Kod Område  Fosforbelastning 
(kg/km2) 

Total belastning från dagvattnet 
i PLC5-området (kg P) 

    
    

62-001 Tyresån 11 2882 
058062 Kusten mellan Stockholm och Norrtälje 5,6 5090 
63-002 Trosaån 5,6   166 
61-055 Fyrisån 5,5   378 
65-013 Nyköpingsån 5,3   224 
61-056 Fyrisån 4,9     82 
062058 Stockholms inre- och mellanskärgård 2,4 2094 
61-010 Eskilstunaån 2,2   452 
063066 Kusten mellan Oxelösund och Vagnhärad 1,9   797 
062063 Järna/Södertörn 1,9 1954 
65-005 Nyköpingsån 0,93   260 
61-040 Svartån 0,89   237 
66-002 Kilaån 0,89   259 
61-038 Kolbäcksån 0,81   218 
59-002 Norrtäljeån 0,70   136 
61-057 Oxundaån 0,67   183 
61-059 Mälarens närområde 0,60 3108 
60-001 Åkerstömmen 0,50   200 
61-031 Köpingsån 0,46     81 
65-002 Nyköpingsån 0,44     65 
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Förluster av fosfor från industri och avloppsreningsverk 
 
Nettoförluster av fosfor från punktkällor 
 
Tabell B5. Urval av de 20 punktkällor som har högst nettobelastning. Dessa har en sammanlagd 
belastning till havet på 57 ton fosfor och står därmed för 88 % av nettobelastningen från alla 186 
punktkällor och 32 % av den totala antropogena fosforbelastningen till havet. Punktkällor med fet 
text har även hög bruttobelastning 
    
    

Namn på punktkälla Ort  Belastning (ton P) Anslutna (pe) 
    
    

Himmerfjärdsverket Stockholm/ Södertälje 18 245 000 
Henriksdals ARV Stockholm  12 786 000 
Käppalaverket Stockholm  11 480 000 
Bromma ARV Stockholm  4,3 237 000 
Oxelösunds ARV Oxelösund 1,9   13 000 
Nynäs oljeraffinaderi Nynäshamn 1,4 - 
Kungsängens ARV Västerås 1,2   84 400 
Margretelund ARV Åkersberga 1,0   27 800 
Eskilstuna ARV Eskilstuna 0,8   72 200 
Lindholmen ARV Norrtälje 0,8   16 000 
Nyköpings ARV Nyköping 0,8   34 400 
Uppsala ARV Uppsala 0,7 155 000 
Sala ARV Sala 0,5     9 700 
Assi Domän Frövi Frövi 0,5 - 
Katrineholm ARV Katrineholm 0,5   27 000 
Mölntorp ARV Hallstahammar 0,4   12 200 
Skebäcks ARV Örebro 0,4 130 000 
Yara AB, Köpingsfabriken Köping 0,3 - 
Tjustviks ARV Värmdö 0,3   10 900 
Nynäshamn ARV Nynäshamn 0,2   13 300 
    
    
 

 



 REDOVISNING 33 
(33)  

Datum   

 

2008-12-19 537-13797-2007 

 

Förluster av kväve från industri och avloppsreningsverk 
 
Nettoförluster av kväve från punktkällor 
 
Tabell B6. Urval av de 20 punktkällor som har högst nettobelastning. Dessa har en sammanlagd 
belastning till havet på 4000 ton kväve och står därmed för 75 % av nettobelastningen från alla 
186 punktkällor och 63 % av den totala antropogena kvävebelastningen till havet. Punktkällor med 
fet text har även hög bruttobelastning 
    
    

Namn Ort Belastning (ton N) Anslutna (pe) 
    
    

Henriksdals ARV Stockholm 630 786 000 
Bromma ARV Stockholm 570 237 000 
Käppalaverket Stockholm 410 480 000 
Himmerfjärdsverket Stockholm/Södertälje 330 237 000 
Uppsala ARV Uppsala 140 155 000 
Eskilstuna ARV Eskilstuna 130   72 200 
Kungsängens ARV Västerås 120   84 400 
Skebäcks ARV Örebro   89 130 000 
Nyköpings ARV Nyköping   80   34 400 
Outokumpu Stainless AB, Nyby Torshälla   66  - 
Katrineholms ARV Katrineholm   57   27 000 
Margretelunds ARV Åkersberga   52   27 800 
Mölntorp ARV Hallstahammar   45   12 000 
Enköpings ARV Enköping   44   18 400 
Yara AB, Köpingsfabriken Köping   37 - 
Strängnäs ARV Strängnäs   35   20 900 
Sala ARV Sala   34     9 700 
Lindholmen ARV Norrtälje   34   16 000 
Oxelösunds ARV Oxelösund   32   13 000 
Hemmesta ARV Värmdö   30     8 500 
      
    

 
 


