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Abstract
Water is a resources problem, both concerning quality and quantity, in EU. The EU Water
Framework Directive was prepared to solve these problems. The main purpose with the
directive is that all waters will reach “good status” to 2015. The directive was accepted in
2000 and is a ground for the future water strategy in Europe. This directive will lead to a
change in Sweden’s present water management. Many stakeholders in Sweden will be
effected. The purpose with this study is to get an understanding of what the stakeholders in
the water management think about the implementation of the Water Directive. The study
comprises eight qualitative interviews with stakeholders in the present water management.
The result from the interviews shows that the stakeholders think that there is an advantage to
manage the water question within the river basin. Other advantages with the directive are that
a new organisation that will deal with the water questions in a strategic way will be created.
The Directive is a good tool to improve the quality of the water. How successful the directive
will be depend on how Sweden chooses to work with the implementation. To create a good
coherent action is difficult. The reason could be that water is a common pool resource. Many
stakeholders use this resource in different ways. An arena where everyone can say their
opinion is needed to involve the general public in the water management.

Keywords: EU Water Framework Directive, River Basin District, stakeholder, coherent
action, water management
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Inledning
Vatten är en grundförutsättning för allt liv och en nödvändig resurs i de globala ekosystemen.
Många av människans aktiviteter utsätter vattnet för stora påfrestningar samtidigt som
vattenanvändningen i världen ständigt ökar. Idag saknar fortfarande en femtedel av världens
befolkning tillgång till rent vatten. Trycket på världens vattenresurser är idag mycket hårt
främst på grund av befolkningstillväxt, ökad levnadsstandard och industrialisering (SIDA,
1999).

Europa har god tillgång på vatten i jämförelse med övriga delar av världen. De flesta
människor inom den Europeiska unionen har närmast obegränsad tillgång till rent vatten trots
att endast cirka en femtedel av vattnet som finns tillgängligt utnyttjas. Trots detta faktum är
vattnet ett resursproblem inom EU, både med avseende på kvalitet och kvantitet (Europeiska
miljöbyrån, 2000).

En anledning till att resursproblemet inom EU uppstår beror på att vattnet inte är jämt fördelat
i rum och tid. Som en följd av detta uppstår översvämningar inom vissa områden och
vattenbrist inom andra. Översvämningar är den vanligaste naturkatastrofen inom Europa.
Omfattningen och varaktigheten av översvämningen förvärras genom att människan förändrar
hydrologin i  floder, slätter och upptagningsområden. Vattenbrist skapar en säsongvis torka
som orsakar stora skador på miljön och samhället (Europeiska miljöbyrån, 2000). Överuttag
av grundvatten är ett annat problem som EU står inför. Grundvattnet är en viktig källa för
dricksvattenförsörjningen. I dag överutnyttjar 60% av Europas städer sina
grundvattenreserver. Till följd av detta överuttag kan hälften av de stora våtmarkerna klassas
som hotade (Europeiska kommissionen, 2002). Föroreningar som försämrar vattnets kvalitet
är ett ytterligare hot. Inom EU har det bedrivits ett framgångsrikt arbete med att minska
punktutsläppen från bland annat industrier och reningsverk. Det arbete som har bedrivits för
att minska de diffusa utsläppen har inte gett ett lika bra resultat. Därför sker det ett ständigt
flöde av diffusa utsläpp till vattnet från bland annat jordbruk och tätorter av t ex nitrater,
bekämpningsmedel och organiska föreningar som försämrar vattnets kvalitet (Europeiska
miljöbyrån, 2000).

Inom EU finns det ibland motstridiga åsikter om hur problemen med vattenhanteringen ska
lösas. Eftersom vattenresurserna är gränsöverskridande är medlemsländerna beroende av
vatten från grannländerna. Föroreningar som släpps ut i ett land påverkar även
vattenkvaliteten i ett annat. EU kan i detta fall spela en samordnad roll mellan de olika
intressena som råder inom medlemsländerna (Europeiska kommissionen, 2000).

För att komma till rätta med de vattenproblem som råder inom EU har det sedan en längre tid
pågått ett arbete, som syftar till att utforma en ny lagstiftning inom vattenområdet. Det nya
ramdirektivet för vatten antogs och trädde i kraft under 2000 och innefattar allt ytvatten,
grundvatten och kustvatten inom EU. Det nya ramdirektivet, som ersätter delar av EU:s
befintliga  vattenlagstiftning, utgör en grund för unionens gemensamma vattenstrategi
(Europeiska kommissionen, 2000). Direktivets övergripande syfte är att bevara, skydda och
förbättra statusen hos vattenekosystem samt att främja en långsiktig hållbar vattenanvändning.
Målsättningen är att allt vatten inom unionen ska nå ”god status” senast 2015 (Dir.
2000/60/EU). För att uppnå målsättningarna kommer det att ske en förändring i den
nuvarande vattenförvaltningen. Direktivet kräver att vattenplanering ska utgå från
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avrinningsområden. Hänsyn tas då till de naturliga gränserna, istället för de administrativa.
Inom varje avrinningsområde ska en avrinningsmyndighet upprättas som har ansvaret för att
de uppsatta  målen uppnås inom de fastställda tidsramarna (Naturvårdsverket, 2000a).

För att direktivet ska bli framgångsrikt krävs att beslut fattas så nära de platser där vattnet
påverkas eller används som möjligt (Dir. 2000/60/EU). Det är också viktigt att
medlemsländerna och aktörerna i vattenförvaltningen kan skapa en bra samverkan för att
förbättra vattnets kvalitet.

Vattenresurserna kan betraktas som en allmänningsresurs som utnyttjas av många olika
aktörer (Hardin, 1968). För att få till stånd en fungerande samverkan krävs att aktörerna är
villiga att delta i de kollektiva handlingar som arbetar i enlighet med direktivets syfte och mål.

Syfte
Antagande av EU:s ramdirektiv för vatten kommer att innebära en förändring av Sveriges
nuvarande vattenförvaltning. Många aktörer i den svenska vattenförvaltningen kommer att
påverkas av den nya lagstiftningen. Detta kommer att medföra nya samarbetsformer mellan
aktörer på olika plan (lokalt, regionalt och nationellt) i samhället. Syftet med studien är att få
en uppfattning om de olika aktörernas syn på vattendirektivet och på den nya
vattenförvaltningen samt aktörernas syn på hur vattendirektivet kan implementeras så att en
bra samverkan skapas mellan alla parter.

Som en hjälp för att besvara syftet har följande övergripande frågeställningar ställts upp:

? Vilken är aktörernas i den svenska vattenförvaltningen syn på implementeringen av EU:s
        ramdirektiv för vatten?

? Hur skapas en bra samverkan mellan aktörerna (inklusive allmänheten) i den nya
      vattenförvaltningen?

De aktörer som kommer att innefattas i denna studie är: Länsstyrelsen, Naturvårdsverket,
Professor på Linköpings universitet, Projekt Örsbaken, Svenska Kommunförbundet, Svenskt
vatten, Vastra och Världsnaturfonden.

Studiens upplägg
I denna studie kommer först en introduktion till hur vattnet kan ses som en allmän resurs och
vilka aspekter det finns på samarbete runt en sådan resurs ges. Därefter beskrivs
ramdirektivets huvudsakliga mål och innehåll samt hur Sverige arbetar idag för att
implementera direktivet. Vidare följer ett metodavsnitt, och därefter presenteras resultatet.
Resultatet i denna studie diskuteras sedan och jämförs med tidigare studier och teorier inom
området.
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Vatten - en allmän resurs
Historiskt sett har naturresurserna uppfattats som oändliga. Under de senaste decennierna har
dock synen förändrats. Idag inser många att naturresurserna är ändliga och att det är viktigt att
säkerhetsställa dessa resurser för kommande generationer. Trots uppfattningen om att vattnet
är en ändlig resurs så riktar en mängd olika aktörer, från den lokala till den globala nivån,
resursanspråk på vattnet. Ju mer samhället specialiseras desto fler och mer varierande blir
resursanspråken. När aktörerna riktar olika intressen mot samma resurs kan konflikter uppstå
(Lundqvist, 1999).

Vatten kan ses som en allmänningsresurs, det vill säga en resurs som alla har tillgång till, men
som ingen har skyldighet att bevara. En allmänningsresurs är också en resurs som kan
förstöras av överanvändning, trängsel eller förorening, men som inte kan ökas. Det som gör
det svårt att hantera konflikter som uppstår runt en allmänningsresurs är ingen av aktörerna
kan utesluta någon annan från att nyttja resursen (Lundqvist, 1999).

Enligt Hardin (1968)  kan ett fenomen som benämns för ”allmänningens tragedi” uppstå när
flera olika aktörer utnyttjar en allmänningsresurs. Hardin använder ett exempel på en
betesmark, men situationen kan appliceras på alla typer av allmänningsresurser. På en öppen
betesmark finns det ett antal herdar som var och en äger ett antal djur. Varje herdes strävan är
att försöka utöka mängden djur. Till slut leder det till ängen utarmas eftersom det blir för
många djur på ängen  Trots detta fortsätter hedarna att öka mängden djur. Detta sker eftersom
varje herde handlar utefter att maximera sin egen förtjänst. När alla handlar på samma sätt är
det ingen som försöker bevara allmänningens resurs och det leder till att allmänningens
tragedi uppstår (Hardin, 1968).

Enligt ramdirektivet för vatten ska vattenfrågorna hanteras avrinningsområdesvis och ett
avrinningsområde är ett exempel på en allmänningsresurs. Alla aktörer i området kan utnyttja
vattnet, samtidigt som ingen enskild aktör har ett utpekat ansvar för resursen som helhet
(Edström, 2002). Det kan verka svårt att få till stånd ett fungerande samarbete runt ett
avrinningsområde eftersom det är en allmänningsresurs och då kan det finnas en risk för att
allmänningens tragedi uppstår.

Enskilda aktörer kan dock överväga att delta i kollektiva lösningar, som förhindrar att
allmänningens tragedi uppkommer, när de bedömer fördelarna och/eller kostnaderna som mer
fördelaktiga än att agera individuellt (Lundqvist, 1999).  Mancur Olson framhåller i sin teori
att en faktor som avgör om aktörerna ska agera kollektivt är gruppens storlek. Ju mindre en
grupp är desto tydligare uppmärksammas individens handlande. När gruppen ökar i storlek så
minskar synligheten av den individuella aktörens agerande. Det blir då lättare för en aktör att
åka ”snålskjuts” på de övriga aktörernas försök till kollektivt arbete. Kostnaderna för
samordningen ökar också ju större gruppen är. Trots att gruppen är liten krävs det omfattande
diskussioner, förhandlingar och handlande inom gruppen innan en kollektiv handlingsplan
kan fastställas (Lundqvist, 1999).
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Vattendirektivets framväxt och mål
Vattenfrågor är en viktig hörnsten i EU:s miljöarbete och är den sektor som till störst del
omfattas i EU:s miljölagstiftning. De direktiv som har antagits inom vattenområdet har
medfört en förändring i medlemsländernas nationella lagstiftning, även i de länder som har en
hårt reglerad miljölagstiftning (Kallis och Butler, 2001).

Arbetet med vattenfrågor inom EU kan delas upp i tre faser. Under den första fasen (1973-
1986) antogs ett flertal vattenrelaterade direktiv. Miljöfrågorna var inte högt prioriterade
under denna fas, utan de antagna direktivens huvudsakliga syfte var att skydda människans
hälsa. Arbetet under den andra fasen (1987-1992) syftade främst till att kontrollera utsläpp till
vatten (Kallis och Butler, 2001). Två viktiga direktiv om rening av avloppsvatten och om
nitrater i jordbruket antogs under denna period. Det lades också fram förslag till ytterligare tre
direktiv. Inom vattenområdet fanns nu ett stort antal direktiv som skulle efterföljas av en
mängd olika aktörer. Aktörerna hade svårt att anpassa sig efter alla dessa nya direktiv. Under
den tredje fasen (1993-) insåg man att det behövdes en mer övergripande strategi för Europas
vatten (Europeiska kommissionen, 2000). Det nya ramdirektivet för vatten utarbetades och
nyckelorden under denna fas är ”hållbar utveckling” och ”integrering” (Kallis och Butler,
2001).

Ramdirektivet för vatten antogs av europaparlamentet och europeiska unionens råd i juni
2000 och trädde i kraft i december samma år. Direktivet är ett resultat av en 12 år lång politisk
process (Kallis och Butler, 2001). Processen började vid ett ministermöte i Frankfurt 1988 där
behovet av en lagstiftning som innefattade ekologisk kvalitet betonades. Sju år senare begärde
rådet att kommissionen skulle utarbeta ett förslag till ett nytt ramdirektiv som bygger på
principen om hållbar vattenförsörjning (Dir. 2000/60/EU). Ett förslag lades fram som efter
omfattande och utdragna samråd antogs. Det nya vattendirektivet utgör en viktig ram för det
kommande vattenarbetet i EU:s femton medlemsländer.

God vattenstatus
Det övergripande syftet med vattendirektivet är att allt vatten i EU ska ha uppnått eller
bibehållit ”god status” senast år 2015. För ytvatten delas god status upp i god kemisk status
och god ekologisk status. God kemisk status innebär att förekomsten av olika miljögifter
stämmer överens med gemensamma standarder. Innebörden av god ekologisk status är att
vattnets biologiska, hydromorfologiska och kemiska- fysiska förhållanden efterliknar vattnets
naturliga tillstånd. För grundvatten bedöms god status efter tillgången på vatten samt de
rådande kemiska förhållandena (Naturvårdsverket, 2000a). I en bilaga till direktivet anges
vilka parametrar som ska användas när statusen på vattnet bedöms.

Arbetet med att skapa god vattenstatus på allt vatten ska, enligt direktivet, ske
avrinningsområdesvis. Detta kommer att medföra en stor förändring i hur vattenfrågorna ska
hanteras. Med ett avrinningsområde avses ett område där all ytvattenavrinning strömmar
genom åar, floder och sjöar till havet via en flod eller ett delta. Ett avrinningsområde eller
flera angränsande avrinningsområden delas sedan in i avrinningsdistrikt. I varje
avrinningsdistrikt ska en avrinningsmyndighet upprättas. Denna nya myndighet kan bestå av
befintliga organ eller också kan en ny myndighet skapas (Dir. 2000/60/EU).
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En viktig uppgift för avrinningsmyndigheten är att utföra en inventering av varje
avrinningsområde. Inventeringen ska bland annat innehålla en kartläggning av
vattenförekomsterna i området, en identifiering av hoten mot vattenresurserna samt ett
register över skyddade områden. Avrinningsmyndigheten ansvarar också för framtagandet av
förvaltningsplaner och åtgärdsprogram. En förvaltningsplan ska  bestå av en sammanfattande
beskrivning av den information som sammanställs inom området. Förvaltningsplanen ska
redovisas för kommissionen och för allmänheten som därigenom får möjlighet att ge
kommentarer på den. I ett åtgärdsprogram ska de åtgärder som är nödvändiga för att uppnå
den angivna miljökvaliteten beskrivas (Naturvårdsverket, 2000a).

Direktivet lyfter fram ett antal verktyg och tillvägagångssätt för att åstadkomma en hållbar
vattenförsörjning. Ett exempel på en åtgärd som direktivet kräver är att varje medlemsland
ska utveckla en vattenprissättning som bygger på principerna om att förorenaren betalar och
att det ska löna sig att skapa en effektivare vattenanvändning. I det nya prissystemet ska alla
användare inkluderas och bidra på ett lämpligt sätt (Bart och Fawell, 2001). För att minska
utsläppen av föroreningar till vattnet ska ett kombinerat tillvägagångssätt tillämpas, där både
utsläppsvärden och miljökvalitetsnormer används. Utsläppsvärden sätter upp gränsvärden för
utsläpp från en enskild källa medan miljökvalitetsnormer reglerar nivåerna av en förorening i
ett vattensystem. Dessa två kompletterar varandra och det tillvägagångssätt som har den
hårdaste styrningen ska tillämpas. (Bart och Fawell, 2001).

I direktivet finns fastställda tidsangivelser när medlemsländerna ska ha uppfyllt de krav som
anges i direktivet. Senast tre år efter det att direktivet har antagits, det vill säga senast i
december 2003, ska de nationella och regionala lagarna vara anpassade efter vattendirektivet
(Europeiska kommissionen, 2000). Eftersom vattendirektivet är ett EG-direktiv ska de
nationella lagarna rättas efter direktivets bestämmelser. Ett medlemsland som felaktigt eller
ofullständigt införlivar direktivet kan bli dömd till vitesbelopp enligt EG-domstolen
(Naturvårdsverket, 2000a). Senast 2003 ska medlemsländerna också utse de berörda aktörer
som ska ingå i de nya avrinningsmyndigheterna. Påföljande år ska en analys genomföras över
vad som påverkar och belastar vattnet inom respektive avrinningsområde (Europeiska
kommissionen, 2002). Ytterligare tidsangivelser finns angivna för ett stegvis införande av
direktivet, som ska leda fram till slutmålet ”god vattenstatus” 2015.

Implementeringen av vattendirektivet i Sverige
På många håll i Sverige pågår nu arbetet med att förbereda inför implementeringen av
vattendirektivet. I några områden runt om i Sverige har pilotprojekt startats upp med syftet att
arbeta enligt vattendirektivets mål.  Projekten har bland annat bedrivits kring Emån i Småland
och Gullmarsfjorden i Bohuslän (Naturvårdsverket, 2000a). Mellan 1997 och 2001 pågick ett
pilotprojekt som kallades Projekt Örsbaken. Projektet omfattade tre län och 120
delavrinningsområden (Projekt Örsbaken, 2002). Syftet var även här att arbeta enligt
vattendirektivets bestämmelser och fokus låg på att hitta former för att involvera de boende
inom området i arbetet med att förbättra vattnets kvalitet (Edström, 2002). Pilotprojekten har
bidragit med erfarenheter om vad det finns för svårigheter och möjligheter med att arbeta
enligt vattendirektivet (Naturvårdsverket, 2000a).

Regeringen tillsatte 1996 en utredning för att utarbeta ett administrativt system för
avrinningsområdesvis hantering av vatten –och resursfrågor. Utredningens syfte var också att
redogöra för de förutsättningar som krävs för att skapa en framgångsrik samverkan mellan
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jordbrukare i ett delavrinningsområde (SoU 1997:155). I ett delbetänkande (SoU 1997:99)
konstaterade utredningen att dagens administrativa system som bygger på indelningen i län
och kommuner utgör ett hinder vid samordnade åtgärder för att förbättra vattnets kvalitet. En
sjö kan i vissa fall delas upp på flera ansvariga myndigheter som leder till att helhetssynen
försvåras. Genom att arbeta med vattenfrågor avrinningsområdesbaserat skapas en helhetssyn
med större möjligheter till ett framgångsrikt samarbete. Vidare konstaterar utredningen att
avrinningsmyndigheterna bör bestå  av en fristående enhet på länsstyrelsen. Kommunerna,
vattenvårdsförbund, privatpersoner, organisationer och de länsstyrelser som inte får en
avrinningsmyndighet  ska ges stor möjlighet att påverka (SoU 1997:99). För att skapa en bra
samverkan finns ingen enhetlig modell. Grundläggande är dock att samverkan ska vara
frivillig hos de aktörer som deltar. Utredningen påpekade också att det bör tillsätta en
ytterligare utredning som hanterar frågan med en avrinningsbaserad administration i Sverige
(SoU 1997:155).

Naturvårdsverket har under 1999 och  2000 bedrivit ett arbete vid namn ”Vattenprojektet”. En
stor del av arbetet bestod i att skapa framtidsscenarier för hur den nya vattenförvaltningen i
Sverige kan byggas upp runt ramdirektivets mål. Sex olika scenarier skapades som var och en
baserades på olika ansvariga myndigheter och samverkansformer. Syftet med de framtagna
scenarierna var tänkt som en grund för fortsatta diskussioner om den framtida
vattenförvaltningen (Naturvårdsverket, 2000b).

I oktober 2001 tillsatte regeringen en ny utredning med namnet ”Svensk
Vattenadministration”. Detta för att Sverige ska uppnå direktivets mål att senast 2003 upprätta
avrinningsmyndigheter. Utredningen ska bland annat ge förslag till avgränsning av
avrinningsdistrikt, föreslå hur den nya avrinningsmyndigheten ska organiserats samt utarbeta
ett förslag till hur miljösamverkan kan skapas inom ett avrinningsområde. Utredaren ska
samråda med berörda myndigheter som ska ges möjlighet att lämna synpunkter (VAV-nytt,
2001). Senast i november 2002 ska utredningen presentera det slutgiltiga underlaget
(Edström, 2002).  För att få den svenska lagstiftningen att överensstämma med direktivets
bestämmelser arbetar Miljöbalkskommittén, som är en parlamentarisk kommitté, med att
anpassa Miljöbalken och närliggande lagstiftning. Miljöbalkskommittén ska lägga fram sina
resultat senast i juli 2002 (Miljöbalkskommittén, 2002).

Förutom att det pågår ett arbete på nationell nivå med vattendirektivet, sker det också ett
arbete på det regionala och lokala planet. Bland annat kan nämnas att Svenskt Vatten, som är
en branschorganisation för de kommunala vatten –och avloppsverken har genomfört en
utredning för hur ramdirektivet ska tillämpas. De har en policy för ramdirektivet samt
anordnar ett antal seminarium (VAV-nytt, 2001). Länsstyrelserna har också utarbetat ett
förslag på hur Sverige kan delas upp i avrinningsdistrikt och hur det administrativa arbetet bör
bedrivas (Hällgren och Östring, 2000). Detta visar att det är många aktörer som är engagerade
och kommer att påverkas av hur Sverige utformar vattenförvaltningen efter vattendirektivets
intentioner.

Enligt Naturvårdsverket (2000a) ligger ramdirektivet i linje med Sveriges övriga miljöarbete.
Genom miljöbalkens ikraftträdande introducerades miljökvalitetsnormer i Sverige vilket är ett
viktigt verktyg för att förbättra vattenkvaliteten enligt vattendirektivet. I Sverige har
bedömningsgrunder utvecklats för vatten vilket kommer att vara till hjälp vid värdering av
vattenstatusen. Fortfarande återstår det dock mycket arbete innan direktivets mål uppfylls.
Den största förväntade förändringen ligger i hur Sverige bygger upp den nya administrativa
hanteringen.
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Metod
Studien inleddes med litteraturstudier. Genom att läsa ramdirektivet för vatten samt rapporter
som Naturvårdsverket och Europeiska kommissionen tagit fram skapades en uppfattning om
vattendirektivets huvudsakliga innehåll och mål. Utifrån detta valdes sedan de delar ut som
uppfattades som intressanta att fokusera studien på. Därefter formulerades syftet och metod
för  att inhämta empiriska data till studien.

Kvalitativa intervjuer
Eftersom implementeringen av vattendirektivet i Sverige har pågått under relativt kort period
finns det inte så mycket material att tillgå som belyser frågeställningarna i denna studie.
Därför utfördes åtta kvalitativa intervjuer med personer som var och en representerar olika
aktörer i den svenska vattenförvaltningen för att belysa frågeställningarna.

Syftet med en kvalitativ intervju är att inhämta information och få en mer fullständig bild av
det studerade fenomenet. Den kvalitativa metoden präglas av en större flexibilitet jämfört med
en kvantitativ metod (Holme och Solvang, 1997).

Styrkan med den kvalitativa intervjun är att intervjusituationen liknar ett vanligt samtal samt
att det är den intervjuform där intervjupersonen utövar den minsta styrningen. Genom en
kvalitativ undersökning skapas en helhetssyn som möjliggör en ökad förståelse för olika
sammanhang. En svaghet med den kvalitativa undersökningens stora flexibilitet är att det kan
vara svårt att jämföra information från olika enheter (Holme och Solvang, 1997).

Intervjuerna i denna studie utfördes via telefon. Anledningen till att telefonintervjuer valdes
var att intervjupersonerna var spridda på ett stort geografiskt avstånd som gjorde det omöjligt
att utföra intervjuerna på plats. Enligt Andersson (2001) kan telefonintervjuer utföras om det
rör sig om en begränsad och okomplicerad intervju. En nackdel är dock att intervjun blir mer
anonym  än vid en personlig intervju samt att den information som förmedlas via
kroppsspråket går förlorad.

De personer som intervjuades i denna studie arbetar i någon form med frågor rörande
vattendirektivet och verkade vara mycket insatta i de ämnen som frågorna berörde. Intrycket
under intervjuerna var att de frågor som ställdes inte uppfattades som komplicerade för
respondenten att svara på. Intervjun bestod av åtta frågor och anses vara begränsad och
relativt okomplicerad. Därför blev det givande intervjuer även om de utfördes via telefon. En
svårighet under intervjun var dock att avgöra när respondenten hade svarat klart på sin fråga.
Vid några tillfällen uppfattades tystnaden hos respondenten som att den hade svarat klart på
en fråga, när tystnaden istället var en ”tankepaus”.  En ny fråga ställdes därför ibland innan
respondenten hade svarat klart på den tidigare frågan. Att inte uppfatta intervjupersonens
kroppsspråk under intervjun sågs därför som ett nackdel i vissa sammanhang.

Valet av aktörer och intervjupersoner
Urvalet av intervjupersoner är avgörande i en undersökning. Vid en kvalitativ metod ska
urvalet ske systematiskt utifrån medvetet formulerade kriterier (Holme och Solvang, 1997). I
dagens svenska vattenförvaltning finns det en mängd aktörer, från den enskilde markägaren
till kommuner och länsstyrelser. Dessa aktörer kommer att på olika sätt påverkas av
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implementeringen av vattendirektivet. Kriteriet vid utvalet av aktörer i denna studie baserades
på uppfattningen om att aktörerna skulle vara spridda på olika nivåer i samhället. De
intervjuade aktörerna visas nedan i  tabell 1.

Tabell 1: Intervjuade aktörer

AKTÖR
Länsstyrelsen i Östergötland
Naturvårdsverket
Professor på Linköpings Universitet
Projekt Örsbaken
Svenska Kommunförbundet
Svenskt Vatten – branschorganisation för kommunala VA-verk
Vastra – vattenstrategiskt  forskningsprogram
Världsnaturfonden (WWF)

Ytterligare två aktörer var tänkta att inkluderas i studien. När dessa kontaktades ansåg en av
aktörerna att de inte kommer att påverkas av vattendirektivet och att de därför saknar kunskap
i ämnet. Den andra aktören hade bara en person som arbetade med frågor om vattendirektivet
och denna person var inte anträffbar inom den period då intervjuerna skulle genomföras.

I resultatdelen framkommer inte vilken aktör som har uttrycket vilket uttalande. Eftersom
syftet med uppsatsen inte är att få fram den enskilda aktörernas synvinkel undan mer en
samlad bild av några aktörer i den svenska vattenförvaltningen, så har aktörernas namn valts
att utelämnas resultatet.

I denna studie har personer som i hög utsträckning arbetar med frågor som rör vattenfrågor
och vattendirektivet valts ut, för att representera de olika aktörernas ståndpunkt. När kontakt
togs med en person på en myndighet påpekade hon att olika personer inom denna myndighet
kan ha olika åsikter om vattendirektivet. Det bör alltså påpekas att det finns en möjlighet att
intervjupersoner framförde åsikter som i vissa fall inte representerar aktörernas gemensamma
ståndpunkt. I denna studie har ingen avvägning gjort över vad som kan vara  intervjupersonen
egna synpunkt, förutom i de fall då intervjupersonen explicit uttrycker att det var hans/hennes
personliga åsikter.

Intervjutillfället
Intervjupersonerna kontaktades först via telefon eller e-post. Vid den första kontakten
presenterades syftet med studien och tid för intervju bokades in. Två av intervjupersonerna
kunde genomföra intervjun direkt vid den första kontakten. Intervjun omfattades främst av
åtta öppna frågor. Fördelen med öppna frågor är att intervjupersonen inte styrs eller begränsas
av i förväg bestämda svar (Andersson, 2001). Intervjuformen kan sägas vara en
halvstrukturerad intervju, där intervjun består av bestämda frågor eller teman, men att
utrymme finns för att ställa följdfrågor och att ändra ordningsföljden på frågorna (Kvale,
1997).  Intervjuerna tog mellan 10 och 40 minuter och alla intervjuer spelades in.

Analys av datamaterial
Intervjuerna transskriberades direkt efter intervjutillfället. Utskrifterna skrevs ut så noggrant
som möjligt, instämmande från intervjuaren samt korta biord utelämnades dock. Därefter
analyserades resultaten. Under analysarbetet utvecklas innebörder i intervjun och ger
intervjuaren nya perspektiv på ett fenomen (Kvale, 1997). Varje fråga analyserades först var
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för sig. Svaret från alla aktörer på en fråga sammanfördes på ett gemensamt dokument för att
sedan sammanställas i resultatdelen. Därefter försökte en helhetsbild skapas genom att hitta
gemensamma och motstridiga synpunkter hos aktörerna i denna studie och jämföra detta med
andra studier inom området. På frågan om samarbete mellan olika kopplades teorier om
samarbete om vattnet som en allmän resurs.

Resultat
Nedan presenteras resultatet av den kvalitativa intervjuundersökningen.

Fördelar med vattendirektivet
Det som anses vara en av direktivets fördelar enligt sex av aktörerna är att vattenfrågorna
kommer att hanteras avrinningsområdesvis, det vill säga att hänsyn tas till vattnets naturliga
flöde och inte efter läns –och kommungränser. Detta leder till ett större helhetsperspektiv på
vattenförvaltningen. Fyra av de som ansåg att det var positivt med en
avrinningsområdesbaserad administration framhåller att det skapas en ny organisation som på
ett strategiskt sätt ser till att alla arbetar mot samma mål i åtgärdsarbetet.

Två aktörer anser att direktivet visar på att EU tar miljöfrågorna på allvar och att
vattendirektivet betecknas som EU:s största miljösatsning. Det visar också på en högre
ambitionsnivå, när det gäller att förbättra vattenstatusen. En aktör framhäver att det finns en
stor demokratiaspekt i direktivet. Det vill säga att direktivet inte innehåller bestämda regler
för hur målen ska uppnås, utan det finns en stor möjlighet att anpassa direktivet till de rådande
förutsättningarna i ett avrinningsdistrikt. Att allmänheten ska vara involverad i vattenarbetet
ses som en stor fördel av en annan aktör.

Två av direktivets fördelar handlar om tillvägagångssättet för att förbättra vattnets kvalitet. En
aktör pekar på fördelen att väga in ekologisk kvalitet, vilket inte har tagit hänsyn till i tidigare
direktiv. Den andra aktören anser att det är bra att miljömål ska sättas upp för att nå en viss
vattenkvalitet och utifrån dessa bedöma vilka förbättringar som ska göras.

Nackdelar och hinder med vattendirektivet
Två av aktörerna uttryckte en oro över att det finns en risk för att vattenfrågorna kommer att
lyftas ut från de övriga miljöfrågorna. Helhetssynen i miljöfrågorna kan då gå förlorad.  I
Sverige idag är vattenfrågorna integrerade med övriga miljöfrågor och det anses viktigt att det
fortsätter vara så även i den kommande hanteringen.

Det som en aktör påpekade som en nackdel var direktivets namn. Eftersom marken i ett
avrinningsområde påverkas av vattnets kvalitet så kommer även markfrågor att inkluderas
inom avrinningsområdet, därför borde direktivet heta mark –och vattendirektivet istället för
enbart vattendirektivet. En nackdel med direktivet som en annan aktör framhåller är att
direktivet kan bli alltför ambitiöst som regelsystem. Direktivet omfattar hela Europa och då
finns det en risk att det inte passar överallt, men genom att anpassa direktivet till olika
regioner kan problemet dock minskas.

När vattendirektivet ska implementeras i Sverige kan det uppstå vissa hinder och  svårigheter.
Eftersom tidsplanen i direktivet är väldigt snäv så påpekar en aktör att det enda som kan vara
en nackdel med direktivet är att det kan bli lite dyrt och fodra en del extrainsatser i början av
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arbetet med att uppfylla direktivets mål. Enligt en aktör skulle den snäva tidsplanen kunna
leda till frustrationer om man kommer snett i arbetet eller om arbetet misslyckas. Han
framhäver dock att det finns en poäng i att hålla snäva tidsramar för att annars finns det en
risk att inte frågan tas på så stort allvar. Att förändra arbetet och arbeta enligt andra system ses
som en nackdel hos en annan aktör. En aktör ser det som en begränsning att det inte är färdigt
utrett vem som ska finansiera de kostnader som uppkommer vid implementeringen.

Eftersom Sveriges hantering av vattenfrågan sker enligt administrativa gränser, så anser en
aktör att det kommer ta en tid innan arbetet fungerar enligt den nya indelningen.

En aktör uttryckte begränsningarna med direktivet så här:

Nackdelar är väl alltid om det blir för tung administrativt så blir det
snarare mer otympligt och till och med motverkar en del (…)  frågan är
också om det kommer för mycket uppifrån och om man då får med sig
alla även lokala deltagare.

Enligt en aktör så finns det en risk i Sverige att direktivets mål bara uppnås på miniminivå och
att vi istället fokuserar arbetet mot att nå de 15 miljömålen som regeringen har fastställt.
Direktivet borde istället ses som ett hjälpmedel för att uppnå målen.

Avrinningsmyndighetens organisation
På frågan hur den nya avrinningsmyndigheten ska byggas upp, om den ska bestå av befintliga
myndigheter eller om det ska upprättas nya, svarade fyra aktörer att avrinningsmyndigheten
ska bestå av befintliga myndigheter det vill säga kommuner och länsstyrelser. Anledningen
till att de befintliga strukturerna ska utnyttjas beror på att kommunerna och lässtyrelserna
arbetar i dag i stor utsträckning med vattenfrågor och har en stor kompetens inom området
som bör ta till varas i den nya vattenförvaltningen. En annan aktör har ingen egen uppfattning
om hur myndigheten ska byggas upp, utan hänvisar till den pågående utredning som
regeringen har tillsatt för att utreda hur avrinningsmyndigheterna ska organiseras. Enligt
aktören talar mycket för att utredningen kommer fram till att avrinningsmyndigheterna ska
ligga i anslutning till länsstyrelserna.

En aktör anser att det bästa sättet att bygga upp avrinningsmyndigheten är att skapa en ny
myndighet och inte bygga på befintliga myndigheter. Vidare anser aktören att det finns
mycket att lära från Natura 2000. Natura 2000 är ett arbete inom EU där ett nätverk för
värdefulla naturtyper och livsmiljöer byggs upp (Naturvårdsverket, 2002).

En av aktörerna ifrågasätter om det är nödvändigt med en administration som följer de
naturliga gränserna. Enligt aktören har Kanada en förvaltningskultur som inte är anpassad till
avrinningsområden, trots att de hanterar vattenfrågorna  i enlighet med de mål och riktlinjer
som finns i EU:s vattendirektiv. Detta visar på att det går att arbeta med frågor som handlar
om avrinningsområdesproblematik i vilken geografisk struktur som helst.

En aktör ansåg att det inte är deras roll att ha någon åsikt i frågan ännu, utan att deras roll är
främst att ta fram information så att andra kan bilda sig en åsikt.

Av de övriga synpunkter som kom fram rörande organisationen inom avrinningsdistrikten
påpekade tre av aktörerna vikten av samarbete i den nya indelningen. En aktör ansåg att det är
viktigt att skapa ett lokalt engagemang och delaktighet. Vidare konstaterade aktören att
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samverkanslösningar är en metod för att skapa samarbete. Den andra aktören framhöll
betydelsen av att alla  inblandade ges tillfälle till att uttrycka sin åsikt och vara med och
påverka styrningen, redan i det inledande arbetet, för att det ska bli så bra som möjligt. Den
tredje aktören såg en fara i om avrinningsmyndigheten hanterade både åtgärdsprogrammet
och målen utan att de berörda får möjlighet att påverka utformningen. Detta skulle i så fall
strida med intentionerna i vattendirektivet.

Betydelsen av hur många avrinningsdistrikt som Sverige ska delas in kommenterades av två
aktörer. Båda refererade till ett förslag som nyligen lades fram där Sverige endast ska bestå av
fyra distrikt. Även i den här frågan kom samarbete mellan olika aktörer upp. En aktör
ifrågasätter storleken på distrikten. I stora distrikt kan det vara svårt att skapa ett system där
alla grupper har ett effektivt deltagande. Aktören anser att t.ex. jordbruket och fiskenäringen
kräver ett mer decentraliserat system. Den andra aktören hänvisar till den pågående
utredningen som bland annat hanterar frågan om antalet avrinningsdistrikt. Enligt utredningen
och aktören så leder stora avrinningsdistrikt till att administrationsbördan minskar och då kan
pengarna istället läggas på åtgärdsarbete. Avinningsmyndighetens uppgift ska vara att
godkänna åtgärdsplanerna, men inte utforma dem. Utformningen och framtagandet av
åtgärdsplanerna bör istället ske på avrinningsområdesnivå.

Samverkan mellan aktörerna
Många av aktörerna tycker att det var svårt att ge ett fullständigt svar på hur en bra samverkan
mellan aktörerna kan skapas. En aktör uttryckte det så här:

Det finns nästan inga exempel på hur man kan samarbeta, det är väl bara
att titta på hur man sköter fisket i en sjö, det är väldigt svårt det här,
därför att någon alltid drabbas.

De flesta kunde dock peka ut faktorer som de anser vara viktiga för att få en fungerande
samverkan. Tre av aktörerna tog upp betydelsen av mötet mellan aktörerna. En aktör tror på
samverkanslösningar kommunerna emellan samt för att få alla aktörer på lokal nivå delaktiga
i arbetet. Aktören hade dock ingen uppfattning i dagsläget om hur samverkanslösningarna ska
se ut.  Den andra aktören framhåller att partnerskapsgrupper ska upprättas där olika aktörer
ska ingå. Den tredje aktören påpekar att det måste finnas en mötesplats där det sker
förhandlingar och utbyte av information, så att gemensamma beslut kan fattas. Vidare anser
aktören att det är viktigt att aktörerna ser sin roll och sitt ansvar i den nya organisationen.

Ekonomiska styrmedel och attityder är två viktiga faktorer som en aktör framhåller för ett
fungerade samarbete. Om ekonomiska vinster kan skapas genom att aktörerna samarbetar
istället för att de motarbeta varandra uppmuntrar detta ett samarbete. Aktören anser vidare att
en del myndigheter är av uppfattningen att allmänheten är ovilliga att göra någonting och att
de har svårt att komma överens. Enligt aktören har allmänheten en stor kunskap  och är villiga
till samarbete men att många känner överkörda av myndigheterna. Det som krävs för en
fungerande samverkan är att myndigheterna ändrar attityderna mot allmänheten och att de
bemöter allmänheten med en större ödmjukhet.

En aktör framhåller betydelsen av vilka personer som involveras i samarbetet. Om personerna
som deltar är drivande och entusiastiska personer fungerar samarbetet bättre. Det behövs även
någon form av styrmedel för att samarbetet ska fungera konstaterade aktören:
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Det måste finnas något som tvingar folk att samarbeta (...), samarbete kan
du bara få med tvång om det finns pengar eller om du har en laglig regel.

För att skapa en samverkan kan inte en enhetlig mall användas, utan formerna för hur
samverkan ska skapas ska anpassas efter situationen. Detta anser en aktör som dock ser att det
finns en risk för att det kommer skapas en mall som kommer att appliceras i all form av
samverkan.

Hur ska allmänheten involveras?
Tre av aktörerna anser att Sverige har ett bra system för att involvera allmänheten i
vattenplaneringen idag. I plan –och bygglagen, den fysiska planeringen och Miljöbalken finns
det former för hur allmänheten involveras. Detta sker bland annat genom så kallade
samrådsmöten, där berörda parter möts och har möjlighet att delge sina synpunkter. Genom
att använda samma form av samrådsmöten i den nya förvaltningen kan en delaktighet hos
allmänheten skapas. Arbetet med vattendirektivet ska vara en öppen process, där allmänheten
ständigt hålls informerad. Det uppfattas som positivt av en av dessa tre aktörer att direktivet
framhåller betydelsen av att allmänheten ska komma till tals i vattenplaneringen, eftersom
detta inte förekommer inom alla andra europeiska länder idag.

En annan aktör kritiserade den ovan nämnda processen som används idag för att involvera
allmänheten enligt plan –och bygglagen. I dag går processen till så att några tjänstemän
utarbetar ett förslag som sedan går ut på remiss. Innan det går ut på  remiss är förslaget i
praktiken redan fastställt, detta främjar inte allmänhetens delaktighet. Det är istället viktigt att
allmänheten involveras redan i början av processen för att skapa en fungerade samverkan.

Fyra av aktörerna har likartade uppfattningar om hur allmänheten kan bli delaktig i
vattenarbetet. Det gemensamma draget var att de ansåg att intresseorganisationer bör
upprättas där alla intressenter har möjlighet att komma till tals. Benämningen och
omfattningen på intressegrupperna skiljer sig dock åt mellan aktörerna. En aktör anser att en
organisation, som kan liknas vid ett vattenvårdsförbund, bör inrättas inom varje
avrinningsområde. Den andra aktören tyckte att alla verksamhetsutövare inom respektive
avrinningsområde ska slå sig samman och utarbeta ett beslutsunderlag för hur området ser ut.
Därefter ska en form av samrådsorganisation bildas där det framtagna beslutsunderlaget
presenteras. Den tredje aktören hade ett förslag på att utarbeta fokusgruppsdiskussioner som
från början är en vetenskaplig metod för att undersöka åsikter i olika intressegrupper. Aktör
nummer fyra tror på ett representativt system där en intresseorganisation bereds plats i de
beslutande organen.

För att involvera allmänheten måste lättförståeliga verktyg användas, vidhåller en aktör. I
många vattenvårdsförbund idag presenteras ofta diagram över kväve och fosfor för att
beskriva tillståndet i en sjö. Detta skapar inte ett intresse hos allmänheten. Fokus bör istället
ligga på den biologiska sidan med t.ex. provfiske och att räkna bottendjur. Att låta
allmänheten utföra inventeringen av avrinningsområdena leder också till att de blir mer insatta
och därigenom har möjligheten att påverka. Det måste även till ekonomiska styrmedel för att
involvera allmänheten. Om allmänheten väljer att vara med i arbetet  med vattendirektivet blir
det billigare för den enskilde personen. Väljer personen däremot att inte delta i arbetet får han
betala en avgift för det som han förorenar samt för det som det kostar att anlita en annan
person som utför åtgärden som den personen inte vill vara med att utföra.
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Diskussion

En avrinningsområdesbaserad organisation
Resultatet från intervjuundersökningen visar tydligt på att aktörerna i dagens
vattenförvaltningen anser att det finns en stor föredel med att hantera vattenfrågorna
avrinningsområdesvis. Detta resultat stämmer överens med resultat från tidigare
undersökningar inom området.

Dagen miljövårdsadministration och dess utseende har sedan en lång tid tillbaka kritiserats
från flera håll. Bland annat efterlyste OECD 1996, i en revision av den svenska
miljöpolitiken, ett avrinningsområdesperspektiv på vattenfrågorna. Den utredning som
regeringen tillsatte 1996 för att utarbeta ett förslag på en ny administrativ hantering av
vattenfrågor konstaterade också att en större helhetssyn skapas om vattenfrågorna hanteras
avrinningsområdesvis. Genom att arbeta utefter de naturliga gränserna kan en bättre
samverkan skapas med större möjligheter till lokal anpassning (SoU 1997:99).

Bratt (2000) har undersökt kunskapen och uppfattningen om vattenfrågans hantering inom ett
avrinningsområde. En av slutsatserna från undersökningen visar att intressenterna inom
området uppfattar den avrinningsbaserade hanteringen som positiv, men att det finns skilda
åsikter om hur implementeringen ska ske, beroende på vilken position i samhället de befinner
sig i.

När vattenfrågorna ska hanteras avrinningsområdesvis kommer det att medföra en förändring
mot nya ansvarsfördelningar och omfördelningar av medel mellan olika myndigheter (SoU
1997:99). I denna studie har aktörer från olika nivåer i samhället intervjuats. En del av
aktörernas ansvarsfördelning kommer troligtvis att förändras i den nya hanteringen. Hur
ansvarsfördelningen kommer att se ut är dock ännu inte klarlagt, eftersom den utredning som
har fått till uppgift att utreda detta presenterar sina slutsatser först i november 2002.
Förändringen skulle kunna leda till att vissa av aktörerna får utökat ansvar, medan andra får
ett minskat ansvar för vattenfrågorna. Trots att aktörerna inte är säkra på hur deras nya roll
kommer att vara i den förändrade förvaltningen, ställer de sig positiva till den nya hanteringen
som utgår ifrån naturens egna gränser. Det som under intervjuerna framkom som nackdelar
med direktivet, hos några av aktörerna, var att det kan ta tid att innan arbetet fungerar enligt
den nya indelningen, att det kan kosta mycket att implementera direktivet samt att det invanda
arbetssättet måste förändras. Detta kan tolkas som att trots att de inser fördelarna med den nya
hanteringen så tror de att det kommer krävas resurser, i form av tid och pengar, för att ställa
om till det nya systemet.

Avrinningsmyndighetens uppbyggnad
Det som flera av aktörerna ser som en fördel är att det kommer att skapas en ny organisation
som på ett strategiskt sätt ska hantera vattenfrågorna. Detta skulle kunna ses som att aktörerna
anser att det finns brister hos de myndighet som idag hanterar vattenfrågorna, men trots att
aktörerna ser det som en fördel att det skapas en ny organisation tycker ändå de flesta att den
nya avrinningsmyndigheten ska bestå av befintliga myndigheter det vill säga länsstyrelser och
kommuner. Detta eftersom de har kompetens inom området och jobbar med vattenfrågor i stor
utsträckning i dag.



19

 Många av de som intervjuades tror att utredningen som undersöker hur den administrativa
organisationen ska se ut, också kommer att lägga fram ett förslag som bygger på att
avrinningsmyndigheten ska bestå av befintliga myndigheter.

Aktörerna anses inte vara missnöjda med det nuvarande arbetssättet och den kompetens som
finns hos de befintliga myndigheterna. Men genom att förändra organisationen enligt
direktivets mål kan en större helhetssyn skapas, eftersom avrinningsmyndigheten ser till hela
avrinningsområdet och inte bara till det som ligger inom de administrativa gränserna vid
åtgärdsarbetet.

Några av aktörerna anser att den nya organisationen skapar en större helhetssyn i
vattenfrågorna. Vissa av aktörerna anser dock att helhetssynen i miljöfrågorna går förlorade
när vattenfrågorna lyfts ut från de övriga frågorna. Enligt Lundqvist (1999) är det svårt att
skilja ut vattnet från övriga naturresurser när en organiserad miljösamverkan ska skapas inom
ett avrinningsområde.  I utredningen som tillsattes 1996 för att  utarbeta ett nytt administrativt
sätt att hantera vattenfrågorna, konstaterades att ytterligare miljöfrågor skulle kunna hanteras
avrinningsområdesvis. Den nya myndigheten som ska upprättas, skulle kunna ha ansvaret för
alla regionala och lokala miljöfrågor. I dagsläget finns det dock ingen uppenbar anledning att
genomföra en sådan omorganisation.  Utredningen framhäver dock att vissa vattenrelaterade
frågor, som till exempel kalkning och jordbruksfrågor, kan vara viktiga att ta hänsyn till i den
nya avrinningsmyndigheten (SoU 1997:99).

Övriga fördelar
Att vattenfrågorna ska hanteras avrinningsområdesvis och att det skapas en ny organisation
anses vara de största fördelarna med direktivet. De övriga fördelarna som framkom berörde i
hög utsträckning fördelen med att EU tar miljöfrågorna på allvar genom upprättandet av
vattendirektivet. Direktivet innefattar en helhetssyn, ekologisk kvalitet på vattnet samt nya
tillvägagångssätt för att övervaka vattenkvaliteten. Enligt Kallis och Butler (2001)
introducerar vattendirektivet många nya och viktiga tillvägagångssätt för att hantera
vattenfrågor och direktivet kan ses som en början på den tredje fasen i EU:s arbete med
vattenfrågor, där den ekologiska kvaliteten står i fokus.

Hinder vid implementeringen av direktivet i Sverige
Det nackdelar som kom fram i denna studie som berörde direktivets mål och innehåll var den
snäva tidsplanen som finns i direktivet. En snäv tidsplan, enligt aktörerna, kräver
extrainsatser, leder till höga kostnader och skapar en känsla av frustration om arbetet
misslyckas. En fördel med en snäv tidsplan är att målen tas på allvar. Kallis och Butler (2001)
har framfört liknade åsikter angående tidsplanen. En snäv tidsplan leder till betydligt högre
kostnader för ett medlemsland. Om målet att uppnå god vattenstatus skulle förlängas med 10
år skulle kostnaderna kunna minskas med 25 %. Å andra sidan leder en snäv tidsplan till att
länder som är ovilliga att implementera direktivet inte kan skjuta upp arbetet.

En aktör ansåg att det kan bli dyrt att implementera direktivet och en annan aktör menade att
det är en nackdel att det inte är utrett vem som ska stå för de kostnaderna som uppstår. Enligt
Kallis och Butler (2001) kommer kostnaderna för de medlemsländer som har antagit
direktivet att bli höga. Särskilt påtagliga kostnader blir det för de medlemsländer som inte har
en tydlig organisation för att hantera vattenfrågor eller utarbetade system för
miljöövervakning. De kostnader som följer med direktivet kan delas upp i tre kategorier:
administrativa, övervakning och implementering.  De administrativa kostnaderna täcker bland
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annat in de årliga kostnaderna för avrinningsmyndigheten och för framtagandet av
förvaltningsplaner. Övervakningskostnader är kostnader för att mäta och övervaka vattnets
kvalitet och implementeringskostnaderna täcker in de nödvändiga förändringar som ett land
måste göra för uppfylla direktivets mål. En beräkning har gjorts över kostnaden för
Storbritannien att implementera direktivet och att uppfylla direktivets samtliga mål. Resultatet
visade att det skulle kosta mellan 47 och 165 miljarder  kronor (3,2 och 11,2 miljarder pund)
(Kallis och Butler, 2001). En del av kostnaderna ska täckas in genom den nya avgiftssystem
som ska utvecklas som bygger på principen att förorenaren betalar (Edström, 2002).

Övriga nackdelar
Nackdelar som framkom under intervjuerna berörde inte direktivets mål och innehåll i så stor
utsträckning, utan mer implementeringsprocessen av direktivet i Sverige. Det kan tolkas som
att direktivet ses som ett bra verktyg för att förbättra vattenkvaliteten, men hur framgångsrikt
direktivet blir beror i hög utsträckning på hur Sverige kommer att arbeta med
implementeringen av direktivet.

Samarbete om en allmän resurs
Att få till stånd ett fungerande samarbete mellan alla aktörer i vattenförvaltningen uppfattas
som svårt hos de intervjuade. Samarbetet fungerar inte fullt ut idag bland alla aktörer och
många har svårt att se hur en förbättrad samverkan kan skapas i den nya förvaltningen. Enligt
Hardin (1968) kan ”allmänningens tragedi” uppstå, när alla aktörer försöker att maximera sin
egen förtjänst. Anledningen till att det är svårt att skapa en samverkan i vattenförvaltningen
skulle kunna bero på att vattnet är en allmän resurs. Det är många aktörer som är inblandade
och som riktar olika resursanspråk på vattnet, för att utöka sin egen förtjänst. Anspråken hos
aktörerna kan ibland vara konkurrerande. Om flera aktörer riktar olika intressen kan konflikter
uppstå. Att få till stånd en fungerande samverkan mellan olika aktörer med olika intressen kan
därför ses som svårt.

Många av aktörerna kunde dock peka på faktorer som de ansåg vara viktiga för att skapa en
samverkan. Några av aktörerna betonade vikten av en mötesplats där alla intressenter har
möjlighet att komma till tals. I dag finns det former för samverkan som omfattar hela
avrinningsområden. De brukar kallas för vattenvårdsförbund och deras huvudsakliga
arbetsuppgifter är att mäta och övervaka vattnets kvalitet. Den information som tas fram
används dock inte av kommunerna i så hög utsträckning (Lundqvist, 1999). Enligt den
utredning som fick till uppgift att utarbeta ett ny administrativ hantering av vattenfrågorna,
bör de kunskaper som finns inom vattenvårdsförbunden tas tillvara. Vattenvårsförbundena bör
också delta mer aktivt i kommunerna planeringsarbete (SoU 1997:155). I denna studie har
vattenvårdsförbund endast tagits upp av två aktörer och då vid frågan hur allmänheten kan
involveras. En aktör anser att organisationer som liknas vid vattenvårdsförbund bör upprättas
inom varje avrinningsområde. En annan aktör kritiserade vattenvårdsförbunden för att vara
för koncentrerade på mätvärden över tillståndet i vattnet. I denna studie framkom det, till
skillnad från andra studier inom området, att vattenvårdsförbunden inte ses om att de kommer
att få en betydande ställning i den framtida vattenförvaltningen. Trots att aktörerna inte lägger
så stor vikt vid vattenvårdsförbunden, anser aktörerna att det behövs någon form av
mötesplats för att aktörerna, även på den lokala nivå, ska bli involverade. Hur denna
mötesplats ska se ut skiljer sig dock åt mellan aktörerna. Lundqvist (1999) påpekar också på
vikten av att det skapas lokala arenor för samverkan och för konfliktlösningar.
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Från några aktörer framkom det att det behövs något slags styrmedel för att skapa samverkan.
De kan vara ekonomiska, lagstyrda eller konkurrensmässiga medel. Enligt Lundqvist (1999)
skapar inte renodlade konkurrens –och tvångsbaserade lösningar ett hållbart resursutnyttjande.

Avrinningsdistriktens storlek kan ha en betydelse för möjlighet till samverkan, enligt två. En
aktör påpekar att samarbetet försvåras ju större distrikten blir, medan en annan menar att det
går att skapa bra samverkan även om distrikten är stora, eftersom samverkan kan skapas inom
avrinningsområdena. En aktör som befinner sig nära resursen har ett mer direkt intresse av att
bevara resursen än de aktörer som befinner sig på större avstånd från den. Det fysiska
avståndet har alltså betydelse för graden av nytta och beroende av resursen. Därför bör
beslutskompetensen ligga så nära som möjligt där verksamheten bedrivs och konflikten
uppstår (Lundqvist, 1999). Frågan är om distriktens storlek har betydelse för graden av
samverkan. Även om distrikten är stora kan olika samverkansformer utvecklas på den lokala
nivån,  där aktörer som befinner sig nära resursen innefattas.

Samverkansgrupperna får dock inte bli för stora och omfatta för många aktörer. Enligt
Mancur Olson beror bland annat storleken på gruppen om aktören väljer att delta i kollektiva
samarbetsformer. Ju större gruppen blir desto mindre uppmärksammas individens handlande
Lundqvist, 1999). Därför måste samverkansgruppernas storlek anpassas så att alla aktörer har
möjlighet att komma till tals i gruppen och att deras individuella handlingar synliggörs.

Allmänhetens inflytande
Direktivet framhåller att allmänheten ska vara involverad i vattenhanteringen, särskilt vid
framtagandet av förvaltningsplaner (Dir. 2000/60/EU). Formen och ambitionsnivå för att
allmänheten ska involveras är upp till varje medlemsland att besluta om (Edström, 2002).
Aktörerna i denna studie ställer sig positiva till att allmänheten ska involveras och då inte
endast vid framtagandet av förvaltningsplaner utan även i det övriga vattenarbetet. Arbetet ska
vara en öppen process, där allmänheten ständigt hålls informerad.

Det finns inget enhetligt tillvägagångssätt, bland de intervjuade aktörerna, att få allmänheten
involverad. Några anser att det finns ett fungerade system idag, bland annat i Miljöbalken och
i den fysiska planeringen, som omfattar allmänhetens inflytande. Enligt slutrapporten från
projekt Örsbaken bör de tillvägagångssätt som finns i Miljöbalken vid tillståndsprövning och i
de kommunala översiktsplanerna tas tillvara (Edström, 2002). Andra aktörer tycker att det
behövs en arena där allmänheten kan komma till tals. Hur denna arena ska se ut skiljer sig åt
mellan olika aktörer.

Enligt Mancur Olson är gruppens storlek och kostnaden för samarbetet avgörande faktorer för
att en aktör ska välja att delta i kollektiva handlingar (Lindqvist, 1999). Endast en aktör har
berört någon av dessa faktorer. Han framhäver att det ska bli billigare för en individ som
väljer att delta i vattenarbetet än för de väljer att inte delta. De som inte deltar i samarbetet får
istället betala avgifter får åtgärdsarbetet. Detta stämmer överens med Olsons teori om att en
individ kan överväga att delta i en samverkan är om kostnaderna minskar jämfört med ett
individuellt handlande.

Sammanfattningsvis kan sägas att de intervjuade aktörerna ser den
avrinningsområdesbaserade hanteringen  av vattenfrågor som den största fördelen . En annan
fördel är att det skapas en organisation som på ett strategiskt sätt kommer att hantera
vattenfrågorna. De flesta anser och tror att avrinningsmyndigheterna kommer att bestå av
redan befintliga myndigheter. De nackdelar som framkom under intervjuerna berörde i stor
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utsträckning implementeringsprocessen av direktivet i Sverige. Att skapa en samverkan
mellan alla aktörer ses som svårt. Detta kan bero på att vattnet är en allmän resurs som många
intressenter riktar olika anspråk på. Dessa anspråk kan ibland vara konkurrerande. Aktörerna
tycker att det bör skapas någon slags arena där olika aktörer kan komma till tals. Några tycker
att det bör finnas olika typer av styrmedel för att skapa en samverkan.

Alla aktörer tycker att det är viktigt att allmänheten är involverade i vattenarbetet. En del
tycker att vi har ett bra system idag för att engagera allmänheten, andra tycker att det bör
utvecklas nya mötesplatser. Enligt Mancur Olsons teori får dessa grupper inte bli för stora,
eftersom individens handlande inte synliggörs i större grupper (Lundqvist, 1999).
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