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Abstract 

 

The EU Water Framework Directive (2000/60/EG) entered into force in the year 2000, with 

the purpose to enhance water quality in the EU and to guarantee a sustainable water provision 

for the future. This study focuses on the implementation of the Water Framework Directive in 

the Northern Baltic Sea drainage basin, Sweden. Sweden is divided into five river basin 

districts, of which five water authorities are responsible for water management and planning. 

Every sixth year an action program is written for each of the five river basin districts by the 

responsible water authority.  

In this study the development and implementation of the action program for the Northern 

Baltic Sea drainage basin are examined, with special focus on the communication between 

municipalities, the county administrative boards and the responsible water authority. Five 

officials from Uppsala, Stockholm, Heby and Knivsta municipalities, two officials from the 

Uppsala and Stockholm county administrative boards and one official from the water 

authority were interviewed about their work to implement the Water Framework Directive 

and the cooperation and communication around it. 

The study shows that shortcomings in cooperation and communication between the 

responsible authorities may hamper the successful implementation of the Water Framework 

Directive. On the one hand, the county boards and the water authority work closely together 

and have a continuous dialogue around the development of the action program. On the other 

hand, the officials from the municipalities are not a part of this tight cooperation and are 

largely excluded from the development of the action program. There is tendency of the 

officials from the municipality to doubt the action program and to criticize the suggested 

strategy for water management, whereas the officials from the county boards and the water 

authority strongly believe in the usefulness of the action program, which they have developed.  

The participants from the municipalities express that no clear plan is presented for the funding 

of the work. They find the time schedule unrealistic and point out that the action program 

lacks discussions on goal conflicts (in particular, the need to improve the economic situation 

of farmers is perceived to be in conflict with their planned tasks in the action program). In 

addition, the officials from the municipalities express that the information flows in the water 

management system are characterized by one way communication and that their local 

knowledge is not accounted for properly. In addition, the officials from the municipalities 

request that the action programme contain more detailed information on the local water bodies 

and account for all available local data. In this commentary the participants express a believe 

that the demands in the action plan could be explained in more exact detail and backed up 

with evidence and data, i.e. of the consequences of actions in the area (such as emissions from 

industries or actions taken by the official). 

The participants from the municipalities also request enhanced contacts with national 

authorities. They complain that important information from national authorities (such as 

information on new regulations and guidelines)do not always reach the municipalities, which 

hampers their ability to act as guiding authorities in water management(as required by the 

action program).  
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The interviewees attributed much of the problems to lack of money and resources at all the 

institutions involved. They also mention problems of organization and priorities of conflicting 

interests and that the employees of different institutions view problems and questions about 

water from different angles due to their different experiences and work situations (which leeds 

to conflicts in how the presented problems should be solved). However, since the 

implementation of the Water Framework Directive in Sweden, many of the participants 

perceive an increasing level of communication and cooperation in water related issues. All the 

participants of the study thinks positively about this collaboration and express a wish for more 

cooperation in the future 

Sammanfattning 

 

EU:s ramdirektiv för vatten (2000/60/EG) trädde i kraft år 2000 i syfte att förbättra kvalitén 

för den ekologiska och kemiska statusen i unionens vattenförekomster och säkra en hållbar 

vattenförsörjning. Till följd av ramdirektivet har Sverige delats in i fem vattendistrikt. I varje 

vattendistrikt är en så kallad vattenmyndighet ansvarig för att samordna genomförandet av 

direktivet. Vattenmyndigheterna är skyldiga att var sjätte år ta fram ett åtgärdsprogram för 

hela distriktet. I detta åtgärdsprogram ska det finnas en utförlig plan över hur arbetet med 

ramdirektivet för vatten ska utföras de kommande sex åren.  

 

Denna studie syftar att utifrån intervjuer analysera implementeringen av ramdirektivet för 

vatten i Norra Östersjöns vattendistrikt. Under studien intervjuades tjänstemän på Uppsala, 

Knivsta, Heby och Stockholms kommun, två tjänstemän på Uppsala och Stockholms 

länsstyrelse och en tjänsteman på vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt. 

Intervjuerna handlade om kommunikation och samarbete kring ramdirektivet för vatten samt 

om hur det praktiska arbetet med vattenförvaltning fungerar. 

 

Resultaten tyder på att kommunikationen och samarbetet inom vattenförvaltningen för Norra 

Östersjöns vattendistrikt har brister, som kan försämra möjligheterna att uppnå målen om god 

ekologisk och kemisk status, enligt Ramdirektivet för vatten. Från intervjuerna kan utläsas att 

länsstyrelsen och vattenmyndigheten arbetar i en nära relation och för mycket dialog 

sinsemellan. Intervjupersonerna från dessa båda myndigheter har stor tilltro till att det 

åtgärdsprogram de publicerat innehåller adekvat och relevant information och är ett väl 

fungerande hjälpmedel för genomförandet av vattendirektivet. Tjänstemännen på kommunen 

har inte samma täta samarbete med de andra myndigheterna under planeringen av arbetet och 

inför framtagande av ovan nämnda åtgärdsprogram. Det finns en större tendens bland 

kommuntjänstemännen att tvivla på den publicerade informationen samt att kritisera den 

arbetsstrategi som presenteras. Kommuntjänstemännen är också osäkra på hur arbetet med 

vattendirektivet är tänkt att fortsätta och har svårt att få en klar bild av sin egen roll. 

 

Kommuntjänstemännen uttrycker att ingen tydlig plan finns för finansieringen av 

åtgärdsarbetet, att tidsplanen är orealistisk. De anser även att det saknas redovisning av 

målkonflikter i dokumentet (t.ex. behovet att förbättra lantbrukarnas ekonomiska situation i 

förhållande till vattenåtgärder som måste bekostas av lantbrukarna själva). 

Kommuntjänstemännen menar även att deras kunskap och lokalkännedom inte tillvaratas 
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tillräckligt i vattenförvaltningen och att det finns ett enkelriktat informationsflöde från 

vattenmyndigheten mot kommunerna som ger lite utrymme för dialog. Under intervjuerna 

framgår även att kommunerna önskar bättre kontakt med nationella myndigheter. De 

framhåller att väsentlig information om till exempel nya föreskrifter ofta inte når fram till 

kommunen. De lyfter också fram att de centrala myndigheterna är svåra att kontakta och 

sällan har tid eller möjlighet att svara på kommuntjänstemännens frågor. Detta försvårar för 

kommunerna att uppfylla sin roll som vägledningsmyndigheter.  

 

Större delen av de problem som ovan nämns handlar i slutändan om brist på tid och resurser 

på samtliga myndigheter. Detta leder till en svårlöslig problematik vilken egentligen kretsar 

kring organisation och prioritering. 

 

Emellertid finns det sedan vattendirektivets trädde i kraft en uppfattning hos respondenterna 

att kommunikationen och samarbetet ökat kring vattenrelaterade frågor. Samtliga 

respondenter ser positivt på detta och uttryckte under intervjuerna en vilja till ett större 

samarbete mellan olika aktörer i vattenförvaltningsarbetet i framtiden. 
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1. Introduktion 

 

Ramdirektivet för vatten trädde i kraft år 2000 i syfte att förbättra kvalitén på unionens 

vattenförekomster. För att uppnå detta infördes begreppen ekologisk och kemisk status. Dessa 

är mätverktyg med vilka vattendrag klassas och sedan strävas målet "god status" att uppnås 

för samtliga vattendrag i unionen. Direktivet syftar även att säkra en hållbar vattenförsörjning 

för medlemsstaterna. I enlighet med direktivet delas unionen in avrinningsområdesvis. Detta 

för att vattenfrågor ska hanteras med hänsyn till vattnets naturliga, snarare än administrativa 

gränser. Sverige delas in i fem stora vattendistrikt utifrån de största avrinningsområdena i 

landet: Bottenviken, Bottenhavet, Norra Östersjöns vattendistrikt, Södra Östersjöns 

vattendistrikt samt Västerhavet.  För varje distrikt finns en vattenmyndighet som ansvarar för 

framtagandet av åtgärdsprogram samt organisation av vattenförvaltningsarbetet. 

 

Arbetet med direktivet sker i sexårscykler. I Sverige implementerades direktivet år 2004 och 

den första aktiva sexårscykeln var 2009–2015. Inför varje sexårscykel är vattenmyndigheten i 

varje vattendistrikt ansvarig för att ta fram ett åtgärdsprogram för vattendistriktet under de 

kommande sex åren. I stunden för denna studie ska nästa sexårscykel (2015–2021) påbörjas 

och de nya åtgärdsprogrammen är ute på remiss.  

 

Ramdirektivet för vatten (2000/60/EG) betonar vikten av kommunikation under 

vattenförvaltningsarbetet. Denna studie undersöker kommunikation och dialog i arbetet med 

direktivet i Norra Östersjöns vattendistrikt. 
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2. Syfte 

 

I denna studie analyseras implementeringen av Ramdirektivet för vatten i Norra Östersjöns 

vattendistrikt utifrån intervjuer med anställda på kommuner, länsstyrelser och 

vattenmyndigheten. Studiens syfte är att utreda hur olika aktörer inom vattenförvaltning 

kommunicerar och samarbetar kring ramdirektivet för vatten. Studien syftar även till att 

undersöka hur tjänstemännen själva ser på sitt eget arbete med vattenförvaltning och hur deras 

arbete påverkas av dialog och samarbete mellan myndigheter och andra intressenter när det 

gäller vattendirektivets implementering i Sverige. 

 

Studien lägger fokus på de åtgärder inom Ramdirektivet för vatten som är riktade till 

kommunen, men för att få en övergripande bild av vattenförvaltningsarbetet intervjuades 

tjänstemän på kommun, länsstyrelse och vattenmyndigheten. För att begränsa omfattningen 

av arbetet valdes att fokusera på två län inom Norra Östersjöns vattendistrikt, Uppsala och 

Stockholms län.  

 

Frågeställningar 

 

Följande frågeställningar bör besvaras i rapporten: 

 

På vilka sätt samarbetar de olika ansvariga myndigheterna i genomförandet av Ramdirektivet 

för vatten och vilken dialog förs myndigheterna emellan angående det publicerade 

åtgärdsprogrammet och förvaltningsplanen? 

Finns det en löpande dialog mellan myndigheterna som är involverade i vattenvårdsarbetet 

samt vilka huvudsakliga problem anser respondenterna att det fortsatta arbetet med 

ramdirektivet innebär?  

Finns det en dialog och ett samarbete mellan myndigheter och enskilda aktörer på lokal nivå 

och vad anser de olika myndigheterna om ett sådant samarbete? 

Skiljer sig uppfattningarna om åtgärdsprogrammets funktion som styrdokument mellan 

intervjupersoner på olika myndigheterna, och i så fall– varför? 
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3. Bakgrund Vattendirektivet 

 

3.1 EU:s Ramdirektiv för vatten 

 

Med ständigt ökade föroreningshalter och övergödningsproblem i europeiska vattendrag 

under senare delen av förra seklet ansåg EU-kommissionen att det fanns ett tryckande behov 

av en övergripande och gemensam vattenpolitik i unionen. Ramdirektivet för vatten 

2000/60/EG (hädanefter refererat till som ”vattendirektivet” eller ”direktivet”) trädde ikraft år 

2000 som en fortsättning av rådets direktiv 80/68/EEG av den 17e december 1979 om skydd 

för grundvatten mot förorening genom vissa farliga ämnen. Vattendirektivets syfte är att 

"upprätta en ram för skyddet av inlandsytvatten, vatten i övergångszon, kustvatten och 

grundvatten". Övergripande mål med direktivet är en hållbar och rättvis vattenanvändning i 

EU och ett långsiktigt skydd av tillgängliga vattenresurser. I genomförandet av direktivet ska 

följande principer appliceras: försiktighetsprincipen och principerna att förebyggande åtgärder 

bör vidtas, att miljöförstöring företrädesvis bör hejdas vid källan och att förorenaren ska 

betala. Direktivet ska förhindra fortsatt försämring i samt öka skyddet av akvatiska 

ekosystem, marina ekosystem i kustområden och terrestra ekosystem och våtmarker, vilka är 

direkt beroende av vatten eller akvatiska ekosystem. Direktivet ska öka skyddet av 

vattenmiljön genom till exempel åtgärder för en gradvis minskning av utsläpp och spill av 

prioriterade ämnen tills dess att dessa utsläpp upphör. Till detta hör att gradvis minska 

föroreningsspridning även till grundvattnet. Det slutgiltiga målet är att halten prioriterade 

ämnen bör ligga så nära bakgrundsnivåerna för naturligt förekommande ämnen som möjligt. 

Direktivet syftar också till att förebygga negativa effekter av torka och säkerställa en 

tillräcklig tillgång till grundvatten och ytvatten av god kvalitet. Den administrativa enheten 

för vattenförvaltning ska enligt direktivet vara så kallade avrinningsdistrikt bestående av land- 

och havsområde som utgörs av ett eller flera angränsande avrinningsområden tillsammans 

med deras förbundna grund- och kustvatten. 

 

Vattendirektivet betonar att lokala och unika förutsättningar råder för varje enskild 

vattenförekomst. För att upprätthålla eller återställa rent vatten krävs därmed lokala och unika 

åtgärder för varje enskild sådan. Ansvaret för vattenförvaltning delas därför inte in efter 

politiska gränser, utan efter naturliga avrinningsområdesgränser. Detta innebär att varje 

vattendrag, sjö eller annan vattenförekomst undersöks och bedöms individuellt.  

 

Varje vattenförekomst "statusklassas", d.v.s. undersöks och bedöms och ges sedan en "status". 

Målet är att alla vattendrag i EU ska ha nått "god status" innan 2015, eller senast 2027. 

Om en medlemsstat har satt målet att nå god status till senare än 2015 innebär det att 

medlemsstaten fått ett undantag beviljat gällande ett eller flera vattendrag. Ett undantag kan 

motiveras endast av två anledningar: att det är tekniskt omöjligt, eller ekonomiskt orimligt att 

nå god status till 2015 (2000/60/EG) 

 

Statusklassningen delas in i två delar, "god ekologisk status", och "god kemisk status" 

(2000/60/EG). Den kemiska statusen är baserad på EU-direktivet om prioriterade ämnen, 

2008/105/ EG (PRIO-direktivet)och innebär att det i vattendraget inte får förekomma högre 

halter av vissa prioriterade ämnen, så kallade miljökvalitetsnormer (MKN). MKN är alltså den 
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koncentration av ett visst förorenande ämne eller en viss grupp av förorenande ämnen i vatten, 

sediment eller biota, som inte bör överskridas. Detta i syfte att skydda människors hälsa och 

miljö. Ett vattendrag når god status när MKN för vatten uppnås.  

 

Ekologisk status bedöms något annorlunda. Då alla vattenförekomster är unika utförs en 

individuell bedömning utifrån dess biologiska, kemiska och hydromorfologiska 

förutsättningar. Vissa kemiska ämnen, unika för varje EU-land, ingår även de i bedömningen 

av ekologisk status. Statusklassningen för ekologisk status består av en femgradig skala med 

stegen "god", "måttlig" "otillfredsställande" eller "dålig" status (2000/60/EG). 

 

Till hjälp för att uppnå god status ska flera åtgärdsprogram tas fram. I åtgärdsprogrammen 

ska det finnas en beskrivande plan för hur god status ska uppnås i respektive område samt en 

lista på åtgärder som ska utföras i syfte att förbättra vattenkvalitén i det avsedda området. 

Detta system skulle sättas i bruk innan år 2000 (2000/60/EG). 

 

Åtgärdsarbetet för vattendirektivet är indelat i sexårscykler, där åtgärdsprogram och 

förvaltningsplaner för varje avrinningsdistrikt ska ses över och om nödvändigt uppdateras 

inför varje cykel. Deadline för att upprätta de första åtgärdsprogrammen och 

förvaltningsplanerna var 2009. I varje cykel ska ett nytt åtgärdsprogram tas fram, och en 

utvärdering av den gångna cykeln ska utföras. Medlemsstaterna ska även rapportera till EU 

om vad som utförts under den senaste sexårsperioden och EU ska utvärdera om arbetet har 

varit tillräckligt. I direktivet slås fast att beslut rörande vattendrag ska tas så geografiskt nära 

vattenförekomsten som möjligt. Vidare framhålls i direktivet att samarbete krävs nära 

samverkan på gemenskapsnivå, på medlemsstatsnivå och på lokal nivå. Direktivet framhåller 

särskilt fram betydelsen av att informera och samråda med allmänheten, i synnerhet de som 

utnyttjar vatten på lokal nivå. Direktivet fortsätter med att uttrycka att det krävs en noga 

utformad, tydlig rättslig ram för detta arbete (2000/60/EG). 

 

3.2 Implementering i Sverige 

 

I Sverige infördes vattendirektivet år 2004, och implementerades i lagstiftning genom 5e kap 

miljöbalken (MB) samt i förordning 2004:660 om förvaltning av vattenkvalitén på 

vattenmiljön och förordning 2007:825 med länsstyrelseinstruktion. Sveriges första 

vattencykel inleddes år 2009 och avslutades år 2015. När denna rapport utförs pågår 

samrådsperioden för kommande vattencykel (2015-2021). 

 
Ansvaret för vattendirektivets genomförande ligger på en kedja av myndigheter.  

Sverige är indelat i fem olika vattendistrikt: Bottenviken, Bottenhavet, Norra Östersjön, Södra 

Östersjön samt Västerhavet. Gränsen för vattendistrikten överensstämmer med gränsen för de 

avrinningsområden som ingår i varje distrikt. Exempelvis är Norra Östersjöns vattendistrikt 

det område inom vilket allt ytvatten avrinner till Norra Östersjön. I varje vattendistrikt finns 

en länsstyrelse som har huvudansvaret för genomförandet av vattendirektivet, en så kallad 

vattenmyndighet. 
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3.3 Norra Östersjöns vattendistrikt 

 

Denna studie fokuserar på organisationen inom Norra Östersjöns vattendistrikt.  

Distriktet har den största befolkningsmängden av Sveriges fem vattendistrikt med 3,1 

miljoner invånare (Vattenmyndigheten 2015a). Över hälften av distriktets invånare lever i 

eller nära tätorterna Stockholm, Örebro, Uppsala och Västerås. Distriktet är det till ytan 

minsta vattendistriktet i Sverige. Norra Östersjöns vattendistrikt sträcker sig över hela eller 

delar av Uppsala, Örebro, Stockholm, Södermanland, Västmanlands, Östergötlands och 

Dalarnas län. Vattendistriktets areal är inklusive kustvatten 44 000 km
2
 (exklusive kustvatten 

37 000km
2
). De vattendrag som avgränsar området är Dalälven i Norr, Bråviken i söder, 

Kilsbergen i väster och Skärgården i öster. Den länsstyrelse som är vattenmyndighet i 

distriktet är Västerås länsstyrelse. I övrigt innefattar distriktet sju länsstyrelser och sjuttiofyra 

kommuner.  

 

3.4 Aktörer inom vattenförvaltningen 

 

3.4.1 Vattenmyndigheten 

 

Vattenmyndigheten samordnar arbetet med vattendirektivet i sitt distrikt, och ansvarar för att 

åtgärdsprogrammet (ÅP) för distriktet tas fram samt att en förvaltningsplan (FP) skrivs och 

beslut om MKN fattas. Vattenmyndigheterna kommunicerar också med Länsstyrelserna i 

vattendistriktet, samordnar med dem och samlar in information från deras arbete med 

vattendirektivet. Vattenmyndigheterna rapporterar till Havs- och vattenmyndigheten, som 

ansvarar som vägledande myndighet. Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt 

är länsstyrelsen Västmanlands län.  

 

3.4.2 Länsstyrelsen och beredningssekretariaten 

 

Norra Östersjöns vattendistrikt innefattar sjulän, vars länsstyrelser har en viktig roll i 

vattenförvaltningsarbetet. Länsstyrelserna i Norra Östersjöns vattendistrikt har 15 uppgifter 

tilldelade sig i remissversionen till åtgärdsprogrammet för 2015-2021. Deras främsta roll i ÅP 

är att utföra vattenvårdsarbete samt upprätta lokala åtgärdsprogram som komplement till ÅP. 

Utöver det ska länsstyrelserna utföra tillsyn, vara tillsynsvägledare åt kommunen och andra 

myndigheter samt vägleda kommun och andra myndigheter i övrigt miljöarbete.  

Länsstyrelsens roll som vägledande myndighet är central, speciellt vad det gäller 

kommunerna och deras arbetsuppgifter.  

 

Länsstyrelsernas föreslagna uppgifter skiljer sig avsevärt från perioden 2009-2015, då 

uppgifterna var grundläggande arbete med att ta fram underlag, överse och ompröva 

tillståndspliktiga verksamheter, upprätta planer för fortsatt verksamhet inom länsstyrelsen 

samt med kommun etc. I ÅP (2009-2015) nämns inte begreppet vägledningsmyndighet och 

endast en av länsstyrelsernas tilldelade arbetsuppgifter hänvisar till vägledningsarbete (åtgärd 

nr 15."Statens jordbruksverk och länsstyrelserna behöver prioritera sin rådgivning inom 

miljöområdet i ett avrinningsområdesperspektiv till jordbruksföretag"). Flera myndigheter 
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uppmanas dock att samråda med länsstyrelsen inför och under utförandet av sina tilldelade 

uppgifter.  

På varje länsstyrelse i landet finns även ett så kallat beredningssekretariat. 

Beredningssekretariatet stöder vattenmyndigheternas arbete med att ta fram kunskapsunderlag 

inom sitt respektive län och utföra statusklassning för alla befintliga vattenförekomster. 

Beredningssekretariatet har även i uppgift att stödja vattenmyndigheten i utarbetningen av 

förslag till MKN, åtgärdsprogram, förvaltningsplaner och miljöövervakningsprogram. 

Beredningssekretariaten ansvarar också för information till allmänheten, kommuner, 

verksamhetsutövare, vattenvårdsförbund och intresseorganisationer.  

3.4.4 Kommunerna 

 

Norra Östersjöns vattendistrikt innefattar 74 kommuner. Kommunerna arbetar med vatten 

både som verksamhetsutövare genom detalj- och översiktsplanering, exploatering och 

dricksvattenförsörjning, och som vattenförvaltare, genom tillsyn, recipientkontroll, 

miljöövervakning och arbetet med vattenskyddsområden. Det innebär att kommunerna är den 

myndighet som arbetar mest praktiskt med vattendirektivet i Sverige, eftersom de är berörda 

av direktivet ur så många perspektiv.  

 

3.5 Lokala åtgärdsprogram 

 

Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt har under rådande samråd utgett ett stort 

antal bilagor, hädanefter kallade "lokala åtgärdsprogram". Dessa bilagor består av 

sammanfattningar av information från ett eller flera av vattendistriktets åtgärdsområden, till 

exempel "åtgärdsprogram för Knivstaån samt Skarens och Gransvikens närområden". 

Syftet med de lokala åtgärdsprogrammen är enligt ovan nämnda bilaga att för specifika 

avrinningsområden tydliggöra vilka åtgärder som bör genomföras för att MKN för vatten ska 

hållas. Att beskriva tillståndet i vattendrag på en lokal nivå medför att angivna beräkningar 

och åtgärdsförslag blir mer korrekta och tydliga, till skillnad för när man läser ett mer 

övergripande material. Informationen som angivs i de lokala åtgärdsprogrammen är hämtade 

från databasen Vatteninformationssystem Sverige (VISS).  

 

 

3.6 VISS Vatteninformationssystem Sverige 

 

VISS är en internetbaserad databas utarbetad av vattenmyndigheterna, länsstyrelserna och 

Havs- och vattenmyndigheten. I databasen finns kartor över Sveriges sjöar, vattendrag 

grundvatten och kustvatten. Där finns information om vattendragens Statusklassning, MKN, 

Miljöövervakning, Skyddade områden, åtgärder, rapportering till EU och annan viktig 

information (Länsstyrelserna 2015). 
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4. Relaterad forskning och publicering 

 

4.1 Kommunikation inom och mellan organisationer 

Det finns mycket forskning om påverkan av kommunikation inom en organisation. Många 

undersökningar har visat att en väl utvecklad intern dialog kan påverka en organisations 

effektivitet på ett positivt sätt (Johanson et al., 2011). 

 

Hon och Grunig1999 skriver om hur goda relationer och fungerande kommunikation och 

dialog inverkar på organisationers förmåga att effektivt uppnå uppsatta mål. Det är svårt att 

sätta mål inom en organisation bestående av flera motstående intressen, där olika 

uppfattningar råder om vad som är rimligt eller viktigt att arbeta för. Organisationens 

eventuella externa samarbetspartners kan också ha en annorlunda uppfattning om vad som är 

bra mål. Detta kan påverka om en organisation kan arbeta effektivt mot en gemensam 

målsättning. En organisation måste därför, enligt Hon och Grunig (2009) kunna kommunicera 

sina mål väl till sina samarbetspartners, om dessa ska vilja arbeta gemensamt för att uppnå 

dem.  

 

Hon och Grunig (1999) skriver vidare att effektiva organisationer som uppfyller sina mål gör 

detta på grund av att de väljer mål som anses viktiga och rimliga av både ledare och aktörer 

inom och utanför en organisation. Valet av dessa mål görs efter antingen intern eller extern 

kommunikation. Organisationer kan misslyckas med att uppnå sina mål om dessa mål inte 

stöds av medarbetare, eventuella samarbetspartners eller allmänheten. Ledare inom 

organisationer sätter, enligt Hon och Grunig (1999), ofta upp mål för organisationen i tron om 

att de som ledare vet vilka beslut som är mest rimliga. Det är dock så att organisationer tar 

bättre beslut när de lyssnar på och samarbetar med sina intressenter snarare än att försöka 

övertala dem i efterhand om mål som redan är uppsatta (ibid).  

 

Att föra intern eller extern kommunikation ökar, enligt Invernizzi et al. (1987), sannolikheten 

att både medarbetare inom organisationen och samarbetspartners utanför organisationen 

kommer att acceptera uppsatta mål som rimliga och relevanta och arbeta för att de ska uppnås. 

Dialog om målsättningar kan skapa ett ömsesidigt förtroende, som inspirerar till samarbete 

och leder till ett konstruktivt meningsutbyte om organisationens uppbyggnad (ibid.). 

 

Även efter att målen för en organisation är bestämda är kommunikation inom en organisation 

viktig. Ohlsson och Johannson (2013) studerade extern och intern kommunikation i en 

offentlig verksamhet. De menar att hela organisationen ska genomsyras av en dialog där både 

ledare och medarbetare kan påverka varandra. Denna dialog kan påverka organisationens 

produktivitet, effektivitet och kvalitet. I och med en ökad dialog ökar motivationen, 

tillfredsställelsen och produktiviteten hos medarbetarna, enligt Ohlsson och Johannson 2013.  

Utöver att medarbetare blir mer effektiva genom mer intern dialog, finns det belägg för att 

innovationen hos medarbetarna ökar vid en ökad dialog (Invernizzi et al. 1987). En ökad 

intern kommunikation leder generellt till att medarbetarna inte bara anpassar sig bättre till 

dynamiska förändringar i verksamheten, utan också själva initierar den. Intern 

kommunikation leder till viljan att förändra verksamheten till det bättre, och skapar 

uppfinningsrikedom och kreativitet att göra det samma (Invernizzi et al. 1987). 
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Dock, menar Ohlsson och Johannson (2013) att om ömsesidig kommunikation inte 

förekommer, riskerar de anställda eller medarbetarna att bli skeptiska till den information som 

publiceras inom organisationen. I en organisation där medarbetaren för dialog med ledningen 

tenderar däremot tillfredsställelsen med den utgivna informationen att bli högre, och 

förtroendet för ledningen ökar.  

 

En av anledningarna till detta kan, enligt Roux et al (2006) vara förlusten av så kallad tyst 

kunskap när kunskap överförs till information. Tyst kunskap är den delen av vår kunskap som 

vi inte kan uttrycka. Den tysta kunskapen är djupt rotad i personlig erfarenhet, införskaffad 

via egna handlingar och bearbetad genom personliga erfarenheter, värderingar och känslor 

Polanyi (1958, 1967). I och med att en del av vår kunskap är tyst är det bara en del av en 

människas samlade kunskaper som kan föras vidare genom en skriftlig beskrivning. Däremot 

kan tyst kunskap föras vidare genom personlig kontakt, gemensamt arbete och fortlöpande 

dialog. 

I frågor som berör miljörelaterade problem samt de aktörer och organisationer som arbetar 

och samarbetar kring dessa krävs att man skiljer mellan uttalad kunskap (vilken kan 

verbaliseras och därmed delges i form av information), och ovan nämnda tyst kunskap (vilken 

inte kan delges som muntlig eller skriftlig information). Enligt Polanyi (1958, 1967) är den 

tysta kunskapen en ovärderlig grund för allt vetande. Den ska dock inte misstolkas som en 

magisk källa till objektiv sanning; det är lika sannolikt att den tysta kunskapen är felaktig som 

det är mänskligt att fela. 

Med Polanyis synvinkel är tyst kunskap inte bara fundamental för all form av praktisk 

kunskap, det är också vad som ligger till grund för vår förmåga att förmedla kunskap till 

andra. Det är med hjälp av den tysta kunskapen som människor identifierar problem samt de 

processer som behöver genomgås för att lösa dem och förutser konsekvenserna av de 

lösningar som presenteras. I det kontinuerliga samspelet mellan den uttalade och den tysta 

aspekten av en människas erfarenheter är det den tysta kunskapen aspekten som ger oss 

möjlighet till tolkning, samt möjligheten att kombinera oss tillhanda information och egna 

erfarenheter till någonting användbart och betydelsefullt. Polanyis beskrivning av den tysta 

kunskapen tyder på att all kunskap har en personlig tolkning och att en helt objektiv och 

opersonlig kunskap är ett falskt ideal.  

Erkännandet av den tysta aspekten av inlärning har resulterat i en utökad litteratur om hur 

man kan sprida tyst kunskap inom organisationer (Nonaka and von Krogh, 2009). De som 

praktiserar dessa metoder (Lave and Wenger, 1991) har uppmärksammat potentiella 

"gemensamma rum för utvecklande relationer" (Nonaka and Konno, 1998) där tysta aspekter 

delas och kunskap skapas tillsammans genom ömsesidigt lärande. Ömsesidigt lärande inom 

en organisation har visats generera samspelta perspektiv och ett gemensamt förhållningssätt 

till problem. Det vill säga, ett gemensamt sätt att se problem, tänka på dem, och att hantera 

dem (de Laat and Simons, 2002; van Buuren, 2009).  

Vidare, menar Ohlsson J och Johannson C (2013), blir inte bara medarbetarnas entusiasm och 

effektivitet större vid ökad dialog, själva organisationen blir även effektivare på grund av att 

ledarnas medvetenhet om interna problem ökar. "Genom att chefer känner till nuläget i en 

organisation och vet hur de själva uppfattas av medarbetarna kan de även fatta riktiga beslut 
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som bidrar till organisationens framgång" (Ohlsson och Johannson 2013 s 28). Det vill säga, 

genom att kommunicera med sina anställda eller sina medarbetare samt lyssna på dem som 

faktiskt arbetar med att utföra verksamheten får ledaren en djupare insikt i de praktiska 

problemen som uppstår under arbetet. Därmed kan ledarna påverka processen så att 

ineffektivitet och flaskhalseffekter förhindras (Invernizzi et al. 1987)  

 

En ökad tillfredsställelse hos en organisations alla medarbetare stärker i det långa loppet 

organisationens yttre anseende. Nöjda och tillfredsställda medarbetare tenderar att tala gott 

om organisationen även utanför arbetsplatsen, vilket bidrar till att det externa anseendet blir 

mer positivt (Invernizzi et al. 1987). 

 

Det är inte bara intern kommunikation som leder till en effektivare och bredare verksamhet. I 

en studie i Kristianstads vattenrike från2007 undersökte man samarbete och kunskapsutbyte 

hos lokala aktörer ur ett ekosystemförvaltningsperspektiv (Schultz et al. 2007). De lokala 

aktörerna, till exempel lokala intresseorganisationer och kommunala förvaltningar, besatt där 

en stor mängd lokal kunskap som statlig verksamhet eller företag inte lätt kan skaffa sig. 

Åratal av datainsamling och praktisk erfarenhet av området gjorde att de lokala aktörerna 

kunde bidra med värdefull information om Kristianstads närområde och dess utveckling som 

inte kunde produceras i kortsiktiga undersökningar eller studier. De lokala aktörerna i denna 

studie visade också på en god vilja att samarbeta och dela med sig av denna insamlade 

kunskap. Ett samarbete med god dialog dem och statliga myndigheter emellan skulle berika 

naturresursförvaltningsarbetet betydligt. 

Inkluderande tillvägagångssätt som tillåter samtliga berörda aktörer att delta på likvärdiga 

villkor inom sektorn för miljövård kan förbättra beslutskvalitén, öka allmänhetens 

deltagarintresse, kunskap samt acceptans och effektivisera implementeringen av nya 

handlingar och direktiv (Bierle and Cayford, 2002; Jonsson, 2005; Dietz and Stern, 2008). 

Interaktioner baserade på verkliga möten vilka inkluderar ömsesidigt förtroende och 

engagemang kan vara det enda sätt det är möjligt att dela den tysta kunskap som behövs för 

att effektivt lärande och problemlösning (Roux et al., 2006). 

4.2 Ramdirektivet för vatten 

 

4.2.1 Implementeringen av ramdirektivet 

 

Ett antal studier framhåller att genomförandet av vattendirektivet i Sverigekan komma att 

innebära konflikter med det traditionella svenska kommunala självstyret, när fler beslut som 

rör vattenresurser tas av vattenmyndigheterna och länsstyrelser på regional nivå (t.ex. 

Andersson et al., 2012 Hammer et al 2011). Hammer et al (2011) skriver bland annat att både 

planerings- och vattenrelaterade beslut historiskt sett i Sverige har fattats på kommunal nivå. 

Det centrala styret har istället manifesterat sig genom de 21 länsstyrelserna, vilka agerat 

samordnare mellan den kommunala och den centrala nivån. 

 

Vattendirektivet föreskriver en vattenplanering på avrinningsområdesskala, där vattendelare 

istället för kommunala gränser är relevanta. Detta kräver en organisation för vattenförvaltning 

som ibland omfattar flera kommuner och flera län. För att åstadkomma detta ansågs att en del 

planering och beslutfattande skulle behöva ske på en myndighet med större omfattning än den 
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enskilda kommunen. Fem vattenmyndigheter instiftades som ansvarar för de fem stora 

vattendistrikten i Sverige. Vattenmyndigheterna ansvarar därmed för den huvudsakliga 

vattenplaneringen och organisationen av vattenförvaltningen (Hammer et al 2011). 

Kommunerna har fortsatt ensamt ansvar för fysisk planering samt fortsatt ansvar för delar av 

vattenplaneringen (tillstånd för borrandet av brunnar samt ansvar för enskilda avlopp etc.). Att 

vattenplanering och fysisk planering är uppdelade på olika myndigheter (trots att dessa båda 

processer är nära sammanlänkade och beroende av varandra) kräver att vattenmyndigheterna 

och kommunerna upprätthåller en god dialog och ett fungerande samarbete (Anderson et al 

2012). Det nya uppdelade systemet kan komma att orsaka vissa spänningar och 

komplikationer i svenskt planläggningsarbete om samarbetet inte fungerar på ett 

tillfredsställande sätt.  

4.2.2 Kommunala erfarenheter inom vattendirektivsarbetet 

 

År 2010 utfördes en studie som granskade kommunernas implementering av vattendirektivet 

(via MKN för vatten) i översiktsplaneringen (Waernbaum 2010). I denna studie tillfrågades 

kommuntjänstemän (samt tjänstemän från länsstyrelse och Vattenmyndigheten) om arbetet 

med vattendirektivet samt hur kommunerna arbetar i relation till FP och ÅP. Resultatet visade 

på en tendens till att kommuntjänstemännen ansåg att informationen i ÅP inte är tillräckligt 

konkret och därmed svår att arbeta efter. Ju längre kommunerna kommit i arbetet med 

översiktsplaneringen desto starkare var denna tendens. Målsättningarna med 

vattenförvaltningsarbetet ansågs till viss del orealistiska och kommuntjänstemännen var 

osäkra på hur vattenmyndigheten ansåg att arbetet med MKN skulle gå till i praktiken.  

Ändå ansågs vattendirektivet vara något positivt. Studien framhäver att vattenfrågor fått en 

starkare politisk status och mer fokus i planläggningsarbetet i och med instiftandet av 

direktivet (Waernbaum 2010).  

 

En studie som visar på liknande tendenser hos kommuntjänstemän utfördes år 2012 

(Andersson et al 2012). I studien intervjuas kommuntjänstemän om det kommunala 

samarbetet kring Oxundaåns avrinningsområde. Ett antal kommuner har gått samman och 

samarbetar i vattenarbetet kring Oxundaån, både med vattenförvaltning och fysisk planering. 

Samarbetet är framgångsrikt och alla kommuntjänstemän i studien talar positivt om projektet. 

Många respondenter vittnar även om att vattenvård och vattenförvaltning fått en starkare 

position inom fysisk planering sedan vattendirektivets instiftande. Dock anser flera av 

deltagarna att det finns problem inom implementeringen av direktivet; bland annat bristande 

finansiering, vaga instruktioner och svårigheter att hantera målkonflikter. Exempelvis nämns 

att vattendirektivet uppmuntrar till samarbete i vattenförvaltningsarbetet, men att inga 

instruktioner om hur detta bör uppnås har angivits av ansvariga myndigheter (Anderson et al 

2012). 

 

Hammer et all (2011) skriver om vikten av att involvera dem som påverkas av 

vattenförvaltning på lokal nivå (företag, jordbrukare, organisationer eller markägare etc.) 

redan i ett tidigt stadium av planerings- och beslutsprocesserna. Lokal kunskap, och även en 

vidgad kunskapsbredd ökar förståelsen för hur ett område, till exempel ett avrinningsområde, 

fungerar som system. Därmed ökar möjligheten att tillsammans skapa effektiva lösningar och 

konstruktioner. Att engagera och involvera företagare, lantbrukare och andra lokala 

vattenförvaltare i planläggningsarbetet ökar intresset och viljan hos de lokala 
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vattenförvaltarna att engagera sig. Roux et al. (2006) skriver om vikten av att föra ett 

långsiktigt samarbete för att upprätthålla en ömsesidig förståelse. Studien syftar främst på 

förvaltningsarbete och forskning. De menar att kortsiktiga möten och kortsiktig 

kommunikation är mycket mindre effektiv än långsiktigt samarbete. Långsiktigt samarbete 

ger båda parter en djupare insikt i sina samarbetspartners expertområde. Ett gott samarbete 

under lång tid ger ökat förtroende för gruppens kompetens och kombinationen av detta ger i 

längden ökade möjligheter till ett bättre förvaltningsarbete. 
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5. Metod 

 

5.1. Val av intervjumetod 

 

För att skapa en bild av hur kommunikation sker och information utbyts mellan olika 

myndigheter i norra Östersjöns vattendistrikt ansågs intervjuer med anställda inom 

vattenförvaltningen vara det bästa sättet att inhämta information. 

Då en jämförelse mellan uppfattningen hos anställda på olika myndigheter tycktes intressant 

valdes att utföra intervjuer på både på kommun, länsstyrelse och vattenmyndigheten. 

 

5.2.1 Val av deltagare 

 

Denna studie strävar efter att undersöka hur de som arbetar med vattenförvaltning i Norra 

Östersjöns vattendistrikt anser att samarbetet inom distriktet fungerar samt om de av 

vattenmyndigheterna tilldelade åtgärderna är praktiskt tillämpbara. För att få en bred bild av 

hur samarbetet uppfattas i distriktet intervjuades personer på flera myndigheter. Studien 

fokuserar främst på kommunens arbete, därför valdes att den största andelen personer 

intervjuades på olika kommuner. Länsstyrelsen har en viktig roll som vägledare till 

kommunen i flera olika sektorer, därför valdes att intervjua två personer på två olika 

länsstyrelser. För att få en ytterligare djupare insikt i hur kommunikationen uppfattas på olika 

nivåer inom vattenförvaltningen valdes även att intervjua en person på vattenmyndigheten. På 

kommunen eftersträvades deltagare vilka arbetar på kontor med varierande 

personalomfattning och varierande arbetsuppgifter, samt kommuner som har kontakt med de 

länsstyrelser som deltagit i studien. Kommunerna som deltog var Stockholms stad, Uppsala, 

Knivsta, och Heby kommun. Kommunerna varierar från mycket stor till liten, och från 

expanderande stadsmiljö till övervägande lantbruksområden.  

 

Kommunerna och länsstyrelserna kontaktades via mail, och en förfrågan ställdes om någon 

som har god insikt i kommunens arbete med vattendirektivet ville ställa upp på en timmes 

intervju.  

 

 

Deltagare 

nr 

Arbetsplats Arbetstitel Intervjudatum  

1 Knivsta Kommun Miljöchef 01062015  

2 Knivsta Kommun Vattenstrateg   

3 Heby Kommun Miljöstrateg 08062015  

4 Stockholms Stad Vattenstrateg 10062015  

5 Uppsala Kommun Vattensammanordnare 15062015  

6 Stockholms 

Länsstyrelse 

Vattensammanordnare 12062015  

7 Uppsala 

Länsstyrelse 

Limnolog 15062015  

8 Vattenmyndighete

n Norra Östersjöns 

Vattendistrikt 

Vattenstrateg 12062015  
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5.2 Procedur 

 

5.2.1 Intervjustruktur 

 

Åtta stycken intervjuer fördelades så som fem personer på fyra kommuner, två personer på två 

länsstyrelser och en person på vattenmyndigheten. Då syftet var att få en övergripande bild av 

hur respondenterna uppfattar vattenförvaltningsarbetet valdes intervjutekniken 

halvstrukturerad intervju (Gillham 2008). 

Ett antal frågor angående vattendirektivet utformades. Frågorna följde detta mönster: 

 

 Intervjun börjar med att skapa en bild av hur respondenten i dagsläget har jobbat med 

vattendirektivet samt om de själva är nöjda med det arbete de utfört. Dessa frågor 

redogörs inte nämnvärt för i rapporten, utan ställdes i syfte att skapa en bild av hur 

bekväma de tillfrågade kändes i arbetet med ramdirektivet. Det som redogörs för i 

Resultat är de eventuella positiva aspekter och svårigheter med arbetet som deltagarna 

själva tog upp under detta avsnitt. Med hjälp av en fråga om deltagarnasarbete kan 

man tidigt uppfatta deltagarens generella uppfattning av arbetssituationen. 

 

 Intervjun fortsätter med några frågor om hur det utgivna samrådsmaterialet uppfattas, 

samt om den tillfrågade hunnit titta på materialet. Denna fråga ställs på ett öppet sätt, 

för att inte vara ledande. Här eftersträvas ett så personligt svar från deltagarna som 

möjligt.  

 

 Till länsstyrelse och vattenmyndigheten ställs sedan frågor om kommunens arbete. 

Länsstyrelsen tillfrågas hur dess roll som vägledningsmyndighet fungerar och hur de 

själva uppfattar samarbetet med kommunen.  

 

 Till vattenmyndigheterna ställdes även frågor som baserats på oklarheter och 

osäkerheter kring kommunernas tillämpning av vattendirektivet, vilka lyftes fram av 

intervjuade kommunanställda. Detta var: Vad anser vattenmyndigheten att 

kommunens främsta arbetsuppgift inom vattendirektivet är? Vad händer om 

kommunen inte utfört sina arbetsuppgifter i slutet av sexårsperioden (finns det till 

exempel sanktionsavgifter)? Hur ser vattenmyndigheten på de åtgärdskedjor (se 

resultat) i vilka kommunens arbetsuppgifter är beroende av att andra myndigheter 

utfört sitt arbete i tid? 

 

 I alla intervjuer ställs frågor om hur respondentens myndighet planerar att arbeta med 

vattendirektivet i framtiden. Dessa frågor ställs i liknande syfte som i det första skedet 

av intervjun. 
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 Det följande avsnittet i alla intervjuer fokuserar på kommunikation mellan och inom 

myndigheterna. Detta avsnitt inleds med att fråga hur samarbetet fungerar med 

centrala myndigheter, med länsstyrelse, kommun och vattenmyndighet, samt hur det 

interna samarbetet fungerar på deltagarnas arbetsplatser.  

 

 Intervjun fortsätter med frågor angående kunskapsutbyte och informationstillgång. 

Känner deltagarna att information inom vattenförvaltningsarbetet är lättillgänglig och 

känner deltagarna att information som de själva innehar kommuniceras ut till andra 

myndigheter? Hur känner deltagarna att de kommunicerar med dem som berörs av 

vattenförvaltning på lokal nivå (verksamhetsutövare, privatpersoner m.fl.)? 

 

 Slutligen ställs frågan "Vilka anser du skulle vara de viktigaste förbättringarna att 

åstadkomma i vattenförvaltningen?" som ett öppet avslut på intervjun. 

 

 

De fullständiga frågeformulären finns bifogade i appendix 2.  

 

Deltagarna fick själva välja om intervjun skulle utföras över telefon, eller om ett möte på den 

tillfrågades arbetsplats skulle arrangeras. Tre av intervjuerna (nr 1, 2 och 5) utfördes som 

möte på personens arbetsplats, medan resterande intervjuer utfördes via telefon. 

 

Alla frågor som skulle ställas under intervjun skickades ut via e-post några dagar i förväg, så 

att deltagarna hade möjlighet att förbereda sig på intervjuns längd, samt ha frågorna som ett 

stöd under intervjun. Det sista var främst ett stöd för dem som intervjuades via telefon. Hur 

väl deltagarna förberedde sina svar innan själva intervjun var individuellt och varierade.  

Den intervjuade informerades i förväg om att tiden för frågorna inte skulle överskrida en 

timme, och att intervjun skulle avbrytas om timmesgränsen nåddes. Detta skedde i en av 

intervjuerna, intervju 2.  

 

Intervjuerna spelades in och transkriberades. I efterhand har det transkriberade materialet 

behandlats, och sorterats efter ämnesområde för att ge ett sammanhängande skriftligt resultat. 

När en deltagare är citerad i rapporten har uttalandet redigerats en aning för att anpassat till 

skriftspråk. Citatet har redigerats på ett sådant sätt att den ursprungliga innebörden av 

uttalandet bevarats. Deltagarna har getts möjligheten att kommentera sina uttalanden i 

efterhand.  
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6. Resultat 

 

6.1 Perspektiv från kommunen 

 

6.1.1 Att arbeta utifrån åtgärdsprogrammet och förvaltningsplanen 

 

Hur väl deltagarna läst igenom samrådsmaterialet till föreslagna ÅP och FP för 2015-2021 vid 

tidpunkten för denna studie varierar. Samtliga har varit med i skrivandet av remissvaret till 

vattenmyndigheten och bör därför vara insatta i vad som står i samrådsmaterialet. Många av 

dem säger sig vara mer insatta i det nya samrådsmaterialet än den ÅP och den FP som gällde 

för perioden 2009-2015. Vissa har läst igenom allt material, medan andra bara läst 

kommunens tilldelade åtgärder. 

En av deltagarna arbetar i en kommun som ligger mellan två vattendistrikt, Norra Östersjön 

och Bottenhavet, och har därmed behövt sätta sig in i ÅP och FP för båda distrikten. 

Deltagarna är generellt positiva till vattendirektivet och en tydlig förbättring av 

vattenförvaltningsarbetet har observerats sedan det trädde i kraft. Flera av deltagarna 

poängterar dock att det hos vattenmyndigheten, som andra myndigheter, troligen råder brist 

på tid och resurser. 

För det första måste jag säga att det är jättejättebra att det finns en ambitiös förvaltningsplan 

och ett ambitiöst åtgärdsprogram som är så pass genomarbetat som det är. Men sen är det ju 

så med ALLA myndigheter att man saknar resurser. Man saknar folk man saknar tid och det 

kan alltid bli bättre. (intervju 1) 

En entydig åsikt bland respondenterna på kommunerna är att ÅP och FP inte anses tillräckligt 

praktiskt tillämpbara. ÅP beskrivs som "diffust" eller "för odetaljerat" och att det är svårt eller 

till och med omöjligt att tolka innebörden av vissa tilldelade åtgärder. Kommuntjänstemännen 

anser sig i stora drag veta vad de vill arbeta med under den kommande sexårsperioden, men 

en viss osäkerhet råder i exakt hur vattenmyndigheten vill att de ska gå tillväga, och om de 

idag arbetar på "rätt sätt" enligt åtgärdsprogrammet.  

Åtgärdsprogrammet är bättre den här sexårsperioden. VISS har utvecklats i och med att en 

osäkerhetsbedömning för statusklassningen införts. De lokala åtgärdsprogrammen är också 

bra. De är mer konkreta än förra cykelns diffusa åtgärdsprogram. Det är mycket lättare att se 

vad man ska göra, MEN, åtgärdsprogrammet är fortfarande för diffust för att det ska vara 

tillämpbart för oss på kommunen som ett verktyg för att genomföra de faktiska fysiska 

åtgärderna som behövs för att nå god ekologisk och kemisk status. Åtgärdsprogrammet har 

blivit konkretare men det behöver bli konkretare på en nivå som matchar behoven som vi har 

som ska genomföra de faktiska fysiska åtgärderna. Så att vi känner igen oss på den nivån. 

(intervju 4) 

 

Under intervju 2 nämns att åtgärderna till viss mån känns orealistiska. Speciellt tidsplanen på 

sex år ifrågasätts. Deltagaren anser inte att vattendragen i kommunen, eller Sverige, kommer 

att nå god status till 2021. Även den skriftliga formuleringen av åtgärderna ifrågasätts  
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Kommunen ska göra en VA-plan, vilket är jättebra att göra, men det kommer inte alls att 

påverka uppfyllandet av MKN till 2021. En plan ska göras, sen implementeras och sen byggas 

ut och då kommer man att hinna ca 2 områden till 2021. Jag tycker att det saknas 

tidsperspektiv. Att utföra långsiktiga åtgärder är jättebra, men det framställs som att de 

kommer att ge snabb verkan i miljön, och där saknas det lite perspektiv. (intervju 2) 

 

Relaterat till tidsperspektiv nämns de av kommunens åtgärder vilka förutsätter ännu ej 

framtagna föreskrifter och styrmedel från andra myndigheter. Detta kallas "åtgärdskedjor" av 

deltagare 3. Nationella myndigheter, som till exempel jordbruksverket, har i ÅP ombetts att ta 

fram styrmedel i form av föreskrifter för hur kommunen ska utföra tillsyn. Dessa föreskrifter 

ska efter framtagande tas i bruk och implementeras i systemet–en tidskrävande process. Det 

förutsätts i ÅP att de nationella myndigheterna ska ta fram styrmedel och att kommunen under 

samma sexårsperiod ska ta dessa i bruk. Många av respondenterna uttrycker tvivel om att 

detta kommer att hinnas med. Under intervju 2 nämns att dessa föreskrifter även skulle 

framtagits under föregående sexårsperiod, men att detta ännu ej har skett. Deltagare nr 3 

menar att det ligger en viss orättvisa i att kommunerna är de som "får skulden" om dessa 

åtgärder inte hinns med.  

 

Det finns många av kommunens arbetsuppgifter som bygger på föreskrifter från andra och 

jag anser att det är ytterst optimistiskt att detta ska hinnas med på 6 år. I alla fall om 

kommunen ska hinna med att tillsyna. Två år av tillsyn är inte så mycket.  

Vi har 2000 avlopp i kommunen och vi hinner med att tillsyna 100 på ett år. På lång sikt är 

det ju bra, för ett enskilt avlopp behöver inte tillsyn mer än vart tionde år, eller var tjugonde 

år. Att hinna med 100 eller 150 på ett år, det är inte fullt god takt, men en hyfsad takt.  

Men att tänka sig att vi ska gå igenom allt! Man kan inte tänka sig att alla 2000 ska hinnas 

med på två år, då skulle vi behöva anställa jättemycket mer folk, och det finns inte pengar. 

Man kan inte debitera så mycket tillsynstimmar. (intervju 1) 

 

Under bland annat intervju 2 nämns att vattendirektivet inte riktigt passar in i Sveriges 

arbetsmetoder, det hamnar lite "på sidan av". Deltagaren påpekar i ett samtal efter intervjuns 

slut att man i kommunen ofta arbetar i processer, till exempel med att ta fram dokument. När 

dokumentet väl är framtaget så används det i regel inte, men framtagningsprocessen har varit 

väldigt givande och det är utifrån den som kommuntjänstemännen sedan fortsätter sitt arbete. 

Därför har kommuntjänstemän svårt att relatera till ÅP. Om kommunen däremot fick vara en 

del av processen anser deltagaren att informationen skulle vara mer tillämpad för kommunens 

arbetsmetoder (deltagare 2). 

 

I ÅP saknas det enligt flera respondenter en djupare reflektion över målkonflikter. En vanlig 

kommentar är att det borde finnas en större helhetssyn, där fler olika värden vägs in. 

Ett exempel är ökad tillsyn mot jordbruk för att minska närsaltsbelastningen. Tillsynen 

inkluderar nya regler om strukturkalkning och anläggning av kantzoner. Att öka tillsynen mot 

lantbruket innebär en debiteringsavgift vilket ökar kostnaden för lantbrukarna.  

Respondenterna anser att kostnaden för driften av lantbruk i Sverige redan är omöjligt hög 

och att det är orimligt att försvåra arbetet mer för näringen. Deltagare nr 1 argumenterar att 

öppna markområden läcker närsalter, inte på grund av bristande skötsel, men på grund av 

landskapet i sig. Deltagaren fortsätter med att poängtera att både lantbruk och skogsbruk är 
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riksintresse för Sverige. Sverige behöver kunna odla mat, anser deltagaren, för att minska 

nationens sårbarhet och bidra till svenskt näringsliv. Att lantbruk och skogsbruk bidrar med 

dessa klara fördelar väger möjligen upp att de innebär en viss miljöbelastning. Att ytterligare 

öka kostnaden och arbetsbördan för lantbrukare och skogsbrukare innebär att färre kan 

fortsätta att driva verksamheten. Deltagare nr 2 önskar mer reflektion över dessa typer av 

målkonflikter i ÅP och att de olika faktorerna med tydligare argumentation borde vägas mot 

varandra. 

 

De som drabbas värst är lantbrukarna. Man lider med dem. Ganska mycket annat belastas 

lantbruket och man glömmer många gånger att de faktiskt producerar våran mat.  

Vill vi ha en matproduktion så får vi kanske ta och hjälpas åt, men också ta och titta på plus- 

och minuskostnader. Vad bidrar lantbruket med; med kolinlagring, biologisk mångfald, öppet 

kulturlandskap? Sen har det vissa utsläpp också, men lite mer helhetsperspektiv kan man 

utlysa ibland. Vi lever, vi påverkar. Och då är frågan vad som får påverka och hur mycket? 

Grundläggande basbehov som mat och tal över huvudet, eller lyxkonsumtion som exempelvis 

exotiska flygresor, minkpäls etc. Om vi inte accepterar påverkan lokalt så kommer påverkan 

att ske någon annanstans, där vi inte har koll på hur mycket, eller vad man gör åt det. Så det 

är lite trångsynt att bara titta i sitt närmaste. Man behöver ju titta på "hur påverkar vi på 

andra ställen om vi inte gör det här? (intervju 5) 

 

6.1.2 Hantering av vattenfrågor i samhällsbyggnadsprocessen 

 

Under många intervjuer nämns svårigheter med att följa vattendirektivets krav i 

exploateringsprocessen, under vilken det uppstår situationer och målkonflikter som kräver 

vägledning. Bland annat arbetet med MKN anses nytt och upplevs invecklat. Enligt deltagare 

nr 3 är en av de stora svårigheterna att det saknas riktlinjer och vägledning för 

påverkansberäkning från bostadshus eller bostadsområden. Arbetet försvåras av de stundande 

klimatförändringarna och osäkerheten om hur samhällsbyggnad och miljö kommer att se ut i 

framtiden. 

 

Hur ska man jobba med MKN? Jag bokade t.ex. ett möte med länsstyrelsen om vägledning om 

MKN i Va-plan och när jag kom dit så visste inte de heller? (intervju 2) 

 

De intervjuade kommuntjänstemännen är dock överlag positiva till MKN. Många konstaterar 

att miljöarbetet på kommunen i stort har blivit bättre och mer seriöst sedan MKN infördes. 

Kravet på att planarbetet ska anpassas till MKN har underlättat argumentationen för bättre 

miljöstrategiska lösningar. Även avdelningar som plan och bygg och politikerna i plan- och 

byggnämnden har, enligt respondenterna börjat intressera sig för vattenfrågor.  

 

Jag tycker ändå att det finns en stor förståelse för frågan och att det är bra med MKN. Det är 

nästan det bästa, att det blir väldigt tydligt, både med statusklassningen och MKN, att vi 

måste jobba med vattenfrågor. Det hade varit mycket svårare för mig att komma och säga att 

"tänk på dagföroreningarna i dagvattnet" eller "tänk på det här" om det inte hade funnits 

MKN för vatten. Det underlättar arbetet, verkligen. (intervju2) 
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Problemet med målkonflikter kvarstår dock: bedömningen av hur exploatering påverkar MKN 

ligger ofta inte bara på en avdelning, och det kan ibland vara svårt att engagera personal att 

arbeta med dessa frågor. Under intervju 5 nämns att ju längre denna lagstiftning finns i 

systemet, desto med förankrad blir den ju också i kommunens arbetssätt. Deltagaren menar att 

efter att Miljöbalken och Plan- och bygglagen anknutits bättre till varandra tog det ett par år 

för förändringen att sjunka in, men nu kan man höra mer prat om till exempel MB på 

kommunen än förr och miljöintresset har ökat.  

 

Respondenterna betvivlar dock att planerad exploatering skulle kunna stoppas helt för att 

MKN för vatten riskeras att överskridas. Emellertid finns möjligheter att begränsa negativ 

påverkan på vattenkvalitet under planeringsprocessen. Ett exempel på detta är området 

Ulleråker i Uppsala, där kommunen nyligen köpt mark att bygga bostäder på. Marken ligger 

på Uppsalaåsen, och framtida dagvatten från det stundande bostadsområdet filtreras i värsta 

fall ned till uppsalabornas största dricksvattentillgång. Men eftersom kommunens investering 

i marken är så stor, kommer bostadsområdet med största sannolikhet att byggas trots de stora 

miljöriskerna. Det som återstår är att genom god planering minimera risken för kontaminering 

av grundvattnet (intervju 5, intervju 7). Enligt deltagare 4, finns en problematik i att 

arbetssättet i samhällsbyggnadsprocessen är starktetablerat sedan många år, både på 

kommunala enheter och hos företag som varit i branschen under lång tid. Det tar tid att 

förändra invanda arbetssätt och tankesätt, anser deltagaren. 

 

Även när förändring är initierad uppstår praktiska problem med att genomföra åtgärder för att 

förbättra MKN. Ingen av kommuntjänstemännen anser att de till fullo förstår hur arbetet med 

MKN ska genomföras. Det saknas enligt respondenterna direktiv och vägledning. Som 

tidigare nämnt anses det svårt att beräkna påverkan av nya bostadsområden och inte heller 

alltid praktiskt möjligt att genomföra alla nödvändiga hänsynsåtgärder som krävs för att MKN 

skall förbättras. Även här uppstår målkonflikter mellan kommunens vision att bygga tätt och 

ekonomiskt, och det utrymme och den ekonomiska kostnad som krävs för att utföra 

miljöförbättrande åtgärder.  

 

...det är väldigt svårt att få in de här detaljerna hela vägen från början till slut och vi är 

ganska duktiga på att få in dem i början. Vi har bra kontakt med planerarna, men sen 

kommer den praktiska verkligheten ikapp, snöröjningen ska funka, och vägen behöver vara 

2,2 m bred, där finns inte utrymme för svackdike för det förorenade dagvattnet från 

cykelvägen t.ex. Det är sådana där praktiska exempel i slutändan som är komplicerade. 

(Intervju 4) 

 

Ännu svårare är det att ta hänsyn till MKN i redan befintlig bebyggelse. Det är kostsamt att i 

efterhand åtgärda påverkan från bebyggda områden och finansiering är i dessa fall svår att 

motivera. I intervju 2 påpekas att även här saknas ett rimligt tidsperspektiv. Deltagaren menar 

att även om kommunen vidtar åtgärder i dagsläget kommer dessa inte att påverka MKN till år 

2021.  

 

 Fyra av de fem respondenterna uttrycker problematik vad det gäller lagstiftning kring MKN. 

Speciellt lagstiftningen kring dagvatten anses svag. Miljöbalken ger inte tillräckligt lagstöd 

för arbetet vilket gör det svårt att driva miljöfrågor inför politikerna i nämnden.  
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Här finns ett stort gap mellan de krav vi ska ställa och de hjälpmedlen i t.ex. MB vi har att 

ställa dem. (intervju 3) 

 

En annan jätteviktig sak i ett förbättrat vattenförvaltningsarbete är att lagstiftningen 

anpassas rakt igenom. För som det är nu så pekar en hel del åtgärder på kommunen och 

andra myndigheter vad som behövs göras men i själva genomförandearbetet så upplever jag 

att lagstiftningen som vi har att luta oss på, som andra myndigheter har att luta sig på i 

genomförandearbetet är alldeles för diffus eller till och med ibland kontraproduktiv. Vi har 

Miljöbalken sen 2000 men det har ju hänt en hel del sen dess, framförallt vad det gäller 

vattenverksamheten. För att Sverige som stat ska kunna nå vattendirektivets krav så behöver 

vi en stark lagstiftning som är modern och miljöanpassad, inte bara produktionsanpassad. 

För då kommer vi inte nå kraven tror jag. Bättre lagstiftning, och bättre samverkan från 

kommunal nivå och uppåt. (intervju 4) 

 

6.1.3 Finansiering av åtgärder 

 

Samtliga respondenter anser att det råder stora oklarheter i ÅP vad det gäller finansieringen av 

kommunens angivna åtgärder. Vattenmyndigheten har föreslagit en ökning av tillsynstakten 

för kommunen, vilket skulle kräva en stor personalökning. En sådan personalökning anses 

svår att uppnå, främst på grund av den stora kostnadsökning detta skulle innebära. Ansökan 

om ökad finansiering sker till politikerna i den nämnd som ansvarar för sådana frågor som 

finansieringen gäller. Hos dem ansöker alla enheter på kommunen. Flera av respondenterna 

anser att det är svårt att argumentera för ökad finansiering av åtgärder som till synes inte 

genererar någon ekonomisk vinst. Det är svårt att visa vad man "tjänar" på att lägga pengar på 

miljö- och vattenfrågor. Avdelningar som jobbar med exploatering, som plan och bygg till 

exempel, har enligt flera respondenters erfarenhet enklare att få en större budget än 

miljöavdelningen.  

 

Endast en av deltagarna (nr 4, som arbetar för Stockholms stad) anser sig ha en tillräcklig 

ekonomi för finansiering av det önskade miljöarbetet i kommunen. Deltagaren menar att det 

för att effektivt kunna argumentera för en miljöförbättrande åtgärd krävs en kostnadskalkyl 

där kostnaden för att utföra en miljöförbättrande åtgärd ställs mot kostnaden att inte utföra 

den. 

Under intervju 5 talas om att finansiering inte bara är ett problem för kommunen och deras 

olika enheter. Vattendirektivet och de nya lagar och förordningar som instiftats i samband 

med detta ökar även kostnaden för enskilda verksamhetsutövare. 

 

Finansiering är en annan sak som är jättesvår. Ofta faller det på den enskilda 

fastighetsägaren eller verksamhetsutövaren. De kanske inte har råd, tid eller ork att åtgärda 

dessa saker, eller tillräckligt med kunskap att veta vart eller om det finns stöd att söka. Ibland 

kan man gå ihop flera personer och söka tillsammans, men man kanske inte har kunskap eller 

tid att göra det. Där önskar jag att kommunen hade en mer ledande roll. 

Sen är det väl också det här med en stor kommunal organisation, och det är många olika 

intressen och det är flera olika lagstiftningar, det är lite svårt ibland att få utrymme för de här 

frågorna. (intervju 5) 
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6.1.4 Att arbeta med de lokala åtgärdsprogrammen 

 

De lokala åtgärdsprogram som getts ut under samrådsperioden anses bättre och mer specifika 

än det övergripande ÅP. Respondenterna anser dock alla att inte heller de lokala 

åtgärdsprogrammen är direkt tillämpbara i kommuntjänstemännens arbete.  

Under två intervjuer nämns faktafel i åtgärdsprogrammen vilka hade kunnat undvikas om 

länsstyrelsen samarbetat med kommunen under framtagandet. De faktafel som nämns är 

kapacitet på reningsverk samt vattenflöden i olika vattendrag. 

 

Jag tror inte att någon på kommunalnivå har varit med och tagit fram de lokala 

åtgärdsprogrammen. Det är synd för kommunen sitter ju på den största kunskapen lokalt. Här 

efterfrågar vi att de iallafall för en dialog med kommunen. Det finns felaktigheter i de lokala 

åtgärdsprogrammen om t.ex. kapacitet på reningsverket som kommunen lätt hade kunnat 

rätta till. Inte en stor grej men hade kunnat undvikas. (intervju 2) 

 

Nu anmärkte vi ju på det vi såg, men då undrar man, hur mycket fel finns det som vi inte vet 

om? Men som sagt, det är ett gigantiskt arbete så man får applådera att de försökt. Det blir ju 

bättre och bättre för varje gång de får in svar, vi korrekturläser liksom. (intervju3) 

 

Samtliga deltagarna nämner någon gång under intervjun att de vill ta fram, eller i dagsläget 

arbetar med att ta fram, ett nytt lokalt åtgärdsprogram specifikt för den egna kommunen. 

Detta åtgärdsprogram skulle basers på vattendirektivet och också enligt deltagarna vara mer 

tillämpbart för kommunens arbetssätt. 

 

Det är olyckligt att vattenmyndigheterna lägger mycket tid och resurser på lokala 

delåtgärdsprogram vilka ändå är för diffusa för att fungera på kommunnivå. Det gör att vi 

måste ta fram ytterligare en nivå som är ännu mer detaljerad. Det är onödigt användande av 

statsresurserna. Vi borde samordna oss bättre. Samordning kräver ju tid och resurser men 

det är en förutsättning för att det här vattendirektivsarbetet ska bli bra. (intervju4) 

 

Vi efterfrågar en bilaga som enbart gäller vår kommun. Och det har vi tänkt ta fram nu, det 

är lättare att motivera politikerna att läsa om man inte ger dem 1400 sidor – ’här: lite 

generellt om vatten. (intervju 3) 

 

6.1.5 Miljöövervakning 

 

Under intervju 1,4 och 5 uttrycks en önskan om ökad miljöövervakning. Önskan motiveras 

med viljan att med exakthet kunna beräkna orsaken till förändring i vattendragen. Man skulle 

då kunna avgöra vilka åtgärder som ger en betydlig förbättring av statusen i vattnet, samt 

vilka närliggande påverkanskällor som ger mest negativ effekt. Om sådan kunskap gick att få 

fram skulle den underlätta kommunikationen med till exempel ägare av enskilda avlopp, 

företagare och lantbrukare och stärka kommunens argument för att införa vissa typer av 

åtgärder.   

 

Sen har vi också pratat mycket om miljöövervakning, att vi borde ha lite bättre koll. Så att 

man kan säga vad som är problemet och lite mer konkret följa upp att "om vi åtgärdar det här 
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så blir det bättre". Det har varit jättemycket diskussioner om det kommer att bli kommunalt 

VA i ett område som heter Nor, som ligger bredvid Valloxen. Där har det varit jättemycket 

diskussioner om "är det verkligen avloppen som påverkar Valloxens dåliga status, eller är det 

jordbruk?" Den här källfördelningen, det är ju en fråga som alltid kommer upp: "varför ska 

vi åtgärda det här när kor släpper ut lika mycket näring som jättemånga människor!" Om 

man kunde önska så skulle man ha lite bättre koll på underlaget och källfördelningen till 

vattendragen och vad är det som egentligen har stor betydelse. (intervju 2) 

 

Deltagare nr 1 nämner att det redan idag utförs mycket miljöövervakning av olika 

verksamhetsutövare och myndigheter. Deltagaren känner dock inte till någon gemensam 

portal för att samla och sprida den data som samlats in. Även under intervju 4 nämns 

kommunikationsbristen mellan länsstyrelsen och kommun vad det gäller miljöövervakning. 

Kommunen arbetar mycket med miljöövervakning och besitter mycket information om de 

närliggande vattendragen. På länsstyrelsen finns det så kallade "datavärdar" i vilka man 

samlar data för en trygg och säker förvaring, även från andra myndigheter. Dessa datavärdar 

tar, enligt deltagare 4, sällan emot data från kommunal nivå. Deltagaren påstår att det finns en 

tydlig skiljelinje mellan länsstyrelsen och kommunen och att kommunikationen från 

kommunen och uppåt hela vägen till Havs- och vattenmyndigheten behöver bli bättre. 

6.1.6  Samarbete med länsstyrelsen 

 

Under intervjuerna uttalar sig deltagarna från kommunerna positivt om kontakten med 

länsstyrelsen. Kontakten beskrivs som "engagerad" och "lättillgänglig" och under flera 

intervjuer nämns att länsstyrelsen är ett stort stöd för kommuntjänstemännens arbete. 

Deltagarna belyser även samarbeten i form av gemensamma arbetsgrupper och möten 

myndigheterna emellan. Gemensamma projekt som nämns är t.ex. "Mälaren, en sjö för 

miljoner", ett projekt som omfattar inte bara länsstyrelsen och kommunerna utan även lokala 

aktörer och verksamhetsutövare. 

 

Samtliga intervjuade intervjutjänstemän anser att kontakten med länsstyrelsen är viktig, och 

att det är viktigt att även i framtiden upprätthålla samarbete och kontakt. Dock nämns under 

flera intervjuer att det även hos länsstyrelsen råder brist på resurser och tid. De anställda på 

länsstyrelsen är engagerade och kunniga, men ibland kan det vara svårt att komma i kontakt 

med dem. Det uppfattas även att det inte finns tid eller möjlighet att utföra det 

vägledningsarbete de fått i uppdrag. Under intervju 2 nämns till exempel att avdelningen för 

vattenskydd på länsstyrelsen tagit flera år på sig att handlägga kommunens efterfrågan på 

vattenskyddsområden.  

 

För några år sedan hade vi väldigt bra kontakt med länsstyrelsen. Sen hade de plötsligt inte 

resurser till det längre. Så de senaste åren har varit sådär. Dock så har det varit ett bra 

samarbete under samrådsperioden. Vi hade samrådsgrupper, och man kunde önska att man 

fortsatte jobba så, i den grupperingen kan man nog ha jättestort stöd och nytta av varandra. 

Flera kommuner också, för om vi ska jobba med lantbrukare längs ett vattendrag, då kanske 

två eller tre kommuner är aktuella och skulle behöva vara inblandade, då är det jätteviktigt 

att vi har bra kontakt. (intervju 5) 
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6.1.7 Samarbete mednationella myndigheter 

 

En av de frågor som ställs under intervjuerna är hur kommuntjänstemännen ser på samarbetet 

med de nationella myndigheterna. Det entydiga svaret är att det sker väldigt lite kontakt. Ett 

av de största praktiska problemen med kontakten verkar vara att information från de 

nationella myndigheterna väldigt sällan når fram till kommunnivå. Vid flera intervjuer nämns 

att de föreskrifter som ges ut av myndigheterna sällan når fram till kommunerna. I de fall man 

känner till en nyutkommen föreskrift är det för "att man känner någon som känner någon som 

jobbar på en myndighet" (intervju 2). Det anses även svårt att kommunicera ut från 

kommunen. Enligt deltagare nr 4 är kommunerna sällan med och påverkar i processer trots att 

det är de som ofta är slutanvändarna. De kan ibland bli ombedda att ge remissvar, men i det 

stadietär det oftast för sent att åstadkomma någon betydande påverkan. Deltagare nr 4 anser 

att de centrala myndigheterna borde utnyttja kommunens konkreta och praktiska lokala 

kunskap bättre i sina projekt. Deltagare nr 1 nämner dock att Naturvårdsverket nyligen jobbat 

med ett projekt för att ta del av kommuntjänstemännens praktiska erfarenheter i arbetslivet. 

Detta projekt anknyter också till det tidigare stycket om lagstiftning. Under projektet bad de 

inspektörer runt om i landet att lämna synpunkter på miljöbalken, och hur denna skulle kunna 

förbättras för att vara mer praktiskt tillämpbar i det dagliga arbetet. Ett sådant projekt, menar 

deltagaren, är ett bra sätt att utnyttja den konkreta kunskap som finns ute i landet. I övrigt 

anser även deltagare nr 1 att kontakten är bristfällig och information svårtillgänglig.  

 

I övrigt anser deltagarna att de nationella myndigheterna kan vara svåra att kontakta, säkert 

för att de också har ont om tid och resurser. Alla deltagare nämner att de nationella 

myndigheternas vägledningsarbete borde bli bättre. Särskilt deltagare nr 5 anser att 

myndigheterna på senare tiden gett bristfälliga svar på frågor som kommunen ställt.  

 

Jag har haft mest kontakt med jordbruksverket när jag jobbar med tillsynen. Jag har t.ex. haft 

funderingar som "kan man tolka det här på det här sättet?" Som svar får man en upprepning 

av vad det står i föreskriften. Jag vet vad som står i föreskriften, jag undrar om man skulle 

kunna göra en tolkning. Med Naturvårdsverket är det samma sak. Många av dem har säkert 

inte varit ute i fält på många år och förstår inte problematiken trots att vi försöker beskriva 

den. Det kanske är där problemet ligger: de förstår inte den problematik vi står inför. De är 

väl lika hårt tidspressade som alla andra och då tar sig inte tid att fundera. (intervju 5) 

 

6.1.8 Samarbete med vattenmyndigheten 

 

Under intervjuerna ställdes frågan hur kommunen anser att samarbetet med 

vattenmyndigheten fortskrider. Kommunerna tillfrågades inte om samarbetet med 

beredningssekretariaten på länsstyrelsen. Endast en deltagare, under intervju 4, nämnde 

beredningssekretariaten i sitt svar:  

 

Vattenmyndigheterna har vi ingen kontakt med alls. Det beror på att vattenmyndigheterna har 

delegerat samordningsansvaret till länsstyrelsernas beredningssekretariat. Med länsstyrelsen 

går samarbetet bra.(intervju 4) 
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Att inte nämna beredningssekretariaten i frågorna var en medveten strategi för att ta reda på 

om deltagarna upplever att kontakten med vattenmyndigheten (som i stor utsträckning borde 

ske via beredningssekretariaten) är tillräcklig. Den generella åsikten (utöver intervju 4) är att 

kontakten är otillräcklig. 

 

Jag har inte haft så bra kontakt med dem, men den kontakt jag har haft har varit bra, de har 

svarat på frågor snabbt och gett underlag när jag bett om det. Men man skulle vilja att de var 

mer aktiva, hörde av sig mer. Vi rapporterar in en gång om året via en enkät och sen händer 

det ingenting. Man skulle vilja få feedback. (intervju 5) 

 

Deltagarna anser att återkopplingen uppifrån på det arbete de utför är bristfällig, och de 

utrycker en osäkerhet över huruvida det utförs utvärderingar eller analyser angående deras 

arbetsuppgifter. Många känner att trots att de arbetar mycket med vattendirektivet, så vet de 

inte om de gör "rätt". Många efterfrågar därför en återkoppling från vattenmyndigheten. Det 

är just hur vissa arbetsuppgifter ska utföras som kommunerna har svårigheter att sätta sig in i, 

och flera av deltagarna önskar att mer vägledning fanns att få för att tolka de åtgärder de har 

att utföra.  

 

... även om vi tycker att vi vet vad vi ska göra så vore det trevligt att få den bekräftelsen från 

vår överordnade myndighet att "det där gör ni jättebra" eller, "ni tycker att ni jobbar jättebra 

men ni måste skärpa er väldigt mycket". Och om så är fallet, att de ställer krav på vår 

kommunledning att den här enheten behöver mer resurser. Är det så att arbetet precis duger, 

eller är vi jätteduktiga, eller är vi bäst i klassen, eller sämst i klassen, eller vart ligger vi? Det 

kan vara svårt att läsa av. (intervju 1) 

 

6.1.9 Samarbete internt på kommunen 

 

De fem intervjuade kommuntjänstemännen har varierande uppfattningar om hur samarbetet 

inom kommunen fungerar. Gemensamt är dock att samarbetet upplevs ha blivit effektivare de 

senaste åren.  

 

Knivsta kommun anställde för två år sedan en vattenstrateg, vilken har ökat samarbetet kring 

vatten mycket (intervju 1). I Knivsta har dock nämnden uttalat att miljöavdelningen borde 

minska kommunikation och samarbete med övriga avdelningar, och koncentrera sig mer på 

ren tillsyn. Politikerna i Knivsta är emellertid engagerade och informerar sig på regelbunden 

basis i vattenfrågorna (intervju 2). Under både intervju 1 och intervju 2 anses det ökade 

interna samarbetet otroligt positivt och att arbetet underlättats betydligt. 

 

I Heby arbetaren vattengrupp gemensamt kring vattendirektivet. I vattengruppen sitter 

kommunanställda från alla berörda avdelningar, samt två "vattenansvariga" från nämnden 

(intervju 3). Flera andra vattengrupper har bildats i Heby, bland annat en "uppströmsgrupp" 

som arbetar med att få renare vatten i avloppen redan innan avloppsreningsverken. 

 

Det har blivit bättre tycker jag sen den nya omgången av direktivet kom ut, för vi var tvungna 

att besvara den tillsammans. Nu börjar kommunen anordna mer internt av sig själv och det är 
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jättebra! Annars hamnar vatten mellan stolarna. Ingen orkar ta i det för det är för stort. 

(intervju 3) 

 

Även Stockholms Stad har en samarbetsgrupp för vatten vilket enligt deltagaren i intervju 4 

har ett gott arbete kring vattenfrågor. Stockholms Stad arbetar med att ta fram egna lokala 

åtgärdsprogram vad det gäller vattenförvaltningen i kommunen  

 

Vi behöver förvaltningsövergripande organisation. Det är liksom inte bara miljöförvaltningen 

som kan och ska jobba för god ekologisk status utan det är ju även trafikkontoret, 

exploateringskontoret, stadsbyggnadskontoret och plan. Stockholms vatten har också en viktig 

roll i det här, även om de är ett bolag och inte riktigt en förvaltning inom staden så är det ju 

de som ska genomföra åtgärder inom staden, så de sitter också med i förvaltningsgruppen. Vi 

har en bra organisation för att jobba med vatten. (intervju 4) 

 

I Uppsala kommun är samarbetet på sakta uppgång. 

 

Den blir ju bättre men det finns mycket kvar att göra. Man visar intresse för andras 

sakområden och andras perspektiv. Förut var det så att det var stängda dörrar mellan 

avdelningarna på flera håll och man förde mest kommunikation med remissvar. Men jag tror 

att det finns jättemycket kvar att göra. Vi behöver bestämma oss för en processform. "Såhär 

ska vi driva våra projekt från a till ö" så att alla vet när man ska gå in i processen och vilken 

uppgift man förväntas utföra. För nu är det så att –man vet inte hur projekten är upplagda, 

och man vet inte vart man ska komma in någonstans och då är det väldigt svårt att driva 

saker aktivt. (intervju 5) 

6.1.10 Samarbete på lokal nivå 

 

Kommunerna har mycket kontakt med dem som påverkas av vattendirektivet på lokal nivå. I 

egenskap av tillsynsmyndighet besöker de lantbrukare, industrier och fastigheter med enskilda 

avlopp för kontroller och informationsutbyte. Kommunen samverkar också med olika lokala 

aktörer i sitt naturvårdsarbete. De lokala kontakterna är viktiga att upprätthålla, eftersom lokal 

kunskap är en väsentligdel av genomförandet av vattendirektivet. Hur de intervjuade 

kommuntjänstemännen i denna studie valt att arbeta med vattenförvaltning på lokal nivå 

varierar. Deltagaren i intervju nr 1 har arbetat med olika möten med fokus på diskussion, 

bland annat ett möte med lantbrukare om näringsutsläpp till vatten. Mötet, som enligt 

deltagaren hölls i positiv anda, gav en bättre relation mellan kommun och lantbrukarna. 

Deltagare nr 1 säger att miljökontoret satsar på flera sådana här kontakter för att det är viktigt 

att hålla god dialog med allmänheten, det tjänar båda sidorna på. De arbetar också med att ge 

ut mycket information till dem som har enskilda avlopp. Med dem har de sällan möten, det är 

svårare att föra dialog med ägarna av enskilda avlopp på grund av kommunens starka roll som 

tillsynsmyndighet. En känslig fråga för många är kostnaden, det är svårt att motivera en 

privatperson till stora utgifter fördyra inspektioner och ännu dyrare installationer.  

 

Deltagaren i intervju 2 tar upp lantbrukarna och de enskilda avloppen, där mycket fokus ligger 

på kommunens vilja att engagera allmänheten i frågor som rör vattnet i kommunen. Bland 

annat har kommunen anordnat en dag om året med aktiviteter kring samhällets lokala 

vattendrag. Där försöker de engagera boende i närområdet och sprida information om 
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vattenstatusen i närområdet. Under den arrangerade dagen hålls både föreläsningar och 

dagvattenseminarier med information kring det lokala vattnet och mer praktiska aktiviteter 

som provfiske i ån och öppet hus i reningsverket. Än är det mest skolklasser som är 

engagerade under dagen, men deltagaren hoppas på ett växande allmänt intresse.  

 

Deltagare 2 nämner också att kommunen har många lokala vattenorganisationer som är 

väldigt engagerade, och med dem har kommunen inlett ett samarbete bestående av 

informationsseminarier och möten kring vattenfrågor. Bland annat det ovan nämnda 

dagvattenseminariet.  

 

Även deltagare 3 lyfter fram att kommunen har mycket dialogen om vattenförvaltningen på 

lokal nivå med de lokala vattenorganisationerna. Eftersom kontakten med andra myndigheter 

är svag i kommunen anser deltagaren att ett samarbete lokalt underlättar arbetet med 

vattenförvaltningen. Tillsammans med lokala föreningar kan det anordnas större projekt och 

arrangemang. Deltagaren nämner även vattengruppen "Mälaren, en sjö för miljoner", en 

vattengrupp där kommuner, länsstyrelser och lokala aktörer samt organisationer samlas och 

arbetar tillsammans kring Mälarens vattenfrågor. Från ”Mälaren, en sjö för miljoner” har 

deltagaren i intervju nr 3 sökt bidrag från EU för att tillsammans med ett företag som arbetar 

med hästar få jobba med deras påverkan på vatten.  

 

Vi har väldigt mycket hästar i kommunen, och i Sverige totalt. De har en väldigt speciell 

påverkan eftersom de går på avgränsade områden och ibland på plan mark. Väldigt mycket 

näringsämnen. Därför har vi tagit fram en broschyr för hästhållare med info.  

Det är något länsstyrelsen inte har tagit tag i. I deras projekt "greppa näringen" är hästarna 

inte med. Under tillsynen så pratar vi mycket med hästhållare om hur man kan fixa bättre på 

många sätt. Det är bättre att ge information än 5000 kr böter. Det är bättre med 

kommunikation än straff. (intervju 3) 

 

Deltagaren i intervju nr 4 anser att samarbetet med vattenförvaltning på lokal nivå i 

Stockholm går bra. I kommunen finns många engagerade föreningar och verksamheter som de 

driver samarbete med. Även under denna intervju nämns vikten av att engagera 

lokalbefolkningen kring vattnet.  

 

Samverkan är jätteviktig, men den tar mycket energi, tid och resurser. Vi försöker möta 

föreningar på lokal nivå för att uppsöka deras kunskap om lokala vattendrag. Det finns 

kunskap om förändring hos folk som levt vid en sjö många år som inte riktigt går att skaffa sig 

genom mätningar. Där har vi en bra dialog, som såklart skulle kunna bli bättre. En parallell 

till t.ex. Storbritannien; där har man bildat det man kallar för "river thrusts". Egentligen är 

det lokala småorganisationer runt små vattenförekomster där privatpersoner är ute och 

agerar aktivt för vatten. Man samlar skräp och man har "vattnets dag" kring en liten å i 

London, man plockar upp allt från mopeder till cykelslangar och gamla leksaker ur det här 

vattnet. Det här skapar ju inte bara en miljöförbättrande åtgärd genom att man plockar upp 

saker, det skapar även ett medvetande om vattnets värde vilket i sin tur genererar ett lokalt 

engagemang vilket gör att man kanske inte skräpar ner så mycket kring vattnet och man 

värnar lite om vattnet. (intervju 4) 
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Under intervju 5 diskuteras mest kommunens roll som tillsynsmyndighet. Deltagaren påpekar 

att förmågan att kommunicera varierar mellan tjänstemännen på kommunen. Därmed ger 

kommunen troligtvis skilda intryck på utomstående, beroende på vem som ansvarar för 

kommunikationen från kommunens sida. På vissa enheter, kan det vara omöjligt att få kontakt 

med tjänstemännen, på grund av tidsbrist på arbetsplatsen.   

 

Själva benämningen "tillsynsmyndighet" kan innebära negativ attityd till kommunikationen 

redan innan den påbörjats, många verksamhetsutövare och privatpersoner har förutfattade 

meningar om tillsyn. Fördomar förekommer på fler håll om att kommunens enda önskan är att 

införa begränsningar eller avgifter som gör det svårare för allmänheten, lantbrukaren eller den 

enskilda företagaren. Det är synd anser deltagare 5, då kontoret helst vill ha en dialog med 

utomstående, för att tillsammans lösa de problem som uppstår.  

 

Vi måste tänka på hur vi kan bygga upp en relation så att vi får attityden "ah men de lyssnar 

faktiskt på vad vi säger, här gäller det att tänka till riktigt och framföra att det här är 

viktigast" Vi har börjat lite med, inom" Mälaren en sjö för miljoner", en del seminarier. På 

dem är vi ett vattenvårdsförbund [inte tillsynsmyndighet], och har en mängd olika deltagare: 

enskilda företagare, fastighetsägare och vattenråd. Då blir det en helt annan attityd. Utifrån 

de samtalen tror jag att man kan knyta ihop flera resurser från kommunerna– hur kan 

tillsynsmyndigheten bli en resurs i det här? (intervju 5) 

 

Kommunen försöker också skapa dialog och nya samarbeten kring vatten.  

 

I höst har vi ett seminarium som handlar om lantbruk där vi har tema "hur får vi det att 

hända?". Vi ska försöka knyta ihop personer, vi tänkte placera dem vid lunchen, de som är 

verksamma inom ett visst vattendrag, koppla ihop dem tillsammans med myndigheterna och 

kommunen i den regionen så att de får träffa varandra. Någonstans måste man få till de här 

fysiska mötena i lite mer avslappnade former och förhoppningsvis påbörja en process. 

(intervju 5) 

 

Många av deltagarna från kommunen tillägger att kontakt och samverkan är en tids- och 

resurskrävande verksamhet som idag är svår att hinna med. Att anordna möten och 

informationsdagar samt att kommunicera med enskilda avloppsägare eller småföretag för att 

på ett engagerat sätta del av deras erfarenheter och åsikter kräver förarbete och planering, tid 

att utföra samt efterarbete. Det är enligt många av kommuntjänstemännen i dagsläget 

svårmotiverat att starta en sådan process. Det finns en strävan efter att initiera denna typ av 

kontakt, men i praktiken finns det inte tid. Dock uttrycks ett önskemål från samtliga deltagare 

från kommunen att få tid att utföra dessa typer av kontakter och kommunikation. Samtliga 

deltagare från kommunen uttrycker vikten av denna typ av möten och anser kommunens 

kunskap ökas väsentligt när de tar del av lokalkännedom. Denna typ av kontakt är också 

viktig för att skapa ett ömsesidigt förtroende för den andre partens verksamhet vilket 

underlättar all form av framtida kontakt. 

 

6.1.11 Kommunikation och information inom vattenförvaltning 

 

Sammanfattningsvis anser kommunerna att det borde ske mer kommunikation inom 

vattenförvaltningen. Den mesta kommunikation som sker idag är enkelriktad och går från 
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nationella myndigheter och länsstyrelserna ner mot kommunerna. Få av deltagarna känner att 

deras egna erfarenheter eller den information som finns på kommunerna kommuniceras på ett 

effektivt sätt ut till de andra myndigheterna, eller att det finns mycket intresse att lyssna på 

kommunala erfarenheter. I den mån deltagarna säger att de blir lyssnade på är via enkäter eller 

remissvar. Vad som händer med dessa remissvar och enkäter är dock oklart, någon 

återkoppling eller sammanfattning når sällan kommunerna. Många nämner att en sådan 

sammanfattning säkert står att finna på myndigheternas respektive hemsidor, men att 

kommuntjänstemän sällan har tid att själva söka efter den informationen under arbetstid. 

Kommuntjänstemännen har heller inte tid att själva söka efter nya förordningar eller 

föreskrifter på daglig basis vilket gör att aktiv information till kommunerna om sådana skulle 

behövas.  

 

Även om information är direkt riktad till kommunen är den enligt deltagare nr 2 inte alltid 

genomtänkt, eller anpassad för kommunernas arbetsmetoder. VISS tas upp som exempel. 

Deltagaren menar att mycket information om vattendrag visserligen ligger i VISS, men att 

den egentligen inte går att applicera. Deltagaren ifrågasätter varför inte 

vattenstatusinformationen i VISS finns som GIS-lager. Ett GIS-lager skulle med lätthet kunna 

föras in i kommunens planer, och resultatet skulle kunna redovisas och användas på ett 

mycket mer praktiskt sätt. 

 

Deltagare nr 3 belyser dock att samarbetsviljan och samarbetsmöjligheterna finns om någon 

tar initiativet.  

 

Det var en firma som använde en teknik i sedimenthantering som jag tyckte fler behövde 

känna till, så vi anordnade ett möte med andra vattenråden i länet. Det finns möjlighet att fixa 

sånt. Och folk kommer. Tillslut ringde alla till mig. Jag tyckte att det är bättre om vattenråden 

i olika kommuner pratade med varandra istället för att det ska gå igenom en person. Då 

anordnade jag ett möte och tossade ihop dem, på länsstyrelsen eftersom de är spindeln i 

nätet. Jag hoppas att det nya vattendirektivet gör att vi pratar mer med varandra. (intervju 3) 

 

6.1.12 Viktig kunskap inom vattenförvaltning 

 

Avslutningsvis diskuteras vilken kunskap som torde vara mest viktig att skaffa sig i 

framtiden. Tre av kommundeltagarna pratar åter om miljöövervakning och vikten i att veta 

vad som påverkar vattendragen i landet så att man med säkerhet kan sätta in de rätta 

åtgärderna och också hur detta ska gå till. 

 

Vi behöver få koll på vilka som är de stora påverkandekällorna i vattenförekomsterna. 

Likadant vi behöver prioritera våra åtgärder utifrån det. Vilka åtgärder är mest effektiva, 

vilka åtgärder är mest kostnadseffektiva, och vilka behöver vi prioritera före de andra för att 

få mest effekt av de pengar som vi lägger ner på åtgärdsarbetet. (intervju 4) 

 

Två av deltagarna anser att den viktigaste kunskapsutvecklingen är kommunikation och 

samordning. Deltagare nr 3 pratar om att anställa en samordnare på kommunen för att få en 

övergripande bild internt om vad som behöver göras och hur det kan samarbetas kring vatten. 

Deltagare nr 5 pratar om hela kedjan och vikten av att alla bidrar med kunskap för att skapa 
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en helhetsbild av problematiken kring vatten samt att man tillsammans kan komma fram till 

en lösning.  
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6.2 Perspektiv från länsstyrelsen 

 

6.2.1 Arbetet med vattendirektivet 

 

Inför och under samrådsperioden har de båda deltagarna från länsstyrelsen arbetat med att ta 

fram åtgärdsförslag till vattenmyndigheten. De har även bidragit till att kvalitetssäkra VISS 

och till att ta fram de lokala åtgärdsprogrammen.  

 

Vi har sammanställt data och kvalitetssäkrat och fått dem så korrekta som möjligt. Det är 

mycket modeller och automatgenererat och det är saker som man måste gå igenom för att få 

det att stämma tillräckligt bra. Det är ju inte exakt heller men det gäller att hitta en bra nivå. 

Dels textmässigt och dels underlagsmässigt, det är ganska mycket databasmaterial som ska 

sammanställas. (intervju 6) 

 

I överlag är de båda deltagarna nöjda med arbetet de utfört, men under båda intervjuerna 

nämns att tidsbrist har varit ett problem. Båda deltagarna anser att den vision de haft över 

slutresultatet av åtgärdsprogrammet har kompromissats till följd av snäva deadlines. Deltagare 

nr 7 nämner att det är ett problem att det är så många myndigheter inblandade och att det tar 

tid när kedjan från föreskrift till praktiskt genomförande är lång. Deltagaren reflekterar över 

att både länsstyrelserna, och framförallt vattenmyndigheterna har haft väldigt ont om tid, och 

har haft det väldigt stressigt. Det beskrivs att det finns arbete som läggs på hyllan för att 

förbättras vid senare tillfälle, men att den tiden sällan uppstår. Dock anser deltagaren att 

underlaget de lämnar ifrån sig är av god kvalitet och utan större brister.  

 

Man vill ju alltid ha mer tid och det är lättare att se brister än det som är bra. När det 

handlar om vattenförvaltning så är man ju del i ett system, men sen så kanske inte systemet är 

uppbyggt som man själv skulle tycka alla gånger, vilket man ju kan tycka är frustrerande, men 

man får göra det bästa av situationen. (intervju 6) 

 

De lokala åtgärdsprogrammen som utgivits i samband med samrådet är helt länsstyrelsens 

ansvar och båda deltagarna har arbetat med dem. Åsikterna om dessa åtgärdsprogram skiljer 

sig de båda deltagarna emellan. 

 

Deltagare 7 anser att åtgärdsprogrammen är mycket bra, att materialet är mer konkret, mer 

genomtänkt och mer anpassat till verkligheten än i de lokala åtgärdsprogram som togs fram i 

den förra sexårscykeln.  

 

Deltagaren i intervju 6 är inte lika nöjd: 

 

Formatet på de här bilagorna t.ex. tycker inte jag var bra. Man vill inte ha för många 

bilagor, därför har man klumpat ihop flera åtgärdsområden så att – det blir inte helt logiskt. 

Egentligen skulle man vilja ha en bilaga för varje avgränsat vattenförekomst- eller 

åtgärdsområde. Men nu tyckte de att det blev för många bilagor och då har de klumpat ihop 

dem på ett ganska ologiskt sätt. Det blev väldigt långa titlar på de här bilagorna som har 

skapat stor förvirring, hos dem som jobbar på kommunerna främst. Det är inget som vi har 
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kunnat påverka så att säga. Men innehållsmässigt så stämmer det nog hyfsat. Så bra som det 

kan göra med den precisionen vi kan göra idag. (intervju 6) 

 

De båda intervjuade tjänstemännen från länsstyrelsen anser att det övergripande 

åtgärdsprogrammet för Norra Östersjöns vattendistrikt är bra. Deltagare nr sex menar att förra 

cykelns åtgärdsprogram var ganska vagt skrivet, och att det egentligen inte funnits något klart 

utpekat ansvar för vattenförvaltningen. Under de senaste sex åren har dock arbetet med 

insamling av data och kartläggningen av åtgärdsbehovet blivit noggrannare och detta har 

hjälpt det nya ÅP att bli mer konkret och mer användbart.  

 

Deltagaren tillägger att arbetet med åtgärderna kommer att bli hårt, att det finns många gamla 

synder och inte mycket pengar att arbeta med. Principen att förorenaren betalar nämns, och 

det konstateras att den inte alltid är tillämpbar. Deltagare 6 har förståelse för att kommunerna 

anser att de fått mycket ansvar och mycket att göra, men tillägger också att man måste arbeta 

med problem för att det ska bli bättre. "Bara för att man vet hur illa det är så kommer det ju 

inte att självläka. Man måste faktiskt hitta sätt att komma fram till något och åtgärda de 

problem som man har sett." Deltagaren fortsätter med att säga att det nya ÅP är mer konkret 

och ett bättre verktyg att planera vattenvårdsarbetet med den kommande sexårscykeln. 

 

Båda deltagarna jobbar nu vidare med att revidera de lokala åtgärdsprogrammen, bland annat 

med hjälp av de inkommande remissvaren från kommun och andra aktörer. Deltagare nr 7 

pratar om att fortsätta samarbeta med kommunen i så kallade "vattenstugor" där arbete med 

vattenförvaltning diskuteras. Deltagare nr 7 planerar också att jobba med länsstyrelsens 

projekt "greppa näringen" och ytterligare ett projekt där de avrinningsområdesvis arbetar med 

lantbrukare. 

 

Sen ska vi titta på miljöövervakningen och utvärdera miljöövervakningsprogrammen, börja 

utvärdera inför nästa statusklassning, det törs man inte vänta med. (intervju 7) 

 

Deltagare nr 6 ska på sin avdelning fortsätta med faktainsamling och åtgärdsplanering. På det 

hela är de båda deltagarna säkra på vad de ska arbeta med, och hur de ska gå tillväga. 

 

Utmaningen är att inte tappa tron, och komma just till att inte bara kartlägga, utan att 

verkligen inspirera och få igång åtgärdsarbetet, det är det som kommer att göra skillnad. Att 

vi ska få mer och mer kunskap, det är ju bra men tillslut så behöver man inte mer kunskap 

utan man behöver åtgärda de problem man redan känner till, så det är det som kommer att bli 

väldigt viktigt i den här cykeln. (intervju 6) 

 

Deltagaren fortsätter med anmärkningen att det i vattenvårdsarbetet finns en naturlig tröghet 

på grund av långsamma naturliga processer. Denna tröghet medför att tiden för ett vattendrag 

att nå god status är väsentligt mycket längre än tiden för åtgärdsarbetet. De åtgärder som 

utförs i år kommer inte att påvisa positiva resultat förrän om fem till tio år. Därför är det, 

enligt deltagare 6 ett orimligt antagande att alla Sveriges vattendrag kommer att ha god status 

till 2027, trots att detta är målsättningen.  

 

Under intervju 6 nämns också de målkonflikter som diskuterats under intervjuerna med 

kommuntjänstemännen. Även dessa kan fördröja tidsschemat. Deltagaren menar att 
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jordbrukarna i Sverige har fått många vattenvårdsåtgärder riktade mot sig i det nya ÅP. Då 

många jordbruk har dålig lönsamhet redan idag måste man, enligt deltagare 6 vara pragmatisk 

och dynamisk i myndighetsarbetet. Länsstyrelsens roll är dock i första hand är att samordna 

och initiera, det praktiska arbetet bör utföras av kommunen och andra myndigheter. 

 

Dock anser deltagare 6 att vattenförvaltningsarbetet inte är ett ultimat system: 

 

Sen är det ju kan ju jag tycka att om man hade startat upp vattenförvaltningsarbetet idag så 

hade man kanske valt en annan modell. Jag tycker att det är en ganska rörig konstruktion. 

Det finns ett EU-direktiv som kommer ifrån EU som regeringen säger "jamen det här ska vi 

hantera" och lägger uppdraget på Havs- och vattenmyndigheten, de i sin tur skapar en 

mellanmyndighet som heter vattenmyndigheterna, som sitter på länsstyrelser i vissa delar i 

Sverige. Och för att vattenmyndigheterna ska kunna göra ett bra jobb och leverera det dom 

förväntas leverera till Havs- [och vattenmyndigheten] och vattenmyndigheterna, så skapar 

man de här beredningssekretariaten på varje län. Men den här kedjan, den är ganska lång, 

och så går kommunikationen fram och tillbaka och det blir korta deadlines och det blir 

snabba förändringar för oss som sitter långt ner i kedjan. Så jag undrar om man bara skulle 

bryta ner och börja om från början så tror jag inte att man hade gjort så, men jag vet inte. 

(intervju 6) 

 

6.2.2 Samarbete med kommuner 

 

Båda deltagarna från länsstyrelsen anser att samarbetet med kommunerna fungerar väl. De 

båda myndigheterna har mycket kontakt och arbetar nära varandra både enhetsövergripande 

och i flera frågor. Kontakter av sådant slag medför komplikationer och problem även när 

samarbetet överlag går bra. Deltagare nr 7 nämner att rollen som vägledningsmyndighet kan 

vara svår och att de på länsstyrelsen inte alltid har den information som krävs. Ibland väntar 

de i sin tur på information och vägledning från andra myndigheter, till exempel 

Naturvårdsverket.  

 

Båda deltagarna påpekar att kontakten även skiljer sig beroende på med vem på kommunen 

som dialogen förs. Samarbetet går ofta bra med kommuntjänstemän som är anställda för att 

arbeta med vattenvård. Däremot finns det andra aspekter av kommunverksamheten gör 

vattenförvaltningen komplicerad. Miljö- och vattenvård är inte de enda intressen som drivs 

inom en kommun, och även om länsstyrelsen och miljöenheten på kommunen är överens om 

ett projekt, så kan andra intressen, till exempel exploatering och begränsad budget, hämma 

arbetet. Allra svårast, anser deltagare nr 7, är det att nå de styrande politikerna, på grund av 

deras ointresse för dessa frågor.  

 

Jag tycker att det går ganska bra att samarbeta. Samarbetet med vattenmyndigheterna 

fungerar jättebra och kommunerna är ofta väldigt öppna och intresserade. De delar jag 

tycker fungerar mindre bra är när man ska nå upp till toppen, beslutsfattarna, politikerna. Då 

hittar man fram till dem som är redan frälsta. Det kan jag tycka är svårt ibland, att man 

tycker att de borde vara mer intresserade av hur det egentligen förhåller sig, till exempel för 

stora ingrepp i miljön. (intervju 7) 
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6.2.3 Samarbete med vattenmyndigheten och de andra centrala myndigheterna 

 

De båda deltagarna anser att de har mycket god och regelbunden kontakt med 

vattenmyndigheten. 

 

Vi har möten med vattenmyndigheten ofta. Jag är ju samordnare så varannan vecka sitter jag 

i telefonmöte med vattenmyndigheten. Så det är en löpande kontakt. (intervju 6) 

 

Information från länsstyrelsen till vattenmyndigheten anses också mottagas väl. Enligt 

deltagare nr 7 samlas kunskap från länsstyrelsen till vattenmyndigheten i VISS, på ett 

organiserat och väl genomtänkt sätt. Hur denna information delas till allmänhet samt andra 

myndigheter är dock enligt deltagaren en diskussionsfråga.  

 

Den som skulle vilja ifrågasätta en statusklassning som jag har gjort skulle genom att 

använda föreskriften och gå in i offentliga dataregister kunna göra om exakt samma sak, så 

på det sättet är det väldigt transparent, och på andra sätt är det väldigt otransparent för det 

är ganska komplicerat och det är nog ingen som skulle orka göra det. Men man KAN göra 

det. (intervju 7) 

 

Även deltagaren under intervju 6 anser att länsstyrelsen jobbar nära vattenmyndigheten, och 

att dialogen och samarbetet båda myndigheterna emellan fungerar väl. 

 

Även de nationella myndigheterna anses kommunicera väl med länsstyrelsen, och arbeta 

tillsammans med dem. Deltagare nr 7 uttrycker att de centrala myndigheterna har behov av 

länsstyrelsen i sina arbetsgrupper. Deltagare nr 6 nämner främst samarbete med Havs- och 

Vattenmyndigheten, och Naturvårdsverket, annars poängterar deltagaren att kontakten inte är 

jättegod.  

 

6.2.4 Samarbete på lokal nivå 

 

Länsstyrelsen, precis som kommunen, har mycket kontakt med dem som påverkas av 

vattenförvaltning på lokal nivå. Deltagare nr 6 säger att länsstyrelsen har direkt kontakt med 

markägare (bl.a. i syfte att ge bidrag för våtmarker och skyddszoner) och också samarbetar 

med kommunen för våtmarksprojekt och restaurering av sjöar och vattendrag, så att 

kommunen "inte behöver lägga hundratals tusen kr på utredningar, när vi redan vet vad man 

ska göra". Kontakten på den lokala nivån varierar, anser deltagaren, beroende på vem som 

kontaktas och i vilket ärende.  

 

... vi har ju mycket samverkansgrupper och jobbar mot aktörer för att inspirera till åtgärder, 

och vi har dialog med enskilda markägare som har idéer och som har kritik också för den 

delen. Det tror jag är viktigt, att länsstyrelsen fortsätter att ta sig den tiden, att man inte blir 

en myndighet som bara viftar med de här bilagorna och säger "fixa det här", utan att man 

kan åka ut och träffa en markägare som har en bra projektidé. Det ger ringar på vattnet, och 

så får man en kompetens att åka ut och prata med folk och inte bara sitta inne och maila 

liksom. (intervju 6) 
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Även deltagare nr 7 menar att kontakten varierar och uppfattar ägare till enskilda avlopp som 

generellt mer komplicerade att föra dialog med än till exempel lantbrukare. En av 

anledningarna till detta, enligt deltagaren, är att lantbrukarna är mer organiserade och ofta är 

medlemmar i någon organisation, som till exempel Greppa näringen. Vidare har länsstyrelsen 

en viss kontakt med lokala vattenråd som bildat en förening kring ett vattendrag.   

 

Det är ju lokal förvaltning, det ska ju springa ur ett lokalt intresse, där ska ju inte 

länsstyrelsen vara med och styra upp och sådär, och det är vi inte, och de frågar inte efter oss 

heller, men vi har en bra dialog. (intervju 7) 

 

6.2.5 Samarbete internt på länsstyrelsen 

 

Deltagare 6 upplever att den interna kontakten är bristande på länsstyrelsen i Stockholm, trots 

att många vattenrelaterade projektberör flera enheter. Ett exempel som nämns är anläggningen 

av våtmarker. Anläggning av våtmarker berör kontoret för samhällsskydd och beredskap på 

grund av våtmarkernas skydd mot översvämning. En våtmark gynnar även mångfald och 

vattenrening och de återställer landskapets hydrologi vilket ligger i intresse för miljökontoret 

och berör dem som arbetar med vatten och naturskydd. 

 

Många av de här vattenåtgärderna gynnar så oerhört många aspekter i det vi jobbar med. 

Jag har ordnat en bussresa för handläggare som jobbar med vattenfrågor. Man åker runt och 

tittar tillsammans på saker, man diskuterar, bryter lite mentala barriärer. 

 Har man en bättre intern kommunikation så kan man hitta fler sådana åtgärder kanske. Hitta 

en samfinansiering kanske, om man vill göra något. (intervju 6) 

6.2.6  Vägledning i arbetet med miljökvalitetsnormer 

 

En av länsstyrelsens uppgifter är att vägleda kommunen i arbetet med MKN i detalj- och 

översiktsplan. Båda deltagarna på länsstyrelsen anser att MKN är starka juridiskt. Deltagare 

nr 6 kommenterar att det är viktigt att få in MKN tidigt i planprocessen och att det finns en 

risk att detaljplanen blir överklagad om frågan behandlas på fel sätt. Arbetet går dock bättre 

och bättre. MKN i bebyggelse medför emellertid få bekymmer under nybygge. Det är redan 

befintlig bebyggelse, "gamla synder" som måste förbättras i efterhand. Dessa förbättringar är 

enligt deltagaren svåra att driva igenom. Få politiker vill göra stora investeringar på något 

som till synes fungerar.  

 

Att vi slutar göra fel, det är ju jättebra, men den stora åtgärdspotentialen, eller det vi måste 

fixa, det är ju det som redan är gjort som vi måste fixa till i efterhand. Gamla synder. Och det 

är mycket knepigare. En stor sån här sak som vi håller på med i Stockholm det är eftersatt 

underhåll på avloppsreningsnätet och det är svårt politiskt att driva en sån där 

jätteinvesteringar som folk knappt ser. Och där kan ju länsstyrelsen ha en stor roll, att driva 

på sådana frågor och så. (intervju 6) 

 

Under intervju nr 7 nämns länsstyrelsens och kommunernas arbete med att uppnå MKN 

kortfattat. Deltagare 7 anser, vid tillfrågan, inte att det är "svårt att förhålla sig till en MKN, 

även om alla jämt säger att det inte är juridiskt bindande." 



40 

 

 

Ibland så kan det bli lite diskussioner när kanske verksamhetsutövare tycker att...De vill 

gärna liksom mena att deras påverkan inte är betydande för vattenförekomsten och då är ju 

det en rimlig invändning som man får förhålla sig till, och då får man visa, ja eller nej. Det är 

inget mer med det. (intervju 7) 

 

6.2.8 Viktig kunskap inomvattenförvaltning 

 

Alla respondenter blir under intervjuerna tillfrågade vilken de anser är den viktigaste 

kunskapen för vattenförvaltningen idag. Deltagare nr 7 inleder sitt svar med att prata om den 

datainsamling som sker för att bedöma vattnets status, och vikten av att ha ett stort teoretiskt 

underlag när man utför expertbedömningar. Datainsamlingen utgör sedan bedömningsgrund 

för åtgärdsförslag och statusklassning. Arbetet måste utföras med stor noggrannhet och 

kunskap för att bedömningen ska bli korrekt. Vidare är den tekniska utvecklingen också viktig 

när det gäller åtgärdsförslag. Med detta menar deltagaren att nya metoder ständigt tas fram för 

att användas på reningsverk och för att minska näringsbelastningen från jordbruket. En annan 

viktig sak enligt deltagaren är att den kunskap som tas fram måste spridas i alla led.  

 

Jag tror att med ökad kunskap både hos politiker och lantbrukare och verksamhetsutövare 

skulle det bli lättare att driva de här åtgärdsfrågorna. För det handlar ju om vår egen 

existens och tillväxt. 

Data är ju inte kunskapsutveckling utan bara inhämtning av kunskap, ska man utveckla 

kunskapen då ska man öka kunskapen i de breda leden. (intervju 7) 

 

Deltagare nr 6 tror att datainsamlingsarbetet börjar att bli fullbordat. I tidigare cykler har man 

haft en problembeskrivning, men inte tillräckligt med kunskap att uppnå målen inom arbetet 

med vattendirektivet. I denna cykel däremot närmar man sig den kunskapsnivå som krävs för 

att med säkerhet kunna beskriva de åtgärder som måste utföras för att uppnå god status i 

vattendragen. 

 

Det är ju det här konkreta, då kan man faktiskt gå ut och titta på de här enskilda sjöar och 

vattendrag och säga "Gör vi det här och det här så kommer vi att klara det". Och sen kan 

man föra resonemang över att ja "det kommer att kosta så här och så här mycket, är det 

samhällsekonomiskt vettigt? Eller ska man begära ett avsteg?" det finns ju såna diskussioner 

också som man säkert kommer att landa i. Kusten är ju mycket svårare, för där kan man 

säkert också räkna, men där har vi också sån här utsjöpåverkan. Gifter och näring och sånt 

som kommer utifrån havet och kommer in till land. Det kommer vi aldrig att kunna hantera 

själva. (intervju 6) 

 

Deltagare nr 6 anser att man nu har nått den konkreta nivån att man kan föra en trovärdig 

argumentation om vilka åtgärder som är samhällsekonomiskt försvarbara. Därmed, 

argumenterar respondenten, är man ett steg närmare att kunna genomföra de effektivaste 

åtgärderna för att uppnå målen i vattendirektivet.  

Vad som dock skulle kunna effektiviseras ytterligare är kommunikation. Deltagaren nr 6 

poängterar att kommunikationen i dagsläget sker via många olika kanaler (bland annat mail) 

och att den information som kommuniceras mellan alla verksamma enheter i 
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vattenförvaltningsarbetet är svår att sortera i dagsläget. Vattenförvaltning berör många olika 

områden, vilka alla har experter som innehar information som ska vidarebefordras. Man har 

inte kommit överens om en gemensam metodik för kommunikation eller delgivande av 

kunskap. En stor mängden information som vidarebefordras från ett stort antal källor i ett 

antal olika format är svår att processera och arbeta med. I kombination med tjänstemännens 

ordinarie arbetsuppgifter är det svårt att hinna med att sätta sig in i allt. Detta gör att det är 

svårt att avgöra vad som är de rätta åtgärderna eller det rätta arbetet att utföra avslutar 

deltagaren. 

 

Alla tycker olika, och det är så många involverade det går ju inte att hitta ett system som alla 

är nöjda med, det viktiga är att just det att det kommer vidare och att det görs åtgärder och 

att vattnet mår bättre om man uttrycker sig så. (intervju 6) 
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6.3 Perspektiv från Vattenmyndigheten 

 

6.3.1 Arbetet med åtgärdsprogrammet 

 

För deltagare nr 8 har större delen av arbetet den senaste perioden gått till framtagandet av det 

nya Åtgärdsprogrammet. ÅP har i största del baserats på upplagan 2009-2015, men har 

kompletterats med de senaste statusklassningarna av Sveriges vattendrag. Vattenmyndigheten 

har under arbetet fört dialog med de myndigheter som omnämns i ÅP och utvecklat 

åtgärdsförslag i samarbete med dem. Det finns inte möjlighet att föra en djupare dialog med 

alla åtgärdsmyndigheter under arbetet, på grund av tidsbrist. Någon form av åsiktsutbyte har 

dock skett med samtliga inblandade.  

 

De svårigheter som uppstått i arbetet är främst relaterade till tidsbegränsning. Deltagare nr 8 

uttrycker att stress är en stor faktor, främst i slutskedet av arbetet. Svåra frågor skjuts till 

framtiden och en del uppgifter som ligger längre ner på agendan blir bortprioriterade i 

förhållande till dem som utförs tidigare. Brist på tid för samordning utgör en särskild 

svårighet i arbetet.  

 

 Det är komplext, framförallt eftersom det är så många ämnesområden och mycket folk.  

Vattenförvaltningsförordningen och vattendirektivet det är ju väldigt omfattande, som du har 

förstått antar jag. När man är fem vattenmyndigheter som ska samordna sig och när vi 

dessutom ska samordna med vår vägledande myndighet Havs- och Vattenmyndigheten, som vi 

också behöver kommunicera med, samt beredningssekreteriaten i varje distrikt och med 

andra aktörer–det är väl det som är det svåraste, mer kanske än det naturvetenskapliga. 

(intervju 8) 

 

Trots att ÅP till stor de är baserat på arbetet som utförts under föregående sexårsperiod har 

den stora utvärderingen av sexårscykeln ännu inte börjat. 

 

Vi befinner ju oss i slutet av den här sexårsperioden första förvaltningscykeln nu, så jag vet 

inte om vi har utvärderat den än, Men om man tänker på vårt eget arbete så kommer vi att 

börja utvärdera det nu, efter att vi har gjort färdigt allt. Så det blir väl i slutet av det här året 

[2015] och början på nästa som den stora utvärderingen kommer. (intervju 8) 

 

En årlig återrapportering sker dock från alla åtgärdsmyndigheter till vattenmyndigheten.  

 

Vi har en arbetsgrupp som jobbar med återrapporteringen seriöst, och det är en viktig del i 

hur vi kommunicerar tillbaka till olika aktörer vad de har gjort och vad de inte har gjort. Sen 

har inte återrapporteringen varit speciellt specifik och kvantitativ i relation till de fysiska 

åtgärderna man behöver utföra för att nå god status. Självklart använder vi 

återrapporteringen, den är en viktig del i att kommunicera hur arbetet fortskrider. 

(intervju 8) 

 

Som tidigare redogjort har vattenmyndigheten möten med länsstyrelsen, centrala myndigheter 

och även kommuner. Deltagare 8 anser dock att kommunikationen kan ha varit enkelriktad.  



43 

 

 

Det kanske har varit för mycket infoinriktat och man skulle behöva ha mer involverande 

kunskapsutbyte där man jobbar ihop i projekt. (intervju 8) 

 

Deltagare 8 nämner också de lokala åtgärdsprogrammen i en kort kommentarunder intervjun:  

 

Och sen de här bilagorna som vi har gjort i Norra Östersjöns vattendistrikt. De är väl mer 

korrekta geografiskt, och berör dem som verkar och bor inom de här områdena. Men de är ju 

fortfarande kanske främst riktade till kommunerna i de här områdena och länsstyrelsen. Men 

förhoppningsvis så blir de på en annan konkretionsnivå än de övergripande 

distriktsåtgärdsprogrammen. (intervju 8) 

 

6.3.2 Cykeln 2009-2015 

 

Även om den stora utvärderingen av sexårscykeln 2009-2015 inte ännu är riktigt påbörjad kan 

deltagare nr 8 från de årliga utvärderingarna uppfatta tendenser om åtgärdsmyndigheternas 

generella synpunkter på sexårscykeln. 

 

Själva åtgärderna har inte tagit fart riktigt. Det är ju inte så att det gjorts massa saker under 

den här sexårscykeln som gör att vi kommer att nå god ekologisk status. Men det har ju varit 

väldigt komplext och svårt för myndigheter och andra att förstå vad som behöver göras och 

sen så saknas det ju en del verktyg också, finansiering saknas i många fall, en del 

myndigheter har inte kanske riktigt förstått att de behöver söka mandat hos regeringen för att 

kunna genomföra det här arbetet, så just själva åtgärdsarbetet har väl varit lite haltande 

skulle man kunna säga, eftersom det är så komplext. Och det kanske inte alla myndigheter har 

inte de förutsättningarna i dag att sparka igång på en gång så kanske det blir lite trögt i 

början. (intervju 8) 

 

Trots att åtgärderna av olika anledningar inte ännu tagit fart anser deltagaren att det finns en 

del lyckade saker med den gångna sexårscykeln. 

 

Jag tror att det har sipprat ner kunskap om det här, och medvetenheten om vad det här 

innebär och kommer att innebära [har spridit sig],och att det har till väldigt många som har 

varit involverade i det här och fått kunskap om det här, så medvetandenivån på frågorna i 

samhället totalt har höjts. Iallafall på myndigheter och kommuner har den höjts ganska 

kraftigt under den här sexårsperioden. Så det är väl liksom en förutsättning för att själva 

åtgärdsarbetet ska kunna skjuta fart så småningom. Så det är väl vad som har varit lyckat. 

(intervju 8) 

 

Likt deltagare nr sex anser också deltagare nr 8 att resultatet av förra sexårscykeln var en 

omfattande kartering av vattendragen och att statusklassningen ger god grund till de 

föreslagna åtgärderna. 

 

6.3.3 Samarbete med kommunerna 
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En sak som deltagare nr 8 anser problematiskt i vattenförvaltningsarbetet är att upprätthålla 

kommunikation med alla vattendistriktets kommuner.  

 

Kommunerna är ju lite mer problematiskt eftersom det är 280 stycken. Bara här i Norra 

Östersjöns vattendistrikt så har vi ju 76 stycken tror jag. Och det gör ju att vi har svårt att få 

tid att kommunicera mycket med alla kommuner. (intervju 8) 

 

Precis som deltagarna från länsstyrelsen nämner tjänstemannen från vattenmyndigheten att 

kommunen är en komplex myndighet att kommunicera med på grund av dess vida 

verksamhet. Ett kommunkontor har flera enheter som arbetar med olika målsättningar, som i 

stor utsträckning bestäms av de styrande kommunpolitikerna.  

 

Politikerna är de som ska stå för inriktningen och bestämma om vilka resurser som ska 

användas till vad, det är ju de som sätter agendan, och dem har vi ganska haft svårast att nå. 

Och de som jobbar med just tillsyn på miljösidan är de som har varit mest engagerade, så där 

har det varit enklast att nå och kommunicera. (intervju 8) 

 

Respondenten på vattenmyndigheten anser att kommunerna har mycket att arbeta med på 

många fronter och att det egentligen inte går att säga att någon åtgärd är viktigare att arbeta 

med än någon annan. 

 

Någonting som jag var inne på tidigare är att den åtgärdstakt vi har idag är alldeles för låg 

och att vi behöver skruva upp den och det saknas finansiering, och där har kommunerna en 

viktig roll, de har ju rådighet över ganska många områden, fysisks planering inom 

kommunerna, vatten och avlopp, tillsyn på jordbruk och enskilda avlopp, förorenad mark. De 

kan dessutom agera mer proaktivt inom olika områden som de känner är till gagn för 

kommuninvånarna. Jag skulle tro att en viktig sak är att tjänstemän och andra får upp 

frågorna till politikerna, att de bereder frågorna till politikerna så att man identifierar att 

detta är en viktig fråga att satsa på, så jag tror kanske att det är det absolut viktigaste. Att 

hitta de argument och de infallsvinklarna som gör att man vill satsa mycket mer resurser på 

det här. (intervju 8) 

 

Genom EU-projektet LIFE (ett projekt som ger finansiellt stöd till projekt som rör 

miljönaturreservat och klimatfrågor (Europakommissionen 2015b) har vattenmyndigheterna 

ansökt om pengar för att arbeta med projekt.  

 

Det skulle kunna vara ett sånt projekt där man får resurser och kunna jobba tillsammans mer 

med kommuner till exempel, för jag tror att det är då man lär sig mest. Där man kan ha 

gemensamma arbetsprojekt, bara det här att man träffas då och då ibland och utbyter 

information. Det är väl det vi har sett som kanske är att nyttan är begränsad, man når en viss 

kunskapsnivå, men för att man ska kunna nå djupare så behöver man kanske andra former 

också. De är ju dock resurskrävande och då behöver man ju någon sorts finansiering som ett 

EU-projekt eller nånting annat. Och så att vi själva tittar på det, att vi kan hitta några typer 

av former av mer kunskapsutbyte hur det skulle kunna förbättras mellan olika aktörer i. Ja det 

är någonting vi tittar på. (intervju 8) 
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Bättre kunskapsutbyte med kommunerna är något som vattenmyndigheten arbetar för inför 

framtiden. Vattenmyndigheten har, enligt deltagare 8, haft referensgruppmöten med 

kommunen samt bjudit in dem till träffar i syfte att föra dialog. Deltagaren tillägger att de 

träffar kommuner i andra sammanhang, utanför myndigheten, och använder kontakten som 

inspiration till åtgärderna. I övrigt deltar kommunerna i det samråd som ägt rum inför cykeln 

2015-2021. Det nya åtgärdsprogrammet och förvaltningsplanen är i dagsläget bara ett förslag, 

och kommunerna har tillsammans med de andra berörda myndigheterna chans att kommentera 

detta material via remissvar.  

 

Remissvaren arbetar vattenmyndigheten och länsstyrelserna med i dagsläget (intervju 8). 

Svaren grupperas i olika ämnesområden och efter vilket miljöproblem de berör. 

Vattenmyndigheten har fått in 900 remissvar totalt och har i tiden för intervjuns utförande 

(maj 2015) sorterat dem, och identifierat de större dragen om åtgärdsprogram och 

förvaltningsplan. De åsikter som främst kommit in via remissvaren, som deltagare 8 nämner 

är: att omfattningen av åtgärderna är orimlig och att finansiering saknas för att utföra 

åtgärderna. 

 

6.3.4 Finansiering av åtgärder 

 

Tidigare i rapporten redogörs för att många av kommundeltagarna ifrågasätter den finansiella 

biten av vattendirektivet. Kommuntjänstemännen anser att den rådande ekonomin gör det 

svårt att klara den ökade arbetsbördan som ÅP medför. I remissvaren kan man avläsa en 

liknande trend, bekräftar deltagare nr 8 och fortsätter med att säga att vattenmyndigheten i 

viss mån inte har ansvar för frågan om finansieringen. Regeringen, anser deltagaren, står 

ytterst ansvarig för ekonomin.  

 

Deltagaren nämner också principen om att förorenaren ska betala. Denna princip bör vara en 

delfinansiering av kommunernas utgifter i vattenförvaltningsarbetet. Det tilläggs dock att 

många av de områden som ska åtgärdas påverkas av gamla synder, där förorenaren inte är 

känd eller inte finns kvar. I dessa fall är principen inte tillämpbar. I Norra Östersjöns 

vattendistrikt har vattenmyndigheten gjort en ansökan om LIFE-pengar för att bistå 

kommunerna i arbetet. Även om ansökan beviljas är bidraget inte tillräckligt att täcka 

kostnaden för alla åtgärder i ÅP.  Baserat på detta anser deltagare 8 att det behövs ett större 

finansieringsbidrag centralt ifrån. Det pågår i dagsläget undersökningar på regeringsnivå t.ex. 

om vem som ska betala för att åtgärda vandringshinder men frågan utreds fortfarande. Främst 

är det dock kommunerna som själva måste finansiera sina åtgärder, anser deltagare nr 8. 

Kommuntjänstemännen bör utarbeta bättre argument att lägga fram i nämnderna, så att de får 

finansiering från politikerna.  

 

Vattendirektivet borde vara en hjälp att hitta argument för det här. Om man ser till tillsyn på 

enskilda avlopp så kanske det är 2% av alla enskilda avlopp som tillsynas per år, och ska 

man nå en långsiktigt hållbar tillsynstakt så måste man uppnå 5%. Men för att uppnå målet 

med vattendirektivet så måste man ha en tillsynstakt på 10% per år under en fem- eller 

tioårsperiod. Och där är det väldigt viktigt att de kommunicerar med sina politiker att vi 

behöver den här typen av resurser, och att de kanske tittar på hur andra kommuner har löst 

det, hur man kan få till det här utan att man drabbar skattebetalarna, utan kanske får hitta 
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former för att göra det här mer effektivt och kan kanske göra det avgiftsfinansierat till stor 

del. De har en viktig roll där att driva på den frågan internt på kommunerna. (intervju 8)  

 

Kommuntjänstemännen i denna undersökning har, som nämnts tidigare i rapporten, lyft fram 

att det ofta är svårt att argumentera för finansiering av vattenförvaltning. Då vissa andra 

avdelningar på kommunen (till exempel de som hanterar exploatering) är mer vinstgivande 

kan argument för satsningar på miljön anses svaga och mindre attraktiva då de till synes 

kostar mer och ger mindre avkastning. Som nämnt i citatet ovan anser tjänstemannen på 

vattenmyndigheten att vattendirektivet i sig borde utgöra ett tillräckligt starkt argument för 

ökad finansiering. Dock tilläggs att vattenmyndigheten kan delta i dialogen med politikerna 

om kommunerna vill ha stöd. 

 

6.3.5 Föreskrifter och förordningar från centrala myndigheter 

 

I intervjuerna med kommuntjänstemännen framkom en osäkerhet kring det deltagare nr 3 

kallar "åtgärdskedjor". Med detta menar kommuntjänstemännen att många av kommunens 

åtgärder förutsätter att andra myndigheter utfört de arbetsuppgifter som är tilldelade dem i 

ÅP. Dessa uppgifter är främst framtagande av de föreskrifter och styrmedel som 

kommuntjänstemännen ska använda sig av under tillsynsarbetet. Osäkerheten hos 

kommuntjänstemännen ligger i huruvida dessa styrmedel och föreskrifter kommer att hinna 

tas fram innan sexårsperiodens slut samt om dessa kommer att hinna tillämpas i 

tillsynsarbetet. Deltagare 8 kommenterar detta med att hänvisa till den bilaga i 

åtgärdsprogrammet som redovisar för tidsplanen.  

 

Ett exempel: om jordbruksverket ska genomföra föreskrifter för strukturkalkning så ska den 

vara klar senast 2016, har vi skrivit, så att kommunerna kan genomföra sin tillsyn inom 

perioden. Om utarbetningen av föreskrifterna först kommer runt 2018 -2019 så då blir det ju 

väldigt svårt för kommunen att genomföra tillsynen så att man har god status till 2021. Så det 

är oerhört viktigt att åtgärdsarbetet från de centrala myndigheterna, som sen behöver 

fortplanta sig ner i kedjan genom tillsyn och tillsynsvägledning, genomförs så tidigt som 

möjligt i vattencykeln. Men det är ju också komplext att skriva bra föreskrifter och få dem 

beslutade så att det är väl risk att det drar ut på tiden den här gången också. (intervju 8) 

 

Deltagare nr 8 kan även se frågan ur kommuntjänstemännens perspektiv. 

 

Jag förstår kommunens frustration över att deras verktyg, tillsyn, inte funkar fullt ut om det 

inte finns tydlig lagstiftning. Om det inte finns tydlig vägledning, så kan de ju bara nå en viss 

bit på vägen för att nå de här målen. Centrala myndigheter och länsstyrelsen behöver också 

göra mycket för att målen ska nås. Så då förstår jag den här frustrationen hos kommunerna 

att de vill ha tydligare instruktioner och regleringar utifrån och så för att det ska funka bättre 

för dem. (intervju 8) 

 

Det finns inga egentliga sanktionsavgifter för vattenmyndigheten att utdela om åtgärderna inte 

uppfylls av kommunerna. Däremot finns risken att EU-kommissionen stämmer Sverige om 

inte de anser att landet inte har uträttat kraven i direktivet. I det fallet riskerar Sverige som 

land att bli bötfällt. Detta hände enligt deltagare nr 8 när Sverige inte upprätthöll 
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avloppsdirektivet. Vid den tiden ämnade regeringen att bötfälla de kommuner som inte hade 

instiftat korrekta reningsmetoder, och på så sätt återbetala sin skuld till EU. Deltagare nr 8 

anser dock att detta inte är gångbartsystem. Böterna kommer i så fall att fördelas jämt över 

skattebetalarna i hela Sverige.  

 

6.3.6 Samarbete med länsstyrelsen och nationella myndigheter 

 

Deltagare nummer 8 samarbetar mycket med länsstyrelsen och upplever att kontakten mellan 

vattenmyndigheten och länsstyrelsen är god. Dock konstateras att dialogen egentligen är svag 

med de enheter på länsstyrelsen som arbetar med att utföra själva åtgärdsarbetet: 

landsbygdsenheten samt plan och miljöskydd. Vattenmyndigheten arbetar främst tillsammans 

med beredningssekretariaten, med statusklassning och förslag till åtgärder.  

 

Vi skulle behöva utveckla ett bättre samarbete med dem som sen ska genomföra stora delar av 

åtgärdsprogrammet. (intervju 8) 

 

6.3.7 Samarbete på lokal nivå 

 

Det sker inget kontinuerligt arbete med dem som berörs av vattenförvaltning på lokal nivå. 

Kontakten med lokala utövare är delegerad till beredningssekretariaten på länsstyrelsen. 

Däremot är vattenmyndigheten med i referensgrupper och har kontakt med allmänheten vid 

olika tillställningar där de pratar och informerar.  

 

Det är ju ganska tidskrävande och många aktörer, så självklart skulle vi vilja det, men 

resurserna räcker inte riktigt till att satsa på den typen av samverkan. Men det är något som 

vi diskuterar nu hur vi ska lägga upp samverkan nu i nästa cykel så att den blir mer effektiv. 

Vilka vi ska satsa på att samarbeta med. (intervju 8) 

 

Tidskriften "Tid för vatten" har publicerats i syfte att ge en populärvetenskaplig redogörelse 

för arbetet med vattendirektivet. Tidskriften riktar sig till verksamhetsutövare och andra 

aktörer på lokal nivå och gavs främst ut under samrådstiden. Informationsbladet 

"Vattenblänk" publicerades också, och riktar sig till dem som arbetar direkt med 

vattendirektivet. Respondenten pratar även om VISS, som än av vattenmyndighetens främsta 

informationskanaler.  

 

VISS är vår databas på nätet. Det kanske är det verktyg där allmänhet och enskilda som bor 

vid ett vatten går in och tittar mest. Där kan de se hur vattnet ser ut och hur det är klassat. 

Där arbetar vi också med att förbättra de här åtgärdsförslagen som ligger kopplade till VISS. 

Det jobbar vi också med att utveckla mer. Man kan göra mycket olika typer av uttag på olika 

geografiska skalor och olika parametrar så det är ett otroligt kraftfullt databasverktyg. 

(intervju 8) 

 

I övrigt refererar deltagare nr 8 till vattenmyndighetens hemsida, där information och nyheter 

sammanställs (intervju 8). 
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6.3.8 Viktig kunskap inom vattenförvaltning 

 

När viktig kunskap för vattenförvaltningen diskuteras pratar respondenten precis som 

deltagare nr 6 och 7 om tidigare sexårscykeln och att naturvetenskapliga kunskaper har varit 

de viktigaste kunskaperna att införskaffa. Dessa kunskaper har lagt grunden för 

vattenförvaltningsarbetet, och utgjort ramen för statusklassningen samt visat på 

åtgärdsbehovet i Sverige. I det kommande arbetet tänker sig dock deltagaren att kunskap om 

samverkan och kommunikation kommer att bli allt viktigare. 

 

Vi behöver ju kunskap och kompetenser inom många områden. Men som jag sa tidigare så är 

kunskapen om naturvetenskap förstås jätteviktig för att vi ska kunna göra arbetet med 

klassningar och kartläggningar. Men det här med mjuka kunskapen om hur man 

kommunicerar runt samverkan och hur man får saker och ting att hända, det kanske är den 

kunskapen som är viktigast egentligen? Samhällsvetenskapskunskaper samt hur den tas fram. 

Just den här samverkan mellan alla myndigheter och kommuner, vi behöver former för det 

som gör att de blir involverade på ett bättre sätt. Men det är ju också väldigt tidskrävande att 

ha den typen av samverkan. Vi har ju inte jobbat så mycket i vattenråd som man har gjort i 

andra delar av landet. I vattenråd kanske man till viss del kommer närmare kommuner och 

vissa organisationer, men de har ju inte varit helt smärtfria de heller vad jag förstår. De är ju 

också ganska resurskrävande, de har ju haft någon som har jobbat heltid bara med att 

samordna de här vattenråden, under vissa perioder iallafall. (intervju 8) 

 

En annan viktig utveckling i organisationen, anser deltagare 8, är att minska antalet 

medlemmar i arbetsgrupperna.  

 

Det blir mycket avstämningsmöten, så på något sätt effektivisera organisationen. Så vi blir 

färre personer som jobbar i mindre grupper och blir mer expertinriktade. Det är också 

någonting som vi har diskuterat, som vi kommer att ta upp i de här utvärderingarna. Vi får se 

vad vi kommer att göra åt det, men det är en intern arbetsmetodik som vi skulle behöva ändra 

på. (intervju 8) 
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7. Analys och diskussion 

 

Dialog inom organisation är något positivt. Dialog och samarbete mellan olika medverkande i 

en arbetsprocess bidrar till en gemensam förståelse av arbetsprocessen, resultatet av utfört 

arbete och vad som behöver göras i framtiden. Att föra dialog ökar också förståelsen för båda 

parters situation, förutsättningar och begränsningar samt ökar möjligheten att gemensamt nå 

ett beslut som är anpassat till och accepteras av alla medverkande. Dialog och samverkan 

mellan berörda aktörer ökar även möjligheten att planerade åtgärder genomförs (Roux et al. 

2007). 

 

Vad intervjuerna i denna studie visar på är att det finns en tydlig informationskanal som går 

från toppen (vattenmyndigheterna) och ut mot allmänheten eller verksamhetsutövarna. Den 

myndighet som befinner sig längst ut på denna kedja (närmast allmänheten) är kommunerna. 

Även om ett visst informationsflöde finns med riktning uppåt i kanalen (genom remissvar och 

årlig återrapportering) så sker egentligen väldigt lite dialog mellan kommuntjänstemännen 

och vattenmyndighetstjänstemannen. Länsstyrelsen, som befinner sig på mitten av denna 

kedja, verkar dock ha en bra kommunikation i båda riktningar. 

 

Deltagare från vattenmyndigheten, länsstyrelserna och kommunerna tycks ha svårigheter att 

förstå varandras arbetssätt, och det verkar inte finnas en entydig bild av vilken relation de har 

till varandra. Till exempel finns det en tydlig skillnad i uppfattningen av åtgärdsprogrammet 

bland deltagarna och det finns en skarp gräns mellan dem som jobbar på kommunen och dem 

som arbetar på vattenmyndigheterna och länsstyrelsen. De tre personerna som är anställda på 

vattenmyndigheterna och länsstyrelsen anser alla att den övergripande åtgärdsplanen är tydlig 

och enkel att följa. De anser även att ÅP innehåller den väsentliga information man behöver 

för att kunna arbeta med åtgärder de kommande sex åren. Kommuntjänstemännen å andra 

sidan tycker alla att även om materialet är bättre än vad det var för sex år sedan är det 

fortfarande inte praktiskt tillämpbart. Detta mycket på att instruktionerna anses diffust 

formulerade samt att inget resonemang kring målkonflikter presenteras. Ett visst underlag i 

lagstiftning anses också saknas inför det framtida arbetet och kommuntjänstemännen 

ifrågasätter kommunens ekonomiska möjlighet att upprätthålla den plan som presenteras i 

åtgärdsprogrammet.  

De tre tjänstemännen på länsstyrelse och vattenmyndigheten som anser att åtgärdsprogrammet 

är ändamålsenligt och tydligt har alla varit med och tagit fram det. De har samarbetat med 

varandra, fört dialog kring frågorna och diskuterat tillsammans för att ta fram materialet. 

Tjänstemännen på länsstyrelse och vattenmyndigheten har troligen under arbetsprocessen fått 

en djupare förståelse av åtgärdsprogrammet än vad som kunde förmedlas i en rapport. En del 

av denna förståelse kan dessutom vara så kallad underförstådd eller tystkunskap (Roux et al 

2006), som inte enkelt kan förmedlas i ord till dem som sedan ska arbeta med 

vattenförvaltningen, till exempel de som är anställda på kommunen.  

 

Kommuntjänstemännen har inte varit med och deltagit i den kreativa processen som är 

framtagandet av ÅP och FP, utan har i efterhand fått läsa materialet. Det kan i detta skede av 

processen vara svårare att ta till sig vissa underliggande budskap i skriven text och somliga 

formuleringar kan vara svåra att tolka utan ett visst mått av bakgrundskunskap som bara kan 

införskaffas genom dialog och diskussion. Kommuntjänstemännen känner också till viss del 
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att materialet de fått tillhanda innehåller faktafel och begränsningar som kunde ha uteblivit 

om de själva fått vara med vid framtagandet. Enligt Ohlsson J och Johansson C (2013) blir 

medarbetare mer skeptiska till publicerat material inom organisationen om de själva inte fått 

vara med och arbeta med det. Om medarbetaren då upptäcker fel i materialet torde denna 

känsla av skepsis öka.  

 

Ytterligare en aspekt av åtgärdsprogrammet där det finns meningsskiljaktigheter mellan 

kommuntjänstemännen och de andra respondenterna är vilken effekt de föreslagna åtgärderna 

har på recipienterna samt förståelsen för det bakomliggande dataunderlaget. Samtliga 

kommuntjänstemän nämner någon gång under intervjun ett önskemål om en tydligare 

redovisning för den analys vattenmyndigheterna utfört; mycket för att själva få en förståelse 

för vad framtida arbetsinsats torde få för effekt i närliggande vattendrag. 

Kommuntjänstemännen påstår att denna information torde hjälpa dem att själva planera sitt 

fortsatta arbete, samt motivera för kommunnämnderna och andra samarbetspartners att 

åtgärder bör utföras (genom en redovisning av orsak och verkan). Respondenterna på 

länsstyrelserna och vattenmyndigheten talar i regel gott om det insamlade dataunderlaget och 

den generella åsikten verkar vara ett stort förtroende på de analyser som utförts inför 

åtgärdsprogrammet. Tjänstemannen från vattenmyndigheten nämner att detta dataunderlag 

inte kan redovisas för i åtgärdsprogrammet, men alla tre deltagare från länsstyrelsen och 

vattenmyndigheten nämner databasen VISS, som en samlingsplats för data och som ett 

användbart arbetsverktyg. Den generella åsikten bland kommuntjänstemännen tenderar att 

vara att VISS inte är kompatibelt med kommunens arbetsmetodik. Även denna fråga tyder på 

meningsskiljaktigheter i åtgärdsprogrammets funktion (där vattenmyndigheterna, med 

kunskap om den bakomliggande dataanalysen anser att en redovisning av åtgärdsförslagen är 

tillräcklig, och kommunerna som saknar denna väsentliga bakgrundskunskap efterfrågar en 

djupare förståelse för att på ett mer självsäkert sätt kunna gå vidare med arbetet). 

 

Skillnaden i perspektiv mellan kommunerna och de regionala myndigheterna angående den 

bakomliggande analysen blir speciellt tydligt i diskussionerna kring målkonflikter och 

finansiering. Kommuntjänstemännen arbetar till exempel nära lantbrukarna och blir därmed 

medvetna om deras dagliga verksamhet, inklusive de problem utöver näringsutsläpp som 

lantbrukarna ständigt utsätts för. Vattenmyndigheterna tycks snarare behandla lantbrukarna 

som en faktor i ekvationen om kväve- och fosforutsläpp, vilken måste minskas. Det finns 

bland de intervjuade kommuntjänstemännen en uttrycklig önskan om att en reflektion över 

dessa målkonflikter borde redovisas i ÅP. Att en sådan reflektion saknas kan uppfattas som 

respektlöst mot de lantbrukare som måste offra tid och resurser för att följa de nya kraven. Det 

kan finnas många anledningar till att denna reflektion inte redovisas i ÅP; tidsbrist, arbetets 

skriftliga omfattning och detaljnivå är bara ett par exempel. Hade dock ÅP tagits fram under 

gemensam dialog vattenmyndigheten och kommunen emellan, skulle dessa frågor möjligen 

kunnat bearbetas på ett mer effektiv och detaljrikt sätt under diskussionens gång, och de 

åtgärdsmål som presenteras i ÅP varit mer tillfredsställande för samtliga parter. 

 

Det går även att se en tydlig skillnad i vattenmyndighetens och kommunens åsikter om tillsyn 

och finansiering. Kommuntjänstemannen i intervju 1 ger exempel på att varken pengar eller 

personal finns tillgänglig för att genomföra den utökning av tillsynen som krävs för att uppnå 

målen i vattendirektivet. Deltagaren anser att den önskade tillsynstakten är orealistisk. 

Tjänstemannen som intervjuats för vattenmyndigheten i intervju 8 anser att kommunen måste 
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anstränga sig mer för att hitta argument inför politikerna, så att de kan få resurser att öka 

tillsynstakten. Deltagare i intervju 8 anser att dagslägets tillsynstakt är orealistiskt låg om 

vattendirektivet ska uppnås. Många av tjänstemännen på kommunen nämner och bekymrar 

sig för eventuella viten om åtgärdsmål och krav inte uppfylls. Tjänstemannen från 

vattenmyndigheten deklarerar dock under sin intervju att några sådana viten för kommunen 

inte är möjliga att kräva.  

 

Att de av vattenmyndigheten föreslagna åtgärderna känns orealistiska för 

kommuntjänstemännen kan även det bero på bristande kommunikation. Om man ser till Hon 

och Grunigs (2009) teori om målsättning bör ledare konsultera och kommunicera med 

deltagare om gemensamma mål. Under sådan kommunikation skaffar sig ledarna insikt i vad 

som är rimligt att förvänta sig att medarbetarna kan utföra utifrån deras praktiska 

förutsättningar. Medarbetarna i sin tur känner sig mer bekväma med de mål som satts upp och 

har en bättre bild av hur de kan uppnås. Att arbeta tillsammans i processen om att ta fram 

åtgärder skulle kunna förbättra arbetet för båda parterna och bidra till att planer som ÅP i 

större utsträckning kommer till praktisk användning. I intervju 6 nämns att många kommuner 

anser att deras arbetsbörda är hög. Deltagaren diskuterar dock att arbetsbördan måste vara hög 

för alla parter om åtgärdsarbetet ska ge några fysiska resultat. Även denna konflikt, 

kommunernas missnöje över åtgärdernas omfattning, torde kunna mildras vid en gemensam 

diskussion i ämnet.  

 

Den person som intervjuades på vattenmyndigheten påpekade att kommunikationen med 

kommunerna är svår på grund av deras stora antal. Den lösning som valts är att 

vattenmyndigheterna skapat så kallade beredningssekretariat på länsstyrelsen, vilka ska sköta 

kontakten med t.ex. kommunen. Beredningssekretariaten kan vara en praktisk mellanhand 

vattenmyndigheten och kommunerna emellan, men den måste fungera på ett kommunikativt 

sätt. Vattenmyndigheten bör ha löpande dialog med beredningssekretariaten (detta verkar 

fungera redan i dagsläget) och beredningssekretariaten bör då kunna hålla en liknande 

löpande dialog med kommunerna. Görs det klart och tydligt att detta är en kontakt med 

vattenmyndigheten kan kommunikationen mellan lokal och regional nivå förbättras avsevärt.  

 

Bara en av fem kommuntjänstemän i denna undersökning nämnde beredningssekretariaten 

(tjänstemannen från Stockholms stad). Att ingen i Uppsala län nämner 

beredningssekretariaten som kommunikationslänk till vattenmyndigheten (trots att det 

generellt verkar som att deltagarna har en god kontakt med länsstyrelsen) är en indikator på 

att kommuntjänstemännen inte är medvetna om beredningssekretariatens funktion som 

mellanhand, eller att kommuntjänstemännen inte fäster någon större vikt vid den 

kontaktvägen.  

 

Att kommunerna är många behöver inte nödvändigtvis vara ett problem för kommunikation 

och dialog. Det är kanske inte heller nödvändigt att stämma möte med dem en och en. Under 

flera intervjuer med kommuntjänstemän talas det positivt om möten, seminarier och projekt 

som innefattar samarbete kommunerna emellan. Många har nämnt att en ökad dialog med 

grannkommunerna kan leda både till inspiration till nya arbetssätt samt gemensamma 

lösningar eller samfinansiering. Oxunda avrinningsområde är ett exempel på en positiv utgång 

av kommunalt samarbete (Anderson et al. 2012). En fruktbar strategi för vattenmyndigheten 
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torde vara att stämma möten med en grupp grannkommuner och diskutera regionens 

problematik tillsammans för att främja samverkan mellan kommuner. 

 

Kontakten de centrala myndigheterna och kommunerna emellan tycks idag svårast upprätta. 

Det är många aktörer aktiva inom arbetet med vattendirektivet. Många myndigheter ska 

samarbeta enligt ÅP och dessa myndigheter har alla många tjänstemän anställda. Som många 

av deltagarna påpekar är det svårt, tidskrävande och resurskrävande att upprätthålla 

kommunikation med alla. Det som huvudsakligen förhindrar kommunikation inom samtliga 

myndigheter verkar vara brist på tid och resurser. Finansiering framstod också den viktigaste 

faktorn för framgångsrika vattensamarbeten i en genomgång av 37 studier som utfördes av 

Leach and Pelkey (2011). Detta är ett svårlösligt problem inom alla branscher och är en fråga 

om organisation och planering (eftersom det knappast är enkelt att införskaffa varken mer tid 

eller mer finansiering). Bristen på kontakt med övriga myndigheter leder främst till två 

problem för kommuntjänstemännen: 

 Den vägledning de har önskan att få från de centrala myndigheterna är obefintlig 

(denna vägledning är dessutom en del av de centrala myndigheternas ansvar enligt 

åtgärdsprogrammet).  

 Ny information om till exempel föreskrifter och EU-direktiv når sällan fram till 

kommunen. 

 

Nypublicerade råd och föreskrifter utges ofta på myndigheternas individuella hemsidor, men i 

en stressig arbetssituation kan det vara svårt att finna tid att på regelbunden basis uppdatera 

sig på varje individuell myndighetshemsida bara för att se om där finns något nytt. Här borde 

vattenförvaltningen organisera sig bättre. Det skulle kanske kunna finnas en gemensam portal 

på internet att samla information på, där alla nya föreskrifter, svar på vanliga frågor och en del 

idéer om lyckade projekt kan samlas. Om en kommunikationsansvarig på samtliga 

myndigheter uppdaterar sin del aven gemensaminternetbaserad portal skulle det snabbt finnas 

en effektiv informationskanal där relevant information finns lättillgänglig för samtliga berörda 

parter.  

 

Utifrån intervjuerna är det svårt att avgöra vilken nivå av kontakt som är nödvändig att 

upprätthålla mellan kommuner och centrala myndigheter. De båda behöver troligtvis inte så 

nära samarbete som till exempel vattenmyndigheten och kommunerna. Dock är en av de 

sistnämndas uppgifter i ÅP att vägleda kommunen i dess arbetsuppgifter. I resultatdelen kan 

utläsas att denna vägledning idag inte fungerar felfritt. I många avseenden är de centrala 

myndigheterna svåra att kontakta och i vissa fall innehar de inte den kunskap som behövs för 

vägledning. Som tidigare beskrivet är detta ett svårlösligt problem då det verkar vara en fråga 

om brist på resurser.  Denna vägledning är därmed önskvärd att upprätthålla på en fungerande 

nivå. 

 

Kontakt och kommunikation med dem som påverkas av vattenförvaltning på lokal nivå ligger 

främst hos kommunen. Detta beror på att det är kommunens uppgift att arbeta nära dessa 

aktörer. Samtliga kommuntjänstemän underströk vikten av att hålla en god kommunikation 

med dessa lokala aktörer (även de andra respondenterna underströk samma sak). Många av 

kommuntjänstemännen uttryckte också entusiasm i arbetet med att samordna 

vattenförvaltningsarbetet på den lokala nivån, eller öka samhällsintresset för dessa frågor. 
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Detta är viktigt för vattenförvaltningsarbetet eftersom det bidrar med annars svårtillgänglig 

lokal kunskap och lokalt engagemang (Schultz et al 2007, Roux et al 2006). Dock tog flera 

intervjupersoner upp att ett nära samarbete och god kontakt med lokala aktörer är svår att 

upprätthålla på grund av brist på tid och resurser inom organisationen. Att anordna och hålla 

möten och andra arrangemang kräver tid och planering vilket måste samordnas med en 

kommuntjänstemans andra arbetsuppgifter. Det är inte alltid som de lokala kontakterna 

prioriteras i en sådan situation. Detta återspeglar med stor sannolikhet relationen mellan de 

centrala myndigheterna och kommunerna, eller vattenmyndigheten och kommunerna.  

 

Det sker dock en hel del kommunikation både extern och internt på kommun, länsstyrelse och 

vattenmyndighet. Samtliga deltagare har poängterat att kommunikation är viktigt, och de 

samarbeten som nämns i studien ses som mycket positiva. Det finns en förståelse bland 

deltagarna att arbetet blir mer effektivt och mindre komplicerat vid samarbete och ingen har 

uttryckt en önskan om att samarbeta mindre. 

 

Implementeringen av ramdirektivet för vatten tycks ha initierat en ökning i samarbetet och 

kommunikationen kring vattenfrågor. Kanske det är så att i vattendirektivet implementering i 

Sverige har den begränsade budgeten till att börja med spenderats på datainsamling och att 

bygga upp den vetenskapliga kunskap som krävts för att påbörja arbetet, men att man i 

framtiden kommer att ha en större budget till kommunikation och samarbete de olika 

myndigheterna emellan. Arbetet med att samla data har varit omfattande, och denna data kan 

nu kanske användas för att få igång själva åtgärdsarbetet.   
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8. Slutsats 

 

Denna studietyder på att det råder brist på kommunikation och dialog inom Sveriges arbete 

med ramdirektivet för vatten. Vattenmyndigheten, den myndighet som ansvarar för att 

organisera detta arbete, har publicerat ett åtgärdsprogram (ÅP) och en förvaltningsplan (FP) i 

vilka en plan för Sveriges (norra östersjöns vattendistrikts) fortsatta arbete med direktivet 

beskrivs. Fem tjänstemän på fyra olika kommuner har intervjuats och alla fem har angett att 

ÅP inte är applicerbart i praktiken. I studien har även två tjänstemän från länsstyrelser och en 

tjänsteman på vattenmyndigheten intervjuats och dessa tre anser att ÅP är informativt och 

användbart. En tolkning av dessa data är att vattenmyndigheterna, länsstyrelserna och 

kommunerna har olika förväntningar på åtgärdsprogrammets funktion som styrdokument. Det 

kanske inte är nödvändigt att åtgärdsprogrammet är skrivet med stor detaljrikedom och 

precisa åtgärdsförslag för varje vattenförekomst. Men en ökad dialog mellan 

vattenmyndighet, kommun och länsstyrelse skulle ge kommunerna en ökad insikt i 

målsättningen med åtgärdsarbetet. En sådan fördjupad insikt torde ge kommuntjänstemännen 

ett ökat självförtroende och en mer tydlig bild av intentionen med det fortsatta ÅP och FP. 

Vid en sådan insikt torde mindre vikt läggas vid ÅP som styrande dokument utan mer vikt 

borde läggas på den gemensamma processen att ta fram det. På så sätt kan ÅP:s funktion mer 

vara en sammanfattning av den målsättning de olika myndigheterna gemensamt kommit fram 

till. Alla myndigheter skulle ha en gemensam förståelse för dokumentet, inte olikt den 

gemensamma förståelse länsstyrelsen och vattenmyndigheterna idag har för ÅP.  

 

Studien tyder på att det inom Norra Östersjöns vattendistrikt råder bristfällig kommunikation 

vattenmyndigheten och kommunerna emellan. Kommuntjänstemännen uttrycker att de känner 

sig osäkra i arbetet med ramdirektivet och saknar vägledning i det arbete de ska utföra. 

Kommuntjänstemännen anser även att ÅP och FP saknar en djupare reflektion kring 

målkonflikter och ställer hårda krav på till exempel lantbrukare trots att arbetssituationen 

redan är ansträngd inom jordbruksindustrin. Informationsflödet i vattenförvaltningsarbetet 

uppfattas som enkelriktat och det finns en önskan om mer dialog mellan lokal och regional 

nivå. Även vattenmyndighetstjänstemannen anser att det finns brister i kommunikation och att 

det borde föras en tydligare dialog. En av anledningarna till att situationen ser ut som den gör 

är brist på tid och pengar, problem som lyfts fram av samtliga tjänstemän i denna studie.  

 

Implementeringen av vattendirektivet har dock ökat samarbete och dialog inom 

vattenförvaltningsarbetet samt väckt en medvetenhet om dessa frågor i myndighetssverige.  

Mycket resurser har de senaste åren lagts på konkreta uppgifter som datainsamling och 

vetenskapliga analyser. Detta arbete har nu nått en större omfattning, och torde inte kräva en 

lika stor arbetsbörda för länsstyrelse och vattenmyndighet i framtiden. Om mindre resurser 

läggs på analys och datainsamling torde det finnas mer resurser till kommunikation och 

samarbete myndigheterna emellan. På det sättet kan en gemensam kunskapsbank kanske 

byggas upp och en ömsesidig överenskommelse om målsättning torde kunna skapas. 
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Appendix 

 

Kommunernas tilldelade arbetsuppgifter 

 

Kommunerna har enligt Vattenmyndighetens förslag på åtgärdsprogram för Norra 

Östersjöns vattendistrikt 2015-2021 nio åtgärder att arbeta med under kommande 

sexårsperiod. De är följande: 

 

1. "Kommunerna behöver i sin tillsyn och prövning av 

a. miljöfarlig verksamhet och andra verksamheter ställa sådana krav så att 

miljökvalitetsnormen för vatten följs. 

b. förorenade områden särskilt prioritera och ställa krav på utredningar och 

åtgärder så att MKN för vatten följs. 

 

2. Kommunen behöver driva tillsyn så att 

a. utsläppen av kväve och fosfor från jordbruk och hästhållning minskas i de 

vattenförekomster där jordbruk bidrar till att MKN för vatten inte följs eller 

riskerar att inte följas 

b. tillförseln av växtskyddsmedel minskar till vatten inom områden med 

vattenförekomster som inte följer, eller riskerar att inte följa MKN för vatten så 

att god kemisk status och god ekologisk status kan uppnås. 

 

3. Kommunerna behöver ställa krav på hög skyddsnivå för enskilda avlopp som bidrar 

till att en vattenförekomst inte följer, eller riskerar att inte följa MKN för vatten 

 

4. Kommunerna behöver genomföra tillsyn på avloppsreningsnät och mindre reningsverk 

och införa krav på ökad rening, eller på annat sätt minimera utsläpp, som bidrar till att 

vattenförekomster inte följer, eller riskerar att inte följa, MKN för vatten. 

 

5. Kommunerna behöver minska närsaltbelastningen i de fall åtgärder rörande enskilda 

avlopp, avloppsreningsverk, jordbruk och liknande inte fullt ut kan bidra till att uppnå 

betinget avseende kväve och fosfor, genom att 

a. inom sina avrinningsområden genomföra kompletta åtgärder så som odling 

och/eller skörd av marina substrat, behandling/hantering av närsaltsbelastade 

sediment, biomanipulation eller motsvarande 

b. inom havsplaneringen utse områden särskilt prioriterade för 

näringsreducerande åtgärder och i dessa prioritera etablering av exempelvis 

storskaliga musselodlingar. 

c. Åtgärden behöver genomföras så att MKN för vatten följs.  

 

6. Kommunerna behöver säkerställa ett långsiktigt skydd för den nuvarande och framtida 

dricksvattenförsörjningen så att MKN för vatten följs. Kommunen behöver särskilt 

a. inrätta vattenskyddsområden med föreskrifter för nuvarande och framtida, 

allmänna och enskilda dricksvattentäkter, 



60 

 

b. göra en översyn av vattenskyddsområden som inrättas före miljöbalkens 

införande och vid behov revidera skyddsområdets avgränsningar och 

tillhörande föreskrifter så att tillräckligt skydd uppnås,  

c. bedriva systematisk och regelbunden och regelbunden tillsyn på både allmänna 

och enskilda dricksvattentäkter, som försörjer fler än 50 personer eller där 

vattentäktens uttag är mer än 10M3/dag 

d. uppdatera översiktsplanerna med regionala vattenförsörjningsplaner 

e. se till så att samtliga allmänna yt- och grundvattentäkter har tillstånd för 

vattenuttag, särskilt i områden med vattenförekomster som inte följer eller 

riskerar att inte följa MKN för vatten 

 

7. Kommunerna behöver utveckla sin översikts- och detaljplanering och prövning enligt 

plan- och bygglagen så att MKN för vatten följs. Åtgärden behöver genomföras i 

samråd med länsstyrelserna. 

 

8. Kommunerna behöver utveckla vatten- och avloppsvattenplaner särskilt i områden 

med vattenförekomster som inte följer, eller riskerar att inte följa MKN för vatten. 

Åtgärden behöver genomföras efter samverkan med länsstyrelserna. 

 

9. Kommunerna behöver inventera, planera och genomföra åtgärder mot vandringshinder 

för fisk och andra vattenlevande djur vid vägpassager över vatten i det kommunala 

vägnätet, särskilt i områden med vattenförekomster där vandringshinder bidrar till att 

MKN för vatten inte följs. Åtgärderna behöver utföras efter samverkan med berörd 

länsstyrelse och trafikverket." 
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Intervjufrågor kommun 

 

Den sexårsperiod som just har varit (2009-2015) 

 

- Hur har ni arbetat med att genomföra ramdirektivet för vatten de senaste åren? 

- Hur arbetar ni med att införa Miljökvalitetsnormerna i planläggningsarbetet? 

- Känner ni er nöjda med sexårsperioden som helhet?  

- Har ni upplevt några svårigheter eller problem i arbetet?  

 

Den kommande sexårsperioden (2016-2021) 

- Den nya sexårsperioden har ju just börjat och ett samrådsmaterial har skickats ut, har du 

hunnit titta på förslagen för åtgärdsplan och förvaltningsplan? 

- Om ja, skulle jag jättegärna höra dina kommentarer och tankar kring detta material (behöver 

inte alls vara långdraget). 

- Har du medverkat något i samrådet? 

- Om ja: Finns det någon möjlighet för er att skicka ert remissvar till mig? Det skulle vara 

jätteintressant att läsa. 

 

- Har ni en tydlig bild av vad vattenmyndigheten vill att ni ska utföra under de kommande sex 

åren? 

- Om ja: berätta gärna hur ni i nuläget planerar att jobba med ramdirektivet. 

- Om inte, finns det något särskilt som är oklart? 

 

- Hur samarbetar ni kring vattenförvaltning med länsstyrelsen, vattenmyndigheten och andra 

centrala myndigheter? 

 

- Hur samarbetar ni med andra enheter på kommunen i genomförandet av vattendirektivet? 

- Hur arbetar ni med att utveckla deltagande och dialog med dem som berörs av 

vattenförvaltningen på lokal nivå? Hur skulle större deltagande och dialog kunna uppnås i 

framtiden? 

 

Användning av kunskap i vattenförvaltningen 

 

- Hur sker kunskapsutbytet mellan kommun, centrala myndigheter, konsulter, forskare och 

lokala aktörer som markägare, föreningar, och allmänheten? 

- Hur skulle kunskapsutbytet mellan olika aktörer kunna förbättras? 

- Hur sammanställs den information som finns? Görs den tillgänglig för alla? 

- Vilken skulle vara den viktigaste kunskapsutvecklingen för vattenförvaltningen i din 

kommun? 

 

- Vilka anser du skulle vara de viktigaste förbättringarna att åstadkomma i 

vattenförvaltningen? 
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Intervjufrågor Länsstyrelse 

Den sexårsperiod som just har varit (2009-2015) 

- Hur har ni arbetat med ramdirektivet för vatten de senaste åren? 

- Känner ni er nöjda med sexårsperioden som helhet?  

- Har ni upplevt några svårigheter eller problem i arbetet? 

 

Den kommande sexårsperioden (2016-2021) 

- Den nya sexårsperioden har ju just börjat och ett samrådsmaterial har skickats ut, har du 

hunnit titta på förslagen för åtgärdsplan och förvaltningsplan? 

- Om ja, skulle jag jättegärna höra dina kommentarer och tankar kring detta material (behöver 

inte alls vara långdraget). 

- Har du medverkat något i samrådet? 

- Om ja: Finns det någon möjlighet för er att skicka ert samrådsmaterial till mig? Det skulle 

vara jätteintressant att läsa. 

- Har ni en tydlig bild av vad vattenmyndigheten vill att ni ska utföra under de kommande sex 

åren? 

Berätta gärna hur ni i nuläget planerar att jobba med ramdirektivet framöver. 

Finns det något som är oklart? 

 

Kommunens arbete 

Mitt arbete inriktar sig i första hand på kommunens arbete med ramdirektivet för vatten. Ni på 

länsstyrelsen har uppdraget att vägleda kommunen i flera frågor.  

- Hur arbetar ni med det? 

- Upplever du några svårigheter i att vara vägledningsmyndighet? 

 

En viktig del av ert arbete är att granska kommunernas arbete med översiktsplanen och 

detaljplaner, så att miljökvalitetsnormen för vatten uppnås i all planläggning.  

- Hur arbetar ni med det?  

- Har ni upplevt några svårigheter eller problem i det arbetet? 

 

- Hur följer ni upp och kontrollerar att kommunerna har uppfyllt sina åligganden under den 

förvaltningscykel som varit? Vad blir konsekvenserna om de inte har gjort det? 

 

- Hur samarbetar ni kring vattenförvaltning med kommuner, vattenmyndigheten och andra 

centrala myndigheter? 

- Hur arbetar ni med att utveckla deltagande och dialog med dem som berörs av 

vattenförvaltningen på lokal nivå? Hur skulle större deltagande och dialog kunna uppnås i 

framtiden? 

 

Användning av kunskap i vattenförvaltningen 

- Vilken kunskap är viktigast för vattenförvaltningen och hur tas den fram? 

- Hur sker kunskapsutbytet mellan länsstyrelse, kommun, vattenmyndighet, andra 

myndigheter, konsulter, forskare och lokala aktörer som markägare, föreningar, och 

allmänheten? 

- Hur skulle kunskapsutbytet mellan olika aktörer kunna förbättras? 

- Hur sammanställs den information som finns? Görs den tillgänglig för alla? 
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- Vilken skulle vara den viktigaste kunskapsutvecklingen för vattenförvaltningen i länet? 

 

- Vilka anser du skulle vara de viktigaste förbättringarna att åstadkomma i 

vattenförvaltningen? 
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Intervjufrågor Vattenmyndigheten 

 

Arbete med det nyss utkomna samrådsmaterialet 

- Kan ni beskriva arbetet med att ta fram samrådsmaterialet för denna sexårsperiod? Hur har 

arbetet gått tillväga? 

- Vad har varit svårt? 

 

- Hur har arbetet från den förra sexårsperioden utvärderats? 

- Anser du att arbetet med ramdirektivet i Sverige var lyckat under förra cykeln? 

- Berätta isåfall gärna om något ni anser har varit positivt.  

- Är det något speciellt i arbetsmetodiken från förra cykeln som ni velat ändra på inför denna 

cykel? 

- Varför?  

- Är det något från den förra cykeln som ni anser oavslutat, vars arbete fortsätter i den nya 

cykeln? 

- Har ni fått mycket respons under samrådsperioden? 

- Om ja, ge gärna några exempel på åsikter som uttalats.  

 

- Hur samarbetar ni kring vattenförvaltning med länsstyrelsen, kommuner och andra 

myndigheter? 

-Hur arbetar ni med att utveckla deltagande och dialog med dem som berörs av 

vattenförvaltningen på lokal nivå? (Hur skulle större deltagande och dialog kunna uppnås i 

framtiden?) 

 

Kommunernas arbete 

Denna rapport inriktar sig mest på kommunens arbete med ramdirektivet. 

-Vad skulle du säga att kommunens främsta arbetsuppgifter är? 

-Om du kunde ge råd till kommunerna, vad är första prioritet i arbetet som ska utföras? 

 

- Hur följer ni upp och kontrollerar att kommunerna har uppfyllt sina åligganden under den 

förvaltningscykel som varit?  

Vad blir konsekvenserna om de inte har gjort det? 

En del av kommunernas arbetsuppgifter är att utföra tillsyn på föreskrifter och arbetsuppgifter 

vilka är tilldelade andra myndigheter.  

- Vad blir konsekvenserna om dessa myndigheter inte hinner införa dessa styrmedel, och hur 

ser ni på detta? 

 

Miljökvalitetsnormer 

- Kan ni beskriva arbetet med att ta fram miljökvalitetsnormer i olika vattendrag? 

-Vilka aktörer involveras i arbetet med att ta fram miljökvalitetsnormer och hur?  

-Vilka kriterier övervägs när miljökvalitetsnormer ska bestämmas (lokala naturvärden, 

rekreationsvärde, estetiskt värde, ekologiskt värde)?  

-Hur vägs olika kriterier mot varandra och hur hanteras eventuella konflikter mellan olika 

värden?  

-Vilka svårigheter finns i framtagandet av miljökvalitetsnormer? 
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Användning av kunskap i vattenförvaltningen 

-Vilken kunskap är viktigast för vattenförvaltningen och hur tas den fram? 

-Hur sker kunskapsutbytet mellan vattenmyndigheten, länsstyrelse, kommun, andra 

myndigheter, konsulter, forskare och lokala aktörer som markägare, föreningar, och 

allmänheten? 

-Hur skulle kunskapsutbytet mellan olika aktörer kunna förbättras? 

-Hur sammanställs den information som finns? Görs den tillgänglig för alla? 

-Vilken skulle vara den viktigaste kunskapsutvecklingen för vattenförvaltningen i länet? 

 

-Vilka anser du skulle vara de viktigaste förbättringarna att åstadkomma i 

vattenförvaltningen? 

 


