
Institutionen för tematisk utbildning och forskning - ITUF 

Campus Norrköping 
 
 

Magisteruppsats från Miljövetarprogrammet, 2004 
 

Pepa Sarafova 

Möjligheter och svårigheter vid 
tillämpandet av principen förorenaren 

betalar vid implementeringen av 
Vattendirektivet 

 
 

 

 
 
 

Linköpings universitet, Campus Norrköping, 601 74 Norrköping 



 

  

Rapporttyp 
Report category 
 
       Licentiatavhandling  
       Examensarbete 
 AB-uppsats  
       C-uppsats 
  X  D-uppsats     
       Övrig rapport 
 
       ________________  

Språk 
Language 
 
  X   Svenska/Swedish 
       Engelska/English 
 
 
      ________________ 

Titel    
Möjligheter och svårigheter vid tillämpandet av principen förorenaren betalar vid implementeringen av Vattendirektivet 
 
Title 
Possibilities and difficulties when using PPP in implementing the Water Framework Directive  
 
Författare  
Author 
Pepa Sarafova 
 
 

Sammanfattning 
Abstract 
 
Syftet med studien var att undersöka vilka möjligheter och svårigheter som kan finnas vid tillämpandet av principen förorenaren betalar vid 
implementeringen av Vattendirektivet i Sverige och studera vilka ekonomiska styrmedel olika intressenter föredrar. Undersökningen genomfördes 
som en kvalitativ studie. Det empiriska materialet som har legat till grund för min studie har samlats av forskarna från det Vattenstrategiska 
forskningsprogrammet VASTRA genom fokusgruppsintervjuer inom Rönne å avrinningsområde. Materialet har jag analyserat utifrån ekonomisk 
teori och principen att förorenaren skall betala. De ekonomiska styrmedel som berörs i min studie är: skatter, avgifter, handel med 
utsläppsrättigheter och bidrag/subventioner och även åtgärder berörs.  
 
Utifrån principen kan förorenaren betala genom att man med reningsåtgärder förebygger problem, betalar skatt eller avgift för utsläpp som sker 
eller genom att man återställer skador som uppstår.  
 
Slutsatserna som jag drog från min studie är att: 
 – Det kan bli svårt att förorenaren betalar genom avgifter när det handlar om diffusa utsläpp eller om många men små punktutsläpp. Avgifter 
påverkar även konkurrensutsatta företag och de förkastas som styrmedel av intressenterna.  
 – Angående handel med utsläppsrättigheter visar studien att det blir svårt att användas av sådana när det handlar om diffusa utsläpp och det 
förkastas också av intressenterna.  
 – Det finns goda möjligheter att betala genom förebyggande åtgärder. Förebyggande åtgärder accepteras också av intressenterna vilket kan 
underlätta implementeringen av Vattendirektivet.  
 – Respondenterna föredrar att höja den allmänna skatten för att bekosta de åtgärder som behövs och studien pekar på att det kan vara politiskt 
möjligt och accepteras av intressenterna.  
 – Att subventionera företagens miljökostnader kan strida mot principen att förorenaren ska betala, men min studie visar att det finns undantag då 
det kan tillämpas, så jag menar att möjlighet att betala genom skatt finns.  
 
Studien pekar också på att det kan finnas även andra svårigheter vid tillämpandet av principen förorenaren betalar. Det som min undersökning 
pekar på är att vissa åtgärder kan vara svåra att omsätta i praktiken och att den dåliga ekonomin kan bli ett hinder vid tillämpandet av principen 
förorenaren betalar. 
 

ISBN 
_____________________________________________________ 
ISRN  LIU-ITUF/MV-D--04/10--SE 
_________________________________________________________________ 
ISSN 
_________________________________________________________________ 
Serietitel och serienummer 
Title of series, numbering 
 
 
 
 
 
 
Handledare  
Tutor  
Anna Jonsson 

Nyckelord 
Vattendirektivet, principen förorenaren betalar, övergödning, ekonomiska styrmedel, intressenter 
 
 
 
Keywords 

 
Datum        2004-09-20 
Date 

URL för elektronisk version 
 
http://www.ep.liu.se/exjobb/ituf/ 

Institution, Avdelning 
Department, Division 
Institutionen för tematisk utbildning och forskning, 
Miljövetarprogrammet 
Department of thematic studies, 
Environmental Science Programme 



Innehåll 
 
Förord ......................................................................................................................................... 3 
Sammanfattning ......................................................................................................................... 4 
1. Inledning................................................................................................................................. 5 

1.1. Syfte ................................................................................................................................ 6 
1.2. Avgränsningar ................................................................................................................. 6 
1.3. Disposition ...................................................................................................................... 7 

2. Bakgrund ................................................................................................................................ 7 
2.1. Övergödning.................................................................................................................... 7 

3. Metod och material................................................................................................................. 8 
3.1. Val av metod ................................................................................................................... 8 
3.2. Fokusgrupper................................................................................................................... 8 

3.2.1. Val av plats och undersökningsobjekt...................................................................... 9 
3.2.2. Val av deltagare...................................................................................................... 10 
3.2.3. Genomförande av fokusgruppsintervjuerna ........................................................... 10 

3.3. För- och nackdelar med studien .................................................................................... 13 
3.4. Analys............................................................................................................................ 13 

4. Områdesbeskrivning............................................................................................................. 13 
4.1. Rönne ås avrinningsområde .......................................................................................... 13 
4.2. Ringsjöarnas avrinningsområde .................................................................................... 14 
4.3. Bäljane ås avrinningsområde ........................................................................................ 15 

5. Teoretisk utgångspunkt ........................................................................................................ 15 
5.1. Samband mellan miljö och ekonomi............................................................................. 15 

5.1.1. Att sätta pris på miljön ........................................................................................... 16 
5.2. Ekonomiska styrmedel .................................................................................................. 17 

5.2.1. Miljöavgifter och skatter ........................................................................................ 18 
5.2.2. Bidrag/subventioner ............................................................................................... 19 
5.2.3. Handel med utsläppsrättigheter.............................................................................. 20 

5.3. Principen ”Förorenaren betalar”.................................................................................... 20 
5.3.1. Principen i internationella sammanhang ................................................................ 20 
5.3.2. Sveriges relation till principen ............................................................................... 21 
5.3.3. Hur kan förorenaren betala..................................................................................... 22 

6. Resultat och diskussion ........................................................................................................ 22 
6.1. Vem är förorenaren eller vad beror föroreningen av vatten på? ................................... 23 
6.2. Vilka ekonomiska styrmedel föredras från olika intressenter och vilka möjligheter och 
svårigheter finns det att använda de i praktiken................................................................... 24 

6.2.1. Avgifter .................................................................................................................. 24 
6.2.2. Skatter..................................................................................................................... 26 
6.2.3. Bidrag och åtgärder ................................................................................................ 28 
6.2.4. Handel med utsläppsrättigheter.............................................................................. 29 

6.3. Andra svårigheter .......................................................................................................... 30 
6.3.1. Svårigheter med att omsätta åtgärder i praktiken................................................... 30 
6.3.2. Svårigheter med att finansiera................................................................................ 30 

6.4. Slutsatser ....................................................................................................................... 31 
Källor................................................................................................................................ 33 
Internet källor ................................................................................................................... 35 

Bilaga 1 .................................................................................................................................... 36 
Rekrytering av deltagare .................................................................................................. 36 
Deltagarnärvaro................................................................................................................ 36 



 2

Bilaga 2 .................................................................................................................................... 38 
Bilaga 3 .................................................................................................................................... 40 

Intervjufrågor till temat ”Finansiering av åtgärder”............................................................. 40 
Vecka 5............................................................................................................................. 40 
Vecka 9............................................................................................................................. 40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 3

Förord 
 
Jag vill börja med att tacka min handledare Anna Jonsson som har hjälpt 
mig och stöttat mig genom denna studie. Tack Anna för alla goda råd och 
för den uppmuntran som jag fick av dig. Det har känts tryggt att ha dig som 
handledare för den här studien och inspirerande att diskutera mina idéer med 
dig. Jag är också mycket tacksam mot forskarna inom VASTRA som gav 
mig möjligheten att använda deras material. Utan detta skulle denna studie 
inte varit möjlig att genomföra.  
 
Sist men inte minst vill jag tacka mina nära och kära som har stöttat mig och 
som orkat stå ut med mig när jag var som mest inne i uppsatsen. Tack för 
det och för att ni lurade ut mig i den ”riktiga världen” emellanåt.  
 

    Pepa Sarafova  
    Norrköping 2004-08-27 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4

Sammanfattning 
 
Syftet med studien var att undersöka vilka möjligheter och svårigheter som kan finnas vid 
tillämpandet av principen förorenaren betalar vid implementeringen av Vattendirektivet i 
Sverige och studera vilka ekonomiska styrmedel olika intressenter föredrar. Undersökningen 
genomfördes som en kvalitativ studie. Det empiriska materialet som har legat till grund för 
min studie har samlats av forskarna från det Vattenstrategiska forskningsprogrammet 
VASTRA genom fokusgruppsintervjuer inom Rönne å avrinningsområde. Materialet har jag 
analyserat utifrån ekonomisk teori och principen att förorenaren skall betala. De ekonomiska 
styrmedel som berörs i min studie är: skatter, avgifter, handel med utsläppsrättigheter och 
bidrag/subventioner och även åtgärder berörs.  
 
Utifrån principen kan förorenaren betala genom att man med reningsåtgärder förebygger 
problem, betalar skatt eller avgift för utsläpp som sker eller genom att man återställer skador 
som uppstår.  
 
Slutsatserna som jag drog från min studie är att: 
 – Det kan bli svårt att förorenaren betalar genom avgifter när det handlar om diffusa utsläpp 
eller om många men små punktutsläpp. Avgifter påverkar även konkurrensutsatta företag och 
de förkastas som styrmedel av intressenterna.  
 – Angående handel med utsläppsrättigheter visar studien att det blir svårt att användas av 
sådana när det handlar om diffusa utsläpp och det förkastas också av intressenterna.  
 – Det finns goda möjligheter att betala genom förebyggande åtgärder. Förebyggande åtgärder 
accepteras också av intressenterna vilket kan underlätta implementeringen av 
Vattendirektivet.  
 – Respondenterna föredrar att höja den allmänna skatten för att bekosta de åtgärder som 
behövs och studien pekar på att det kan vara politiskt möjligt och accepteras av intressenterna.  
 – Att subventionera företagens miljökostnader kan strida mot principen att förorenaren ska 
betala, men min studie visar att det finns undantag då det kan tillämpas, så jag menar att 
möjlighet att betala genom skatt finns.  
 
Studien pekar också på att det kan finnas även andra svårigheter vid tillämpandet av principen 
förorenaren betalar. Det som min undersökning pekar på är att vissa åtgärder kan vara svåra 
att omsätta i praktiken och att den dåliga ekonomin kan bli ett hinder vid tillämpandet av 
principen förorenaren betalar. 
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1. Inledning  
Vattenfrågor är ett område inom miljöpolitiken där Europeiska Unionens (EU:s) position i ett 
historiskt perspektiv har ökat i betydelse. Efter flera års hårda förhandlingar enades EU 
medlemstater år 2000 slutligen om utformningen av ett omfattande vattendirektiv. Direktiv 
2000/60/EG om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område 
är en omfattande rättsakt, som återspeglar gemenskapens nya förhandlingssätt vad gäller 
reglering av miljöproblem. Det nya i ramdirektivet för vatten är att det tar hänsyn till 
ekosystemet som helhet vilket innebär att alla vattenproblem är relaterade till varandra och 
dessa problem kan inte skiljas från andra relevanta miljöproblem. Erfarenheterna av de flesta 
rättsaker som antagits för att säkerställa att gemenskapens vatten ska ha en acceptabel kvalitet 
och en godtagbar kvantitet visar att enskilda rättsaker inte har lyckats att uppnå sina syften. 
Dels har kvalitén på vattnet försämrats dels har vattenkvantiteten minskat. Det har därför varit 
nödvändigt att integrera dessa akter i ett ramdirektiv som inte fokuserar på ett miljöproblem, 
utan ser vattenproblematiken i ett betydligt bredare perspektiv än förut (Said 2002:161). 
 
Ramdirektivets mål är att en god vattenkvalité skall vara uppnådd senast år 2015 
(2000/60/EG, artikel 1) vilket betyder att EU:s samtliga medlemsstater i högre grad tvingas 
uppmärksamma vattenfrågornas betydelse. Direktivet ska reglera utsläppen av förorenande 
ämnen utifrån deras effekt på vattenmiljö. För närvarande finns 33 prioriterade ämnen, varav 
11 är så kallade prioriterade farliga ämnen. Till dessa senare räknas kväve och fosfor 
(SOU:105, s. 208). Utsläpp av kväve och fosfor till mark, vatten och luft kan orsaka 
övergödning (Warfvinge 1997:195). 
 
Vattendirektivet förutsätter en ny organisation för Sveriges hantering av vattenfrågor. Den 
kanske viktigaste förändringen är att i framtiden ska vattenplanering utgå från 
avrinningsområden vilket innebär att naturens egna gränser för vattnets flöde ska följas. 
Vattenanvändningen ska bedömas ur ett ekonomiskt perspektiv. Den mest kostnadseffektiva 
kombinationen av åtgärder för en hållbar vattenanvändning ska kunna avgöras 
(Naturvårdsverket 2002:5-6). Vattnet är inte en kommersiell produkt utan ska snarare 
betraktas som ett arv. Det är emellertid viktigt att sätta ett pris på vattnet, eftersom 
prissättningen fungerar som motiv för att uppmuntra till en mer hållbar användning. 
Ramdirektivet för vatten kräver att medlemsstaterna utvecklar en politik för 
vattenprissättning, där alla användare - jordbruk, industrier och hushåll bidrar. Direktivets 
princip är att den som förorenar betalar, eftersom någon i slutänden alltid måste betala priset 
för föroreningen. Principen om att förorenaren skall betala (PPP, Polluter Pays Principle) 
innebär att den som direkt eller indirekt riskerar att orsaka skador i miljön skall betala de 
samhällsekonomiska kostnader som uppstår. Direktivet ger emellertid länderna utrymme för 
att tillhandahålla vattentjänster till överkomligt pris (EU- kommissionen: Miljö, 2002). 
 
I Direktivets Artikel 14, om information till och samråd med allmänheten, står att EU-
länderna ”skall uppmuntra aktiv medverkan från samtliga berörda partner i genomförandet av 
detta direktiv, särskilt när det gäller att utarbeta, se över och revidera förvaltningsplanerna för 
avrinningsdistrikten”. Allmänhetens deltagande gäller hela planeringsprocessen för 
genomförandet av direktivet, både åtgärdsprogram och förvaltningsplaner, är en stor och 
viktig fråga (2000/60/EG:14). Allmänhetens deltagande är inte ett mål i sig, utan syftet är att 
man för hela beslutsprocessens giltighet vinner på att människor känner sig delaktiga och vet 
vad det handlar om. Att ökat deltagandet från allmänheten stärker beslutsfattandet beror på att 
man ”bygger besluten på delade kunskaper, erfarenheter och vetenskapliga bevis, att besluten 
påverkas av åsikter och erfarenheter hos dem som berörs av de, att innovativa och kreativa 
lösningar övervägs samt att nya arrangemang fungerar och accepteras av allmänheten”. Ju 
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öppnare beslutsprocessen är, desto mindre är också risken för tvister och missförstånd, 
förseningar och hinder för ett effektivt genomförande av direktivet (Naturvårdsverket Rapport 
5307, 2003). 
 
Forskning angående införandet av Vattendirektivet i Sverige pågår nu på flera platser. Ett 
forskningsteam som studerar frågor kring införandet av Vattendirektivet är forskarna inom det 
Vattenstrategiska forskningsprogrammet (VASTRA). VASTRA bedriver forskning kring 
strategier för vattenplanering och vattenförvaltning med inriktning på ett av de nationella 
miljömålen, nämligen ”Ingen övergödning”. Målet för VASTRA är att bidra till ökad kunskap 
och utveckling av användbara verktyg som väsentligt bidrar till att finna effektiv och socialt 
accepterad lösning av problemet med övergödning på avrinningsområdesskalan. I 
programmet medverkar ca 25 forskare och doktorander från universitet och högskolor i 
Uppsala, Linköping, Göteborg och Lund, samt från SMHI. Deras pilotområde har sedan 2001 
varit Rönneås avrinningsområde (VASTRA 2001).  
 
Under våren 2004 genomförde VASTRA fokusgruppintervjuer med syfte att ”identifiera de 
processer, styrmedel och organisationsformer som är ekonomiskt, socialt och 
kunskapsmässigt möjliga att använda för att uppnå hållbar avrinningsområdesvis 
vattenförvaltning”. Den övergripande och praktiskt orienterade frågeställningen gäller 
metoder för att komma till rätta med problemet övergödning. Med metoder avser forskarna på 
VASTRA en rad saker, från faktiska skötselåtgärder till organisation, konfliktlösningar och 
styrmedel (VASTRA 2003). 
 

1.1. Syfte 
Vattendirektivet utgår från principen att förorenaren ska betala. För att principen ska kunna 
börja användas i praktiken är det viktigt att veta vem förorenaren är, hur mycket den förorenar 
och på vilket sätt den kan betala. Enligt ekonomisk teori kan man genom att använda sig av 
olika ekonomiska styrmedel tvinga förorenaren att betala de samhällsekonomiska kostnaderna 
som uppstår på grund av hans eller hennes utsläpp. I vattendirektivet påpekas att allmänhetens 
deltagande är viktigt i planeringsprocessen och att i beslutet till åtgärdsprogram bör tas 
hänsyn till de berördas åsikter. 
 
Syftet med denna studie är att, utifrån det material som har tagits fram av VASTRA, 
undersöka vilka ekonomiska styrmedel olika intressenter föredrar och studera vilka 
möjligheter och svårigheter som kan uppstå vid tillämpandet av principen förorenaren betalar 
vid implementeringen av Vattendirektivet. För att uppfylla mitt syfte söker jag svar på 
frågorna: 
 

• Vem anser intressenterna är förorenaren eller vad beror föroreningen av vatten på? 
• Hur kan förorenaren betala? 
• Vilka ekonomiska styrmedel föredras av intressenterna? 
 

1.2. Avgränsningar 
Studien berör ett huvudavrinningsområde, Rönne ås, och två till det tillhörande 
subavrinningsområden, nämligen Ringsjöns och Bäljane ås. Undersökningsplatsen har valts 
av VASTRA. En avgränsning som jag har gjort är att i min studie har jag berört bara några av 
de ekonomiska styrmedel som finns. Valet av de ekonomiska styrmedel som jag berör i 
studien har jag gjort med utgångspunkt av det empiriska materialet. I studien berör jag alla 
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ekonomiska styrmedel som har diskuterats under fokusgruppsdiskussionerna. En ytterliggare 
avgränsning är att jag undersöker möjligheten att använda dessa styrmedel endast inom 
områdena jordbruk och enskilda avlopp. Även denna avgränsning har jag gjort med 
utgångspunkt från det empiriska materialet. I studien använder jag begreppet intressenter och 
respondenter om samma målgrupp.  
 

1.3. Disposition 
Inledningsvis berättar jag väldigt kort om det nya Vattendirektivet, att det utgår från principen 
att förorenaren ska betala och att allmänhetens deltagande betonas i direktivet. I nästa kapitel 
redovisar jag bakgrunden till övergödningen. I kapitel tre redogör jag för val av metod, hur 
det empiriska materialet har samlats av VASTRA och hur jag kommer att använda det i min 
studie. I kapitel fyra gör jag en övergripande beskrivning av avrinningsområden som 
studerats. I det femte kapitlet redogör jag för ekonomisk teori och de olika ekonomiska 
styrmedel som jag kommer att använda mig av i min undersökning. I det sista kapitlet 
redovisar jag resultaten med tillhörande diskussion och slutsatser.  
 

2. Bakgrund 

2.1. Övergödning 
Övergödning av mark och vatten är ett mycket allvarligt problem. Genom att öka tillförsel av 
näringsämnen till naturen har människan orsakat en kraftig kemisk förändring i miljön. 
Övergödningen benämns ofta eutrofiering. Eutrof betyder välnärd. Eutrofieringen innebär 
därmed att ett system förändras mot ett mer näringsrikt tillstånd. Denna process kan antingen 
vara antropogen eller naturlig. Antropogen eutrofiering kan orsakas av utsläpp av 
näringsämnen såsom kväve och fosfor till mark, vatten och luft. Det innebär att exempelvis 
konstgödning är en form av eutrofiering. Användningen av konstgödsel har till och med varit 
en förutsättning för att den växande befolkningen i industrivärlden har kunnat försörjas med 
livsmedel. Det är alltså viktigt att ha i minnet, att ämnen som orsakar övergödning samtidigt 
är livsviktiga för att olika växter och djur skall kunna växa till och överleva. Det är en stor 
utmaning att finna metoder för att nå en bra näringsförsörjning inom jordbruket, samtidigt 
som allvarliga negativa miljöeffekter ska undvikas (Warfvinge 1997: 195).  
 
Jordbruket ger upphov till läckage av växtnäringsämnen till omgivningen som kan leda till att 
mark och vatten övergödas, s.k. eutrofiering. Störst negativ miljöpåverkan ger närsalterna 
fosfor och kväve. Till de viktigaste faktorerna som styr vilken mängd som utlakas eller avgår 
genom ytavrinning räknas klimat, jordart, växtodlingens inriktning samt användningen och 
hanteringen av stall- och handelsgödsel. Jordbruket bidrar således till att förorena grund- och 
ytvatten, dvs. vattendrag och sjöar samt kust- och havsvatten. Det bör nämnas i 
sammanhanget att all mark, i olika omfattning, avger näringsämnen till omgivningen. Detta 
gäller även jordbruksmarken, oavsett vilka grödor, brukningssätt och skördenivåer som väljs. 
Till följd av gödsling, att marken ofta ligger obevuxen m.m., har jordbruksmarken i regel 
större utlakning och ytavrinning av växtnäringsämnen än orörd naturmark (SOU 990:59, s. 
436).  
 
Ökad förbrukning av handelsgödsel leder i regel till högre växtnäringsläckage. 
Kväveutlakningen ökar kraftigt vid överoptimala givor. Överoptimal gödsling förekommer, 
särskilt i de fall där även stallgödsel används. Kväve som läckt till diken och våtmarker kan 
under vissa betingelser avgå som ofarlig kvävgas till luften, s.k. denitrifikation. Utdikning och 
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dränering leder till snabbare avrinning och att de naturliga s.k. kvävefällorna som binder eller 
denitrifierar kvävet försvinner. Detta medför ökad kvävebelastning på sjöar och hav. 
Växtnäringsläckage sker även till grundvattnet och vattentäkter. Det är framförallt kväve i 
form av nitrat som blivit ett problem i områden med stor djurtäthet i kombination med 
sandiga, genomsläppliga jordar. Inom vissa odlade sandjordsområden i södra Sverige har 
utlakningen lett till så höga nitrathalter i grundvattnet att detta blivit olämpligt som 
dricksvatten (SOU 1990:59. s. 436). 
 
Problemen med ökad övergödning orsakad av fosfor uppkom i Sverige under efterkrigstiden 
till följd av ökad användning av vattenklosetter samt ökad användning av konstgödsel och 
förändrade brukningsmetoder inom jordbruket. För att minska emissionen från VA- nätet har 
Sverige kraftfullt byggt ut sina kommunala reningsanläggningar. I de kommunala 
reningsverken behandlas olika avloppsvatten, och i vissa fall även dagvatten. I reningsverken 
avskiljes normalt över 95 % av inkommande fosfor i biologiska reningssteg. Varje år 
transporteras ca 5000 ton fosfor från Sverige till omgivande hav. Löst oorganiskt fosfor  
kommer från avrinningen från jordbruksmark, från orenade avlopp och från kommunala 
reningsverk (Warfvinge 1997:202). 
 

3. Metod och material 

3.1. Val av metod 
De kvalitativa metodernas utgångspunkt är att varje fenomen består av en unik kombination 
av kvaliteter eller egenskaper och att man därför inte kan mäta och väga dem (Andersen 
2000:70). Det centrala i de metoderna är att vi genom olika sätt att samla in information kan 
få en djupare förståelse av den problematik vi studerar och kan dessutom beskriva helheten av 
det sammanhang som detta inryms i. Kvalitativa metoder kännetecknas även av närhet till den 
källa vi hämtar vår information från (Holme & Solvang 1997:14). 
 
Som tidigare nämnts är syftet med studien att undersöka vilka ekonomiska styrmedel olika 
intressenter föredrar och vilka för- och nackdelarna är med dessa samt att studera vilka 
möjligheter och svårigheter som kan uppstå vid tillämpandet av principen förorenaren betalar. 
Detta innebär att jag söker skaffa mig kunskap om hur människorna inom Rönne ås 
avrinningsområde tycker och tänker om olika styrmedel och vilka svårigheter som de 
upplever med tillämpningen av principen förorenaren betalar. Därför har jag valt, med 
utgångspunkt från mitt syfte, att använda mig av kvalitativ metod. Att studien bygger på en 
kvalitativ metodik innebär att det är jag som forskare som uppfattar och tolkar den 
information som jag anser vara relevant (Holme & Solvang 1997:76). 
 

3.2. Fokusgrupper 
Materialet som ligger till grund för min studie har samlats av VASTRA (Vattenstrategiska 
forskningsprogrammet) genom fokusgruppsintervjuer. En utförlig beskrivning av metodens 
planering och genomförande kan läsas i VASTRA:s arbetsdokument 
”Fokusgruppsdiskussioner i Rönne å” på deras hemsida, www.vastra.org. Här kommer jag att 
göra en kort redogörelse av deras tillvägagångssätt och jag börjar med en beskrivning av vad 
fokusgrupper är. Morgan (1998:6) definierar fokusgrupp som: 
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 ”a research technique that collects data through group interaction on a topic 
 determined by the researcher. In essens it’s the researcher’s interest that 
 provides the focus, whereas the data themselves come from group interaction”.  
 
Alltså fokusgrupper är en teknik där forskaren bestämmer ämne och samlar material genom 
gruppinteraktion. Syftet är att samla in kvalitativ data. Fokusgrupper är bra att använda när 
man ska diskutera komplexa och svårförståeliga ämnen med syfte att samla kvalitativ data 
(Wibeck 2000:21), vilket passar väldigt bra i denna studie. Deltagarna får på det här viset en 
möjlighet att beskriva sina erfarenheter och uppfattningar. Gruppen består av människor som 
har något gemensamt och deltagarna diskuterar utifrån en fokus (Hylander 1999:5). Gruppen 
leds av en samtalsledare, så kallad moderator, som initierar diskussionen och introducerar nya 
ämnen (Wibeck 1998:2).  
 
En fördel med fokusgruppsmetodiken är att den kan leverera snabba resultat från ett stort 
antal deltagare (Hylander 1999:16). En begränsning med fokusgruppsmetodiken är att 
fokusgrupper är svåra att organisera. Man måste inte bara få människor att delta utan även få 
dem att komma på de angivna tiderna. Några andra begränsningar är att utskriften av 
inspelningarna förmodligen kräver mer tid än motsvarande inspelningar från individuella 
intervjuer. Dessutom rymmer inspelningarna ofta ohörbara delar som försvårar både 
transkriberingen och tolkningen (Bryman 2002:338). 
 
Fokusgrupper kan användas för att försöka säga någonting om de underliggande värderingar 
och premisser som argumentationen utgår från. Värderingarna är ofta specifika för en viss 
kultur eller en viss grupp. Att visa hur argumentationen i flera grupper utgår från samma 
premiss oavsett för vilken ståndpunkt deltagarna sedan argumenterar kan sägas vara en typ av 
generalisering som kan göras utifrån fokusgrupper (Wibeck 2000:124). Detta innebär att de 
preferenser till olika ekonomiska styrmedel som olika intressenter inom Rönne å 
avrinningsområde har, och de svårigheter med tillämpandet av principen förorenaren betalar 
som min studie kommer att peka på, kan mycket väl stämma på andra avrinningsområden. 
Resultatet från min studie kan användas till att uppmärksamma myndighetsutövare när de ska 
tillämpa principen ”Förorenaren betalar”.  
 

3.2.1. Val av plats och undersökningsobjekt  
Vid val av plats har VASTRA utgått från ett antal uppställda kriterier som ansågs viktiga för 
undersökningen. Några av de huvudkriterierna har varit att: 
 
– övergödning är ett betydande problem 
– jordbruksmark och tätorter finns i området 
– det finns många olika brukare eller potentiella brukare av vattenresurserna 
– det finns sjöar, våtmarker och kustvatten med övergödningsproblem 
– avrinningsområdet är lagom stort för att kunna studeras och att etablera kontakter med 
intressenter.  
 
Bland sju föreslagna områden och utifrån de nyss nämnda kriterierna har VASTRA valt ut 
Rönne å avrinningsområden som sitt pilotområde (VASTRA 2001:18). Inom Rönne ås 
avrinningsområdet har vidare valts två subavrinningsområden som även de skulle uppfylla de 
uppsatta kriterierna. Delavrinningsområdena skulle även vara av lämplig skala för att titta på 
åtgärdsplan och organisation av vattenadministration som motsvarar en mellannivå – lokal-
superlokal nivå. Delavrinningsområdena som valts ut är Ringsjöns och Bäljane ås (VASTRA 
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2004:12). Inom Rönne ås avrinningsområden har, med utgångspunkt i syftet, valts flera 
deltagarkategorier (Krueger & Casey 2000:70). De deltagare som har valts är sådana som på 
något sätt är inblandade i användningen och förvaltningen av vattenresurser i Rönne å. Man 
har även tagit hänsyn till att deltagarnas åsikter kommer att vara beroende av vilket intresse de 
representerar och var i området de bor eller har sin verksamhet (Wibeck 2000:52). Efter en 
områdesanalys av olika intressenter (VASTRA 2004:9) har följande intressegrupper inom 
avrinningsområdet identifierats: 

• Lantbrukare (diffusa källor):  
 – växtodlare, kan ha få djur 
 – djurhållare med fler än 50 djur. 
• Enskilda avlopp 
• Verksamhetsutövare (punktkällor), dvs. andra ekonomiska intressen förutom 

jordbruket (turistnäring, avloppsreningsverk, industrier osv.) 
• Fiskeintressen, naturintresserad allmänhet och fritidsutövare, fritids- och 

naturkonsumenter 
• Myndighetsutövare, dvs. kommuner och länsstyrelser.  

 

3.2.2. Val av deltagare 
I god tid före intervjun har deltagarna kontaktats och informerats om vad VASTRA är, vad 
fokusgrupper är, studiens syfte, varför de bör medverka och om tid och plats. Deltagare 
rekryterades från samtliga intressegrupper utom från gruppen ”enskilda avlopp” eftersom de 
tillfrågade från denna grupp inte visade intresse att närvara vid fokusgruppsintervjuerna. Detta 
kan bero på att dessa enskilda medborgare inte på samma sätt som jordbrukare eller andra 
verksamhetsutövare har en intressegemenskap som ger sig uttryck i ett behov av att agera som 
en grupp på ett visst sätt. För dem är det tror jag rena privatekonomiska överväganden som 
styr i de flesta fall. Att de inte har varit med i fokusgruppsintervjuerna kan ha lett till att 
intressanta åsikter, som annars skulle komma fram under intervjuerna, har uteblivit. Från 
grupperna ”växtodlare”, ”djurhållare” och ”myndighetsutövare” rekryterades åtta personer 
från varje grupp. Från gruppen ”verksamhetsutövare” rekryterades sju, och från ”fritid & 
natur” sex. Sammanlagt rekryterades 37 personer. Fem av dessa kom aldrig till intervjun, tre 
var frånvarande under vecka fem och tre andra under vecka nio. De som uteblev eller bara 
närvarade under en av intervjuerna var representanter för olika grupper (VASTRA 2004:20). 
För mer information om rekrytering och närvaro se bilaga 1.  
 

3.2.3. Genomförande av fokusgruppsintervjuerna  
Två typer av fokusgruppsintervjuer har genomförts, homogena och heterogena. 
Gruppmedlemmarna till de homogena grupperna valdes så att de var spridda i hela 
avrinningsområdet men att de delade samma intressen. Dessa grupper blev alltså 
intressemässigt homogena men geografiskt heterogena. Personerna i de homogena grupperna 
hade sedan omgrupperats till att bilda heterogena grupper med en representant från varje 
kategori, grupperade efter subavrinningsområden. Dessa grupper blev alltså geografiskt 
homogena, men intressemässigt heterogena (VASTRA 2004:10).  
 
VASTRA:s huvudsyfte med fokusgruppsintervjuerna var att ”identifiera de processer, 
styrmedel och organisationsformer som är ekonomiskt, socialt och kunskapsmässigt möjliga 
att använda för att uppnå hållbar avrinningsområdesvis vattenförvaltning”. För att säkerställa 
att samtliga teman verkligen skulle komma upp och diskuteras ordentligt har forskarna på 
VASTRA valt att genomföra strukturerade fokusgruppsintervjuer (VASTRA 2004:7). Att 
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intervjuerna är strukturerade betyder att moderatorn styrde frågorna och gruppdynamiken och 
på så sätt hade kontroll över vilka ämnen som skulle diskuteras och försökte få alla 
gruppmedlemmar att delta lika mycket. Det anses också vara styrkan med strukturerade 
intervjuer. Å andra sidan om moderatorn i stor utsträckning styr interaktionen i gruppen finns 
det risk att moderatorns eller forskarens föreställningar och förförståelse fortplantas till 
gruppmedlemmarna (Wibeck 2000:26). Min uppfattning är att modertorn har styrt 
diskussionerna väldigt starkt och från intervjumaterialet framgår det att vid två- tre tillfällen 
uttalar moderator sitt tyckande i en diskussionsfråga. De gånger moderatorn gör det, håller 
inte de intervjuade med. Även om moderatorn kanske inte har påverkat diskussionen i just 
dessa fall måste vi vara medvetna att intervjuaren (i vårt fall moderatorn) påverkar, även om 
oavsiktligt, de intervjuade. Detta sker enligt Myrdal (1968:11) eftersom forskaren aldrig kan 
frigöra sig fullständigt från sina värderingar (Andersen 2000:39).  
 
För att det ska uppnås en theoretical saturation rekommenderar Wibeck (2000:49) att 
åtminstone tre fokusgruppsintervjuer genomförs. Med theoretical saturation menas att för 
varje ny grupp som samlas kommer mindre och mindre ny information att komma fram tills 
ämnet slutligen känns ”mättat” (Wibeck 2000:49). Sammanlagt genomfördes tio 
fokusgruppsintervjuer, en för varje intressentgrupp (homogena) och fem heterogena 
(VASTRA 2004:9). Efter att ha studerat intervjumaterialet är min uppfattning att det 
empiriska materialet som samlades med hjälp av de heterogena fokusgruppsintervjuerna 
under vecka nio är betydligt rikligare än intervjumaterialet från de homogena grupperna. 
Detta kan bero på att deltagarna hade skaffat sig mer information under den första 
intervjuomgången och hade hunnit fundera innan andra omgången. Från de heterogena 
grupperna återkommer ungefär samma information, vilket kan vara indikation på att ämnet 
blev ”mättat”.  
 
För att få givande diskussioner har VASTRA använt sig av stimulusmaterial vilket 
rekommenderas av bland annat Wibeck (2000:66). Stimulusmaterialet innehöll bakgrunds 
beskrivning om övergödningsproblematiken, kort om VASTRA, vattendirektivet och möjliga 
åtgärder och styrmedel i Rönne å (VASTRA 2004). Materialet utformades så att det skulle 
väcka frågor och diskussion (VASTRA 2004:7) och skickades, i god tid före de homogena 
intervjuerna (vecka 5), till deltagarna så att de skulle kunna läsa det och ta ställning till det 
innan diskussionen skulle äga rum, vilket också rekommenderas av Wibeck (2000) Som 
stimulusmaterial till de heterogena grupperna användes diagram och kartor (se bilaga 2) som 
visade belastningen av fosfor och kväve i hela avrinningsområdet och i 
subavrinningsområdena. Stimulusmaterialet var invävt i intervjufrågorna och presentationen 
skedde genom dataprogrammet ”Power point” (VASTRA 2004). 
 
Inför intervjun har en intervjuguide utformats utifrån fyra i förväg bestämda teman. Eftersom 
man hade valt att använda sig av strukturerade fokusgrupper var frågorna specificerade och 
moderatorn användes sig av relativt många frågor vilket rekommenderas av Wibeck 
(2000:61). Alla intervjuer leddes av samma moderator. De intervjufrågor som berör temat 
finansiering av åtgärder redovisas i bilaga 3. I tabell 1 redovisas de olika diskussionsteman i 
den ordning de diskuterades. 
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Tabell 1. De fyra teman som har diskuteras under fokusgruppsintervjuerna. 
 
Område Vecka 5 

(homogena fokusgrupper) 
Vecka 9 

(heterogena fokusgrupper) 
Rönne å Deltagande och samverkansorgan Vattentjänster 
Ringsjön Vattentjänster och finansiering av åtgärder  
Rönne å  Deltagande och samverkansorgan 
Bäljane å Avtal eller samfällighet Avtal eller samfällighet 
Rönne å Samverkansorgan  
Bäljane å 
Ringsjön 
Rönne å 

 Finansiering av åtgärder 
Finansiering av åtgärder 
Finansiering av åtgärder 

 
Fokusgruppsintervjuerna genomfördes i en konferenslokal inom Rönne ås avrinningsområde 
under vecka 5 och vecka 9 år 2004. Innan fokusgruppsintervjuerna garanterades deltagarna 
anonymitet. Intervjuerna startade kl. 9.20 med inledning och presentation och avslutades kl. 
15.00 med en sammanfattning av vad deltagarna hade sagt under diskussionen. Sedan 
tillfrågades deltagarna om deras åsikter hade uppfattats rätt och var och en fick göra en sista 
sammanfattning (VASTRA 2004:23).  
 
Tiden som var avsatt för diskussion av teman ” Vattentjänster och finansiering av åtgärder” 
var 60 minuter och tiden för diskussion av temat ”Finansiering av åtgärder” var 30 minuter 
(VASTRA 2004). Intervjuerna spelades in och transkriberades. Vid transkriptionen kodades 
deltagarnas namn på så sätt att varje deltagares namn ersattes med ett nummer. Det är de 
kodade namnen, eller numren som jag kommer att använda i min studie. Transkriptionen 
gjordes av studenter från miljövetarprogrammet i Norrköping efter instruktion av forskare 
från VASTRA. Eftersom materialet i stort sett har transkriberats ordagrant (t.ex. upprepningar 
som inte tillför något till diskussionen skulle utelämnas, men för de flesta intervjuerna har 
även det materialet transkriberats) anser jag att det kan ha påverkat bara i ringa grad det 
empiriska materialets kvalitet (beroende på hur transkriberaren hör eller uppfattar det 
inspelade materialet kan vi aldrig vara helt säkra att ingen tolkning har skett under 
transkriptionen). Vid transkriberingen av intervjumaterialet från tillsynsmyndigheterna (vecka 
5) har det varit svårt för transkriberaren att urskilja vem som är vem och därför har de 
personer som uttalat sig märkts som man eller kvinna. Delvis gäller detta även transkriptionen 
av intervjun med djurhållande lantbrukare. Jag anser dock att detta inte påverkar min studie 
eftersom jag inte avser att jämföra vad olika grupper av intressenter tycker i förhållande till 
varandra. För min studie är varje åsikt viktig, oavsett om det kommer från en man eller en 
kvinna eller från nummer 1 eller 31. 
 
I min studie använde jag mig av det datamaterial som tagits fram under diskussionen på teman 
”Vattentjänster och finansiering av åtgärder” (vecka 5) och ”Finansiering av åtgärder” (vecka 
9) eftersom jag bedömde att det bäst passade mitt syfte. Transkriberingen av temat 
”Vattentjänster och finansiering av åtgärder” har resulterat i 63 sidor skriftligt material och 
transkriptionen av temat ”Finansiering av åtgärder” i 58. Det är alltså mitt empiriska material 
som jag utgår ifrån för att belägga min analys. 
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3.3. För- och nackdelar med studien 
Som jag nämnde tidigare har det empiriska materialet som ligger till grund för min studie 
tagits fram av forskare från VASTRA genom fokusgruppsintervjuer. Det har gjorts utan min 
medverkan. En nackdel med det är att jag inte har kunnat påverka diskussionen eller vad som 
skulle diskuteras. Till exempel har frågeguiden inte designats av mig. Hade jag utarbetat 
frågeguiden skulle jag kanske ha gjort på annat sätt, till exempel skulle kanske fokus ligga på 
svårigheterna med att använda olika ekonomiska styrmedel vid tillämpandet av principen 
förorenaren betalar, men nu fick jag anpassa mig efter det framtagna materialet. 
 
Fördelen med studien är att jag har fått tillgång till rikligt empiriskt material som har samlats 
av rutinerade forskare genom ett stort antal deltagare och inom ett förhållandevis stort 
avrinningsområde. Jag som student skulle inte kunna ha möjlighet att, vare sig tidsmässigt 
eller ekonomiskt sett, kunna genomföra en så omfattande studie. 
 

3.4. Analys 
Som jag tidigare nämnt bygger studien på en kvalitativ metodik. Detta innebär att det är jag 
som forskare som uppfattar och tolkar den information som jag anser vara relevant (Holme & 
Solvang 1997:76). Materialet som samlades in med fokusgruppsintervjuerna analyserade jag 
med utgångspunkt från mitt syfte vilket var att undersöka vilka ekonomiska styrmedel olika 
intressenter föredrar och vilka för- och nackdelarna är med dem samt att studera vilka 
möjligheter och svårigheter som kan uppstå vid tillämpandet av principen förorenaren betalar. 
Analysen har jag genomfört i flera steg. Först började jag med att läsa genom det empiriska 
materialet och skaffa mig en uppfattning av den information som hade samlats in. Sedan 
gjorde jag en översiktsanalys av texten med syftet att identifiera återkommande teman som 
utifrån mitt syfte var intressanta att undersöka mer utförligt.  
 
Svårigheter med tillämpandet av principen ”Förorenaren betalar” är ett återkommande tema i 
materialet. Detta har jag analyserat utifrån de olika intressenternas synvinkel. Först försökte 
jag utifrån de olika intressenterna identifiera vem förorenaren är eller vad föroreningen av 
vattnet beror på. Svar på frågan hur kan förorenaren betala har jag fått genom att studera vad 
principen ”Förorenaren betalar” säger. 
 
I fråga om ekonomiska styrmedel kunde jag identifiera fem återkommande teman, nämligen 
avgifter, skatter, handel med utsläppsrättigheter, bidrag och åtgärder. Här analyserade jag 
först vilka av dessa som föredras av de olika intressenterna och varför, och sedan har jag med 
hjälp av ekonomisk teori analyserat möjligheten eller svårigheten att använda dem. Valet att 
använda mig av ekonomisk teori vid analysen av mitt empiriska material gjorde jag med 
utgångspunkt från mitt syfte. 
 

4. Områdesbeskrivning 

4.1. Rönne ås avrinningsområde 
Rönne å är det näst största avrinningsområdet i Skåne. Totalt upptar området 1900 km2, varav 
Ringsjöarna med tillrinningsområde upptar ca 20 %. På vägen mellan Ringsjöarna och 
Skälderviken ansluter många biflöden. De tre största är Rössjöholmsån, Bäljane å och Pinnån. 
Området runt Rönneån är förhållandevis tätbefolkat. Här bor ca 100 000 människor. Av dessa 
finns 70 000 i tätorter. Inom Rönne å finns 14 kommuner representerade. Den mänskliga 
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påverkan på vattensystemet är stort. Flera olika industrianläggningar finns inom området och 
30 % av marken är uppodlad. Halterna av näring i vattendragen är kraftigt förhöjda jämfört 
med bakgrundsnivåerna, särskilt nedströms jordbruksområden. Andelen kväve från 
jordbruken synes ha ökat under de senaste decennierna, samtidigt som påverkan från tätorter 
och industrier har minskat i takt med att avloppsledningsnätet byggts ut och reningsverken 
förbättrats (Rönneå kommitténs hemsida 2004). En fortsatt minskning enbart av bidrag från 
punktkällor skulle enligt VASTRA:s beräkningar vara mycket dyrt i förhållande till resultaten 
och därför anser forskarna i VASTRA att nu är det de diffusa källorna som är mest 
kostnadseffektiva (VASTRA 2004) Rönne ås avrinningsområde kommer i det framtida 
vatten-Sverige att utgöra ett av 119 huvudavrinningsområden.  
 
Rönne å mynnar ut i Skälderviken. Årligen transporteras ca 2 200 ton kväve ut till 
Skälderviken från Rönne å och Vege å. Skäldervikens kustvatten ligger i övergångszonen 
mellan Östersjön och Nordsjön. Området är extra känsligt för höga halter av näring eftersom 
förutsättningarna för omblandning av kustvattnet är dåligt. Detta medför en stor risk för 
syrebrist på bottnarna. De höga halterna av näringsämnen i kustvattnet ger upphov till en 
överproduktion av växtmaterial och vissa år också till algblomningar, ibland giftiga, som 
leder till syrebrist i vattnet. Syrebristen ger upphov till förändringar av djur- och växtlivet, på 
1960-talet försvann havskräftan och mängden torsk i området har enligt Fiskeverket minskat 
kraftigt sedan 1980-talet. Skäldervikens landområde är ett av regionens största marina 
våtmarksområden med ett rikt fågelliv (Rönneå kommitténs hemsida 2004). 
 

4.2. Ringsjöarnas avrinningsområde 
Ringsjön är Skånes näst största sjö och det är här som Rönne å har sin början. Ringsjön består 
av tre olika delar, Sätoftasjön, Östra och Västra Ringsjön. Sjöarnas avrinningsområde är 395 
km2 varav sjöytorna upptar 10 %. Avrinningsområdet domineras i norr och nordost i 
huvudsak av skog medan de södra och sydvästra delarna är utpräglad jordbruksbygd. Totalt 
bor ca 21 000 människor i avrinningsområdet varav 70 % bor i tätorter. Ringsjön och dess 
tillrinningsområde utgör ett värdefullt naturområde, med stort värde för rekreation och fiske. 
Sjöarna hyser flera fina badplatser. Ringsjön var tidigare vattentäkt för Västra Skåne men 
numera endast reservvattentäkt. Dricksvattnet måste nu importeras från Bolmen i Småland 
(Rönneå kommitténs hemsida 2004).  
 
Under 1960-talet försämrades vattenkvalitén på grund av den ökade belastningen av kväve 
och framför allt fosfor från omgivande land och reningsverk. Kraftiga algblomningar uppstod 
och sjöns ekosystem förändrades. I början av 1980-talet startade Ringsjönkommittén sitt 
arbete med att minska den årliga fosfortillförseln med 70 %. De åtgärder man genomfört har 
varit utbyggnad av kommunala avloppsanläggningar, förbättring av enskilda avlopp, 
utbyggnad av gödselvårdsanläggningar, förbättring av stallgödselanvändningen genom bättre 
anpassade givor och mera vårspridning, erosionshämmande åtgärder samt större arealer ”grön 
mark”. Dessutom genomfördes utfiskning 1989-92 (Rönneå kommitténs hemsida 2004). 
 
Effekterna av utförda åtgärder har i första hand inneburit en minskning av fosforbelastningen. 
Fosforhalterna i Ringsjön har minskat från 200 – 300 mikrogram per liter i början av 1980-
talet till ca 80 mikrogram per liter på 1990-talet. Fosforbelastningen har minskat från ca 30 
ton per år 1980 till ca 5 – 10 ton per år under det senaste decenniet. Ringsjönkommittén har i 
sina undersökningar konstaterat en rad problem i sjön, till exempel stadig försämring av 
siktdjupet, minskad förekomst av undervattenväxter, obalans i fisksamhället, risk för 
algblomning och syrebrist i bottenvattnet. Siktdjupet ökade och var relativt bra under åren 
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1989 – 1996, men under perioden 1997 – 2002 har det försämrats igen. Belastningen av 
näringsämnen från omgivningen till Ringsjön är fortfarande alltför hög och därtill läcker 
sedimentet näring från gamla synder (Rönneå kommitténs hemsida 2004). 
 

4.3. Bäljane ås avrinningsområde 
Bäljane å är ett mindre biflöde till Rönne å som mynnar ut i höjd med Röstånga. 
Avrinningsområdet som har en yta på 47 km2 ligger huvudsakligen inom Svalövs och 
Klippans kommuner. Antalet boende i området anges för 1995 till ca 1400, varav 850 i 
tätorten Röstånga. I Röstånga finns områdets enda punktutsläpp i form av ett kommunalt 
reningsverk. Många enskilda avlopp i området har dålig rening, en betydande majoritet av 
avloppen har endast 10-20 % rening av kväve och fosfor. Bäljane å är även hårt belastat av 
närsaltsläckage från jordbruket (Rönneå kommitténs hemsida 2004). 
 

5. Teoretisk utgångspunkt 

5.1. Samband mellan miljö och ekonomi 
För att kunna undersöka vilka svårigheter som kan finnas vid tillämpningen av de ekonomiska 
styrmedel som föredras av de olika intressenterna valde jag att använda mig av ekonomisk 
teori. Sambanden mellan miljö och ekonomi har under de senaste åren haft en central plats i 
samhällsdebatten.  
 
Begreppet ekonomi betyder ”hushållning med knappa resurser”. En marknadsekonomi 
fungerar idealt så att hushållning sker genom köpande och säljande på marknader. Tanken är 
att det pris som bestäms på marknaden ska spegla varans värde och därigenom också varans 
relativa knapphet i ekonomin som helhet. Adam Smith lanserade begreppet ”en osynlig 
hand”. Hans tanke var att när köpare och säljare möttes och handlade så bestämde de priserna 
på olika varor. Dessa priser återspeglade varans värde eller knapphet. Priset blev en bärare på 
information och därmed skulle marknaden likt en osynlig hand styra så att alla varor användes 
på det sätt som innebär störst nytta för samhället som helhet. Men för Smith var det osannolikt 
att helt fria, oreglerade marknader skulle kunna skapa välfärd i vid bemärkelse, eftersom 
sådana marknader inte skulle fånga upp de många och viktiga värden som inte kan prissättas 
på marknader. Enkelt uttryckt kan denna sida av Smiths tänkande kallas för ”en osynlig fot”, 
som ”sparkar” på värden som inte spontant låter sig prissättas genom köpande och säljande på 
marknader. Exempel på sådana värden är olika sociala värden som resursfördelning och 
jämlikhet, samt miljövärden som rent vatten, ren luft och biologisk mångfald 
(Naturvårdsverket 2000:9). 
 
Typiskt för värden som inte prissätts på marknader är att de saknar ägare. Lufthaven, 
ozonlagret och den biologiska mångfalden tillhör ingen och ändå oss alla. Inom ekonomin 
brukar man kalla dessa värden kollektiva nyttigheter och de kännetecknas av att kostnaden för 
att nyttja dem är noll. Eftersom dessa varor saknar ägare, saknas också förutsättningar för att 
handla med dem och därigenom blir det inte möjligt att hushålla med denna typ av resurser 
(Olsson 2004:153). Med ett fritt tillträde till de kollektiva nyttigheterna eller de allmänna 
tillgångarna riskerar det att skapas sociala mekanismer som leder till överutnyttjande, ett 
fenomen som biologen Garrett Hardin (1968) kallar för ”de allmänna tillgångarnas tragedi” 
(The Tragedy of the Commons). 
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Logiken av det allmänna är att varje hushåll har rättigheten att ta resurser från och släppa 
föroreningar till det allmänna. För att samla upp tillgångar tror varje hushåll att det kan skaffa 
sig en del av resurserna eller släppa ut en del föroreningar samtidigt som man fördelar en del 
av kostnaderna över alla hushåll med vilka det allmänna delas. Därigenom blir vinsten större 
och kostnaderna väldigt små. Några hushåll skaffar sig snabbare tillgångar än andra och detta 
i sin tur ger dem möjlighet att skaffa sig ännu större del av det allmänna. Misstaget i logiken 
av det allmänna ligger i misslyckandet att inse att alla hushåll frestas att göra samma sak. 
Alltså en del av vinsten för ett hushåll producerar faktisk en del nettokostnad för varje 
hushåll. Själviska hushåll skaffar sig tillgångar från det allmänna genom att förvärva mer än 
deras rättvisa del av resurserna och betala mindre än deras rättvisa del av den totala 
kostnaden. När befolkningen ökar och begäret pågår otyglat kollapsar det allmänna och slutet 
blir ”The Tragedy of the commons” (det allmännas tragedi) (Hardin 1968). 
 
En oreglerad marknadsekonomi anses ha svårt att fånga upp värdet av kollektiva nyttigheter 
och därför är det lätt att överutnyttja dessa vilket ger samhällsekonomisk ineffektivitet i form 
av miljöförstöring och sociala ojämlikheter (Olsson 2004:153). För att benämna resultatet av 
att vissa värden inte är inkluderade i priset på en vara eller tjänst används ibland inom 
ekonomin begreppet externa effekter. De uppstår då ett eller flera företags produktion, eller 
individers konsumtion försämrar produktionsvillkoren för övriga företag eller 
levnadsstandarden för andra individer, utan att försämringen ersätts av den eller dem som 
orsakar skadan. Externa effekter är alltså en kostnad som inte beaktas i en varas prisbildning 
så som olika typer av föroreningar eller överutnyttjande av en resurs. De utgör skillnaden 
mellan de kostnader producenten räknar med och de verkliga kostnaderna för varan, eller 
mellan den privatekonomiska och den samhällsekonomiska kostnaden. Sambandet mellan 
dessa kan beskrivas: 
 
Samhällsekonomiska kostnader = Privatekonomiska kostnader + Externa effekter 
 
Enligt ekonomisk teori kan den externa effekten internaliseras (inkluderas), det vill säga göras 
synligt i priset på den produkt som orsakar den genom en skatt eller avgift som motsvarar den 
externa effekten (Naturvårdsverket 2000:11). Eftersom externa effekter kan vara positiva 
räknas här också bidrag och subventioner (Brännlund & Kriström 1998:42). Jordbruket kan 
generera såväl positiva (”öppna landskap”) externa effekter som negativa (”övergödning”).  
 

5.1.1. Att sätta pris på miljön 
Den bärande idén är att marknaden behöver hjälp för att hushålla med de viktiga värden som 
ett fungerande ekosystem utgör. Statens roll kan beskrivas som ”ställningsföreträdande ägare” 
till dessa miljövärden. Genom att införa miljöskatter sätts pris på miljön, och det blir dyrare 
att till exempel släppa ut föroreningar till luft eller vatten (Naturvårdsverket 2000:12).  
 
Det viktiga och samtidigt svåra med ekonomiska styrmedel är att värdera de externa 
effekterna så korrekt som möjligt så att skatten, avgiften eller priset för att förorena sätts på 
den nivå där samhällets kostnad för ytterligare utsläpp är lika med kostnaderna för ytterligare 
rening. Den optimala reningsgraden uppnås när marginalkostnaden för miljöförstöring är lika 
stor som marginalkostnaden för rening. Om reningskostnaderna drivs längre blir kostnaden 
för den ytterligare reningen större än miljövinsten. För samhället är det lönsamt att öka 
reningen när reningsgraden är lägre än den optimala punkten. Om ett pris eller en skatt sätts 
på rätt nivå är tanken att den enskilda resursanvändningen kommer att ligga där det är 
”korrekt” från samhällsekonomisk synpunkt. Detta innebär att så länge ett företag renar 
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mindre än den optimala nivån är ytterligare rening billigare än miljöavgiften eller skatten. 
Rening utöver denna optimala nivå är dyrare än skatten eller avgiften (Olsson 2004:154). 
 
I praktiken är det emellertid inte så lätt att sätta ett pris på miljön eftersom visa värden som till 
exempel förlusten av biologisk mångfald eller uttunning av ozonlagret är svåra att värdera i 
ekonomiska termer. Löwgren (2004:140) menar att om ingen direkt förorenare kan 
identifieras täcks kostnaderna genom skatter, och satsningarna görs på grundval av 
lagstiftning enligt nationella prioriteringar. Detta kan ses som en gemensam värdering av vad 
ett visst objekt är värt.  
 

5.2. Ekonomiska styrmedel 
Fem olika typer av ekonomiska styrmedel kan urskiljas. Det handlar om skatter och avgifter, 
bidrag, pantsystem, föroreningsmarknader och böter (Ammenberg 2001:46). Forskarna skiljer 
på ekonomiska styrmedel som har direkt- eller indirekt styreffekt. Med direkt styreffekt 
menas att det ekonomiska styrmedlet ger direkt förbättring i miljön genom att 
miljökostnaderna syns i priset på marknaden, vilket påverkar de val som konsumenter och 
producenter gör. Med indirekt styreffekt avses den styreffekt som uppstår när influtna medel 
används för vissa miljöinsatser som till exempel information eller åtgärder. Miljöåtgärder kan 
delas i tre grupper, nämligen förebyggande, undvikande och återställande. Till de 
förebyggande kan räknas till exempel bestämmelser om spridningsarealer och tider för 
gödselspridning, och miljöavgifter och miljöskatter. För att undvika miljöskador anordnas 
reningsåtgärder av olika slag. För punktutsläpp byggs tekniska reningsanordningar. De diffusa 
utsläppen från jordbruken kan minskas med bland annat våtmarker och kantzoner. På det här 
området finns det möjligheter att knyta ihop orsak och verkan och principen om förorenarens 
kostnadsansvar kan tillämpas. När det gäller återställande av gamla skador är det ofta 
kommunerna eller staten som får träda emellan med finansiering (Löwgren 2004:140). 
 
För att minska kväveutlakningen från jordbruksmark tillämpas inom det nuvarande 
åtgärdsprogrammet en rad olika styrmedel och åtgärder. Några av styrmedlen och åtgärderna 
skapar främst goda förutsättningar för att genomföra andra styrmedel och åtgärder, vilka i sin 
tur har direkt utlakningsbegränsande effekt. För att tillämpa att spridningspunkter för 
stallgödseln skall kunna väljas är en förutsättning att det finns en tillfredställande 
lagringskapacitet. Andra styrmedel och åtgärder har i sig en direkt effekt och minskar 
kväveutlakningen. Flera av styrmedlen och åtgärderna, t.ex. en fånggrödeodling, gör det 
också möjligt att ta hänsyn till fler än en av de faktorer som styr utlakningen från mark såsom 
klimat, jordart och förekommande odling (SOU 2003:9 s. 234). 
 
Inom forskningen finns idag en tendens att föredra styrmedel som har direkt styreffekt, vilket 
man menar ökar styrmedlets legitimitet (Naturvårdsverket 2001). Därför anser många 
ekonomer det som fördelaktigt att lägga styrmedlet så nära miljöproblemet som möjligt vilket 
tydliggör principen om att förorenaren ska betala. Dessutom föredras riktade styrmedel 
eftersom de synliggör vad som ska påverkas och vem som bär kostnaden. Men om det är svårt 
att hänföra en viss skada till en viss aktör, vilket är vanligt vid diffusa utsläpp som 
eutrofiering, framförs det ofta att den aktivitet eller den insats (exempelvis handelsgödsel) 
som orsakar miljöproblemet ska beskattas eller avgiftsbeläggas (Olsson 2004:156). 
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5.2.1. Miljöavgifter och skatter 
Avgifter och skatter verkar genom att fördyra en vara eller tjänst. En principiell skillnad är att 
skatter utgör en allmän inkomst till statskassan, medan det medel som tas som miljöavgift är 
öronmärkta och återförs i någon form till de avgiftsskyldiga (Ammenberg 2001:46). Enligt 
förarbetena till 1974 års regeringsreform ska en avgift motsvara en motprestation, till exempel 
miljöförbättrade åtgärder. Den specificerade motprestationen är rätten att släppa ut en viss 
mängd föroreningar, rätten att förbruka en viss mängd ändliga resurser etc. (Naturvårdsverket 
2000:24).  
 
Avgifter på utsläpp kan uppfattas som ett sätt att korrigera marknadspriserna när externa 
effekter snedvrider prisernas informationsinnehåll. Ett argument för att använda avgifter på 
utsläpp som styrmedel i miljöpolitiken är att en konkret satt avgift kommer att minimera 
resursåtgången för att nå ett givet miljömål. Vidare behöver myndigheterna inte detaljerad 
kunskap om förorenarens teknologi, därför att avgiften ger företagen väldefinierade 
incitament att finna kostnadseffektiva lösningar på rening av utsläpp. Priset på företagets 
produkter kommer, normalt sett, att stiga på marknaden eftersom kostnaden för att producera 
har stigit. I normalfallet kommer företagen att kunna vältra över en del av kostnaderna för de 
ökade miljökraven. Hur mycket kommer att beror på hur känsliga konsumenter och 
producenter är för prisförändringen (SOU 1990:59. s. 105-107).  
 
En central fråga är hur hög miljöavgiften skall sättas. Rent teoretiskt ska det sättas på den 
nivå, där den marginella skadan av utsläpp är lika med den marginella kostnaden för att rena 
utsläppen. Detta innebär att utsläppsavgiften måste förenas med krav på noggrann mätning. 
För att en mätningsprocedur ska vara meningsfull måste dock utsläppskällorna vara relativt 
stora. Utifrån ekonomisk teori kan utsläppsavgifter användas bara i sammanhang där det är 
möjligt att mäta utsläppen med tillräcklig precision och till en rimlig kostnad. Det innebär att 
användningen måste begränsas till stora punktutsläpp (Kågeson 2001:117). Direkta 
utsläppsavgifter kan därför inte komma i fråga för att åtgärda diffusa utsläpp från många 
källor. För föroreningar som härstammar från diffusa källor måste andra avgiftskonstruktioner 
provas, t.ex. att lägga avgiften på insatsvaror (SOU 1990:59 s. 173).  
 
Ett möjligt alternativ är att styra med hjälp av insatsmedlen, dvs. kväve i handelsgödsel. Detta 
styrmedel är emellertid trubbigt och ger ojämnt kostnadsansvar enligt principen förorenaren 
betalar. Urlakningen av kväve är olika för olika grödor, jordarter, odlingstekniker etc. inte 
minst om stallgödsel förekommer eller inte och därför kan en avgift eller en skatt på 
handelsgödsel påverka olika jordbrukare olika. Relationen mellan priset på en vara och dess 
efterfrågan kallas priselasticiteten. Priselasticiteten på handelsgödsel är låg vilket innebär att 
efterfrågan på handelgödsel förändras endast lite när priset ökar (SOU 2003:9 s. 133). Genom 
att skatten på kväveinnehållet i handelsgödsel påverkar prisförhållandena mellan produkt och 
produktionsmedel kan den användas som styrmedel för att minska användningen, men den 
måste vara relativt hög om användningen ska påverkas väsentligt. Att pressa ned 
användningen av handelsgödselkväve under en viss nivå där läckaget redan är litet – t.ex. på 
en lerjord eller på en vall – medför således höga kostnader i form av produktionsbortfall. 
Samma gödselmängd kan dock ge ett högt kväveläckage på t.ex. sandjordar, i potatisodlingar 
eller om tillförsel av stallgödsel är stor (SOU 1990:472). 
 
Miljöavgifterna på gödselmedel infördes den 1 juli 1984. Syftet med miljöavgifterna var dels 
att öka priset på handelsgödsel och därmed minska efterfrågan, dels att finansiera 
åtgärdsprogram för att minska jordbrukets negativa påverkan, bland annat genom att ge bidrag 
till gödselvårdsanläggningar, rådgivning och information samt stöd till forskning inom jord- 
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och skogsbruk (Prop. 1983/84:176). 1995 ändrades avgiften till att bli skatt, kväveskatt, med 
motiveringen att den förhållandevis kraftiga avgiftshöjningen som skedde 1994 hade medfört 
att avgiften de facto fungerade som en skatt (Prop. 1994/1995:213). De åtgärder som tidigare 
finansierades genom öronmärkta pengar från avgiften kom efter ändringen att finansieras från 
statsbudgeten. Av budgetpropositionen för år 2003 (prop. 2002/03:1 volym 11) framgår att 
det finns ett anslag som används för att återföra till jordbruksnäringen uppburen skatt på 
kväve i handelsgödsel. Huvuddelen av den återförda skatten på kväve används till åtgärder för 
att minska växtnäringsförlusten från jordbruket och minska miljöriskerna inom 
växtskyddsområdet. En mindre del av beloppet återförs kollektivt till jordbruksnäringen för 
bl. a. informations-, utbildnings-, rådgivnings- och utvecklingsinsatser med syfte att främja 
hållbara produktionsmetoder.  
 
År 1992 gjorde Jordbruksverket, på regeringens uppdrag, en utvärdering av miljöavgiftens 
styrande effekter. Jordbruksverket kom fram till att miljöavgifterna på handelsgödsel gett en 
måttlig direkt effekt på användningen av handelsgödsel men att miljöavgiften framförallt haft 
en indirekt effekt genom att finansiera de åtgärdsprogram som lett till minskad intensitet. 
Influtna medel har används till att finansiera åtgärdsprogram, utvecklingsprojekt, information 
och rådgivning i syfte att minska växtnäringsförlusterna som i sin tur lett till minskat kväve- 
läckage (Jordbruksverket 1992:41). Samma slutsatser kommer fram i 2003 års utredning om 
skatten på handelsgödsel. Utredningen drar slutsatsen att skatten på handelsgödsel ger 
lantbrukare ett indirekt ekonomiskt incitament att hantera stallgödsel så att växtnäringen tas 
väl till vara samt ökar deras medvetenhet om problemet med kväveutlakning (SOU 2003:9 s. 
233). 
 

5.2.2. Bidrag/subventioner 
Bidrag/subventioner är ekonomiskt stöd som gör en miljömässigt önskevärd aktivitet mer 
attraktiv. Detta kan ske genom att bidraget antingen direkt uppmuntrar till 
utsläppsminskningar eller genom att det finansierar åtgärder för att minska utsläpp. I princip 
betalas bidrag ut för varje enhet minskat utsläpp, vilket innebär att föroreningsnivå eller 
miljökvalitetsnivå definieras utifrån vilket bidrag som utbetalas. Detta är inte så enkelt. 
Bidrag/subventioner är också en utgift från statskassan och går därför emot principen att 
förorenaren betalar (Henriksson 1999:147; Olsson 2004:159). Det finns dock vissa tillfällen 
då det generellt ses som lämpligt att använda bidrag till exempel när det gäller att finansiera 
forskning för att utveckla renare teknik. Inom dagens jordbrukspolitik anses också att 
jordbrukaren på något sätt bör betala för den miljöförstöring han eller hon åstadkommer, men 
samtidigt ersätts för den miljönytta de skapar genom öppna landskap och bevarande av den 
biologiska mångfalden (Olsson 2004:159). 
 
Största delen av de bidrag som på något sätt syftar till att minska övergödningen i våra vatten 
har med jordbrukspolitiken att göra. Eftersom Sverige är medlem i EU styr EU:s 
jordbrukspolitik till stor del dessa bidrag. Flera olika typer av kompensationsbidrag inom EU 
går ut på att jordbrukare får bidrag för att ta jordbruksareal ur produktion (Olsson 2004:174).  
 
Stöd eller bidrag till åtgärder för att skydda miljökänsliga områden prövas vanligtvis av 
länsstyrelsen och stödet betalas ut av jordbruksverket. Några av de åtgärderna till vilka idag 
lämnas stöd eller bidrag är: 
 
Våtmarker och småvatten: Stödet riktar sig direkt mot anläggning och hävd där det annars är 
osannolikt att våtmarker skulle anläggas utan stöd. Syftet är att öka arealen våtmarker och 
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småvatten på åkermark och betesmark, samt att våtmarker och småvatten sköts så att värden 
för miljön består eller ökar (Olsson 2004:176). 
 
Skyddszoner utmed vattendrag: Syftet är att minska växtnäringsläckaget och erosionen från 
åkermark genom t.ex. att bygga vallar och anlägga skyddszoner (Jordbruksverket 1997:10). 
 
Fånggrödor och vårbearbetning: Bidraget syftar till att minska växtnäringsläckaget genom att 
fånggrödor tar upp kväve som tillförs under vinterhalvåret. Olsson (2004:176) menar att för 
att få ersättning för vårbearbetning måste brukaren avstå från att höstbearbeta en areal 
motsvarande 20 procent av vårsädesarealen. 
 
Flerårig vallodling: Syftet är att anlägga en miljöhektar åkermark för flerårig vallproduktion, 
vilket minskar kväveläckaget genom att övergödningen till spannmålsodling hejdas till 
förmån för bibehållen och förstärkt vallodling i hela landet (Albertsson m.fl. 2000). 
 
Miljöstöd för ekologisk odling syftar till att öka miljövänliga produktionsformer inom 
jordbruket och ges till areal som odlas ekologiskt och till ekologisk djurhållning (Olsson 
2004:175). 
 

5.2.3. Handel med utsläppsrättigheter  
Under de senaste åren har även andra ekonomiska styrmedel än avgifter/skatter och bidrag 
börjat utnyttjas. I USA har man till exempel på vissa håll börjat tillämpa så kallade bubblor 
och regionala utsläppsrätter för att hantera framförallt lokala miljöproblem. Teorin bakom 
bubblor är i korthet att en högsta nivå för samtliga utsläpp inom en region fastställs av 
myndigheten. Utsläppen hos förorenarna fastställs och läggs till grund för utsläppsrätter, som 
sedan kan säljas och köpas av förorenarna under överinseende av berörda myndigheter (SOU 
1989:83, s. 204).  
 
Till exempel släpper två företag ut 10 enheter var och myndigheterna avser att reducera de 
totala utsläppen från 20 till 10 enheter, vilket stämmer överens med utsläppsmålet. Vi kan 
anta att företagen erhåller fem kvoter vardera. Fördelningen kommer att minimera 
kostnaderna för att nå målet, om båda företagen har samma marginalkostnader för rening. 
Men om marginalkostnaden för rening är 1 krona i Företag 1 och 4 kronor i Företag 2 kan 
Företag 2 köpa en rättighet för t.ex. 3 kronor från företag 1. Om så sker minskar detta de 
totala kostnaderna för rening, eftersom Företag 1 skulle behöva annars betala 4 kronor för att 
rena ytterligare en enhet. Företag 1 har incitament att sälja en rättighet för, säg 3 kronor 
eftersom det endast kostar företaget 1 krona att rena utsläppen med en enhet. Således kommer 
handel att uppstå eftersom båda företagen tjänar på detta. Vidare noteras att en given standard 
uppnås på ett kostnadseffektivt sätt, dvs. man gör även en samhällsekonomisk vinst. En 
nackdel med handel med utsläppsrättigheter, när det gäller diffusa utsläpp är att det krävs 
mätningar och noggranna beräkningar (SOU 1990:59, s. 110).  
 

5.3. Principen ”Förorenaren betalar” 

5.3.1. Principen i internationella sammanhang 
Principen att förorenaren skall betala är en hörnsten i den moderna miljöpolitiken. Första 
gången denna princip stadfästes i internationella sammanhang var 1972 då OECD 
formulerade Polluter Pays Principle, PPP, som en del av ”Guiding Principles Concerning the 
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International Economic Aspects of Environmental Policies”. Principen om förorenarens 
betalningsansvar har senare av EG införlivats i Romtraktatets artikel 130r och ingår som 
princip 16 i Riodeklarationen (Kågeson 1994:12).  
 
Motivet bakom OECD:s vägledande principer var att man ville förhindra nationella regeringar 
från att subventionera den egna industri miljökostnaden. Sådana subventioner skulle nämligen 
kunna utgöra en form av handelshinder. OECD:s utgångspunkt var således snarare handel och 
ekonomisk effektivitet än önskan om att förbättra miljöskyddet. Principen erkänner emellertid 
det berättigade i att medlemsländerna vidtar långtgående åtgärder till skydd för miljön. 
OECD-deklarationens mest centrala mening lyder enligt Kågesons (1994:12) översättning: 
 
”Den princip som används för att fördela kostnader för att förhindra föroreningar samt för 
åtgärder som syftar till att en rationell användning av knappa miljöresurser och som avser att 
undvika snedvridning av internationell handel och investeringar är s.k. Polluter Pays 
Principle”.  
 
Enligt OECD:s principen skall förorenaren betala alla kostnader som följer av myndigheternas 
strävan att se till att miljön befinner sig i ett acceptabelt tillstånd. Avsikten är att kostnaderna 
för att skydda miljön ska återspeglas i princip på varor och tjänster som vid sin produktion 
eller konsumtion ger upphov till skador (Kågeson 1994:13).  
 
Enligt OECD:s formulering skall förorenaren både förebygga och betala för redan uppkomna 
skador. Implementeringen av principen sker vanligtvist genom ansvarsregler och olika 
ekonomiska styrmedel såsom skatter och avgifter (Carlson 2000:19, 55). I en särskild not till 
principen anges att principen att förorenaren ska betala inte är någonting annat än en princip 
för effektiv fördelning av kostnadsansvaret och att den varken ställer krav på eller utesluter 
möjligheten av att man minskar föroreningarna till en optimal nivå (Kågeson 1994:13). 
Principen så som den formuleras av OECD är således inte rättsligt bindande utan kan ses som 
en rekommendation. 
 
EG:s ministerråd antog 1975 en rekommendation om principen att förorenaren betalar (EC, 
1975). Även i detta dokument ligger tyngdpunkten på att undvika en snedvridning av handel 
och konkurrens. Rekommendationerna följer även i övrigt OECD:s riktlinjer. Med europeiska 
Enhetsakten blev principen gemenskapsrättslig grundlag och återfinns nu i 
Amsterdamfördraget (Carlson 2000:19). 
 

5.3.2. Sveriges relation till principen 
Sverige bekänner sig till principen att förorenaren betalar. Mestadels har det skett genom 
principiellt viktiga men inte rättsligt bindande dokument, så som OECD:s rekommendationer 
och Rio-deklarationen. Sverige är dock som biträdande part till vissa internationella 
konventioner och framförallt som medlem av Europeiska unionen, rättsligt bunden av 
principen (Carlson 2000:56). 
 
Det bör påpekas att principen att förorenaren betalar som används nu i Vattendirektivet inte är 
någon nyhet för det svenska rättsväsendet. Redan den svenska miljöskyddslagen från 1969 
byggde på principen att förorenaren ska betala. I lagen föreskrivs bland annat att 
verksamhetsutövare skall vidta de försiktighetsmått som skäligen kan fordras för att 
förebygga eller avhjälpa olägenheter (SFS 1969:387, 5 §). En liknande bestämmelse finns nu i 
Miljöbalkens hänsynsregler (MB 2:3 & 2:8) (Rubenson 2000).  
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5.3.3. Hur kan förorenaren betala 
Som jag nämnde här ovan skall förorenaren enligt principen betala de kostnader som behövs 
för att förebygga eller avhjälpa redan uppkomna skador. Avsikten är att kostnaderna för att 
skydda miljön ska återspeglas i princip på varor och tjänster som vid sin produktion eller 
konsumtion ger upphov till skador (Kågeson 1994:13). Med andra ord innebär principen om 
att förorenaren skall betala, att den som direkt eller indirekt riskerar att orsaka skador i miljön 
skall betala de samhällsekonomiska kostnader som uppstår (Svenska Naturskyddsföreningen, 
2004). Kom ihåg att 
 
Samhällsekonomiska kostnader = Privatekonomiska kostnader + Externa effekter 
 
Enligt ekonomisk teori betyder detta att genom att tillämpa principen ”Förorenaren betalar” 
kan den externa effekten internaliseras, det vill säga göras synligt i priset på den produkt som 
orsakar den. Enligt Svenska Naturskyddsföreningen (2004) kan detta ske på olika sätt: 
 

• Genom att man med reningsåtgärder förebygger problem 
• Genom att man betalar skatt eller avgift för utsläpp som sker 
• Genom att man återställer skador som uppstår 

 

6. Resultat och diskussion  
EU:s ramdirektiv för vatten grundas på principen att förorenaren ska betala. För att principen 
ska kunna börja tillämpas i praktiken är det viktigt att först kartlägga vem eller vilka som är 
förorenare, hur de kan betala och vilka möjligheter som finns för användandet av olika 
ekonomiska styrmedel. I min studie har jag valt att redovisa resultat och diskussion 
tillsammans eftersom jag ansåg att min studie skulle vinna på det. Innan jag börjar med själva 
redovisningen av det empiriska materialet gör jag en kort beskrivning av det material som har 
legat till grund för fokusgruppsdiskussionerna.  
 
Intervjun har inletts av moderatorn med en bakgrundsbeskrivning om 
övergödningsproblematiken och källfördelningen inom avrinningsområdet enligt VASTRA:s 
modell. Modellen innehåller beskrivning av övergödningsproblematiken, de antropogena 
källorna som bidrar till den och tre olika tänkbara åtgärdsscenarier för att komma till rätta 
med övergödningen i Ringsjöarnas, Bäljane ås och Rönne ås avrinningsområden. Från 
modellen framgår det att de största föroreningskällorna för kväve och fosfor i 
avrinningsområdena är jordbruket följt av enskilda avlopp och kommunala reningsverk. Även 
bottensedimentet, den atmosfäriska depositionen och industrin bidrar något. Några av de 
åtgärder som föreslås i scenarierna, när det gäller jordbruket är: våtmarker, senare vallbrott, 
fånggröda i vårsådd (inklusive vårplöjning), vårspridning av gödsel och kantzoner längs 
vattendrag. För de enskilda avloppen gäller att alla avlopp ska byggas upp till godkänd 
standard och installation av urinseparering föreslås. Åtgärderna för kommunala reningsverken 
är driftsoptimering och våtmarker (VASTRA 2004). Från scenarierna framgår även vad de 
olika åtgärderna skulle kosta. Moderatorn förklarar också att Vattendirektivet säger att det är 
förorenaren som ska betala för att vattnet i respektive avrinningsområde ska bli bra. 
 
Enligt principen förorenaren betalar är det förorenaren som ska genomföra de åtgärder som 
behövs för att förebygga problem, betala skatt/avgift för de utsläpp som sker eller återställa 
skador som uppstår. Vad anser då de berörda om vem som är förorenaren eller vad beror 
föroreningen av vatten på? Vilka ekonomiska styrmedel de föredrar och vilka svårigheter de 
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anser finns med olika ekonomiska styrmedel? Svar på de frågorna har jag sökt i det empiriska 
materialet och resultaten med tillhörande diskussion redovisar jag här nedan.  
 

6.1. Vem är förorenaren eller vad beror föroreningen av vatten på? 
Från min undersökning framgår att även om respondenterna håller med VASTRA:s modell att 
jordbruk, enskilda avlopp, reningsverk, sediment och atmosfär bidrar till övergödningen, 
anser många av de intervjuade att det finns flera aktörer och faktorer som bidrar till 
övergödningen men att man inte har tagit hänsyn till utan tillskrivit det till jordbruket. I min 
studie kunde jag, utifrån de intervjuade, identifiera flera andra källor som bidrar till 
övergödningsproblematiken.  
 
Enligt en av respondenterna, nummer 1 (N 1) är en av dem ”kommunens andra utsläpp” som 
de (jordbrukarna) ”också får på halsen”, nämligen ”hela ytavrinningen” eller dagvattnet som 
orenat går ut i Rönne å. En annan källa till föroreningen av vatten är, enligt en annan 
respondent, den kommunala tippen. Han menade att föroreningen av Ringsjön beror på att 
”hela Eslövs kommun tippar ut sin skit”. Vägverket pekas också ut som förorenare av en 
annan respondent (N 3). Han menar att ”vägarna och de asfalterade ytområdena” är skyldiga 
till mycket av det här kväveutsläppet som tillskrivs jordbruket och som jordbruket måste 
betala för.  
 
Från det empiriska materialet framgår det att många av de intervjuade inte håller med om att 
jordbruket är den största förorenaren. Några av respondenterna menar att inom jordbruket har 
de redan genomfört de flesta av de föreslagna åtgärderna, som till exempel att de håller på att 
bygga våtmarker, sprider gödsel på våren, senarelägger vallbrotten och att de har fånggröda 
till stor del. Man menar att detta borde ha lett till att deras utsläpp minskat, men att det inte 
framgår från VASTRA:s modell (N 3 & 6). En av dem medger att de ”släpper ut lite grann” 
men att de ”beskylls för mycket mer”. En av de viktigaste orsakerna till problemet med 
övergödning anses av flera respondenter vara att ”vattensystemen är så utdikade” och att det 
finns ”jordbruksmark ända ner till vattnet” så det är inget som kan ta hand om kvävet. Man 
menar att det handlar mycket om att det som sprids ut av gödningsmedlet allt för lätt åker ut i 
vattendraget (N 3, 6, 14, 26, 31, 37).  
 
Enligt två respondenter är den viktigaste orsaken till övergödningen ”historisk, det som har 
hänt under en väldigt långt tid, den okunskap vi hade”. Att man skickade avloppsvattnet 
orenat till sjön, att på 60-70 talet var det mycket intensiv djurproduktion i området men att 
man inte hade krav på någonting då, att på grund av att man inte visste bättre spred all kväve 
på våren och om man fick mycket regn i maj, åkte all kväve ut i Rönne å, att bönderna blev 
rådgivna att det inte var något fosfor i konstgödsel eller att man på 50-talet kunde få en ritning 
från en rådgivare där all urin släpptes in i ett skogsdike. Respondenterna menar att det finns 
”gamla synder”, att fosfor och kväve finns lagrade i sediment och mark och att de har märkt 
att även när det inte är intensiv produktion så läcker marken ändå (N 3 & 6). 
 
Två andra respondenter tycker att man inte kan skylla övergödningen på bönderna och deras 
teknik, eftersom de har gjort vad de blivit tillsagda i många hundra år och rättat sig efter 
myndigheter och rådgivare. Respondenterna menar att ”bönderna har blivit rådgivna på det 
viset”. Att man ska odla upp så mycket mark som möjligt, man ska dika ut så mycket som 
möjligt så att man får ännu mer odlingsmark. ”Och nu gör de tvärtom /…/ och så får de bidrag 
för att göra dammar på ställen där det kanske funnits en våtmark i tusen år.” Enligt 
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respondenterna är det ”politiken som har drivit fram de här sakerna att det blivit så här” (N 31 
& 37).  
 
Enligt några respondenter beror föroreningen av vatten på urlakningen som i sin tur beror på 
”det här med årstiderna, eller väderlek”. En av dem berättar till exempel att när han spred 
gödslingsmedel förra sommaren, så regnade det nästan inget och då hade han inte någon nytta 
av gödseln, men sedan börja det regna ”som satan” och då ”går det kvävet till spillo” (N 12 & 
4). Andra orsaker som bidrar till övergödningen och som min studie, utifrån några av de 
intervjuade, pekar på är hur man bedriver skogsbruk, att antalet människor har ökat och den 
stegrande hygienen (N 3, 4, 12, 32 & kvinna, tillsynsmyndigheten). 
 
Min undersökning visar att respondenterna anser att de som förorenar vattnet är: jordbruk, 
enskilda avlopp, reningsverk, sediment, atmosfär, kommunerna och Vägverket. De 
intervjuade anser att det finns flera bidragande orsaker till övergödningen av vatten, nämligen 
politiken som har drivit fram utvecklingen, gamla synder som finns lagrade i marken i 
sedimentet och beror på den rådgivning som man fått och den okunskap man hade förr i tiden. 
Att antalet människor har ökat, den stegrande hygienen, vädret och hur man bedriver 
skogsbruk anses är andra bidragande faktorer enligt respondenterna.  
 

6.2. Vilka ekonomiska styrmedel föredras från olika intressenter 
och vilka möjligheter och svårigheter finns det att använda de i 
praktiken  

6.2.1. Avgifter  
Från det empiriska materialet framgår att de flesta av dem som uttalade sig om avgifter och 
skatter inte föredrar avgifter som styrmedel. Man argumenterade att det blir svårt att betala 
med avgifter eftersom man ”måste kunna mäta och veta hur långt ner är det möjligt att gå” 
och ”hur mycket olika branscher bidrar med” (N 9). Att det kan bli svårt att ta ut en avgift för 
utsläpp som känns rättvis, eftersom ”vi har ju inte ens samlats kring ett sätt att mäta vad 
respektive tillför” och ”då kan man sätta frågetecken om det är rättvist, i och med att vi inte 
riktigt vet hur vi ska mäta det idag” (N 18).  
 
Enligt PPP ska förorenaren betala för de skador utsläppen leder till. Utifrån ekonomisk teori 
ska en avgift sättas på den nivå, där den marginella skadan av utsläpp är lika med den 
marginella kostnaden för att rena utsläppen. Detta innebär att utsläppsavgiften måste förenas 
med krav på noggrann mätning. För att mätningsproceduren ska vara meningsfull måste dock 
utsläppskällorna vara relativt stora. Men utsläppen från jordbruket är diffusa och som påpekas 
i statens offentliga utredningar (1990:59) direkta utsläppsavgifter kan inte tas ut för att åtgärda 
diffusa utsläpp från många källor. Och om man inte kan mäta utsläppen kan det även vara 
svårt att sätta en korrekt eller rättvis avgift. Alltså ekonomisk teori ger respondenterna stöd i 
påståendet att det kan vara svårt att ta ut en utsläppsavgift som känns rättvis.  
 
Andra argument mot avgifter är att det är politiskt svårt att lägga ytterligare avgift på 
bönderna i Sverige eftersom de redan har det svårare i förhållande till andra EU-länder (N 29) 
och att vi inte kan ta ut avgift från lantbruket eftersom det påverkar konkurrensen. Eftersom 
jordbruksprodukter importeras från andra länder kommer de svenska lantbrukarna att hamna i 
en omöjlig situation konkurrensmässigt (N 34) vilket kan leda till att vi ”kan dö på industrin 
bara på grund av avgiften” (N 25).  
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Enligt ekonomisk teori utgör miljöavgifter ett sätt att internalisera externa effekter så att priset 
på varan motsvarar den samhällsekonomiska marginalkostnaden. Ett argument för att använda 
avgifter på utsläpp som styrmedel i miljöpolitiken är, att en konkret satt avgift kommer att 
minimera kostnaderna för att nå målet, därför att avgiften skapar incitament för företaget att 
finna kostnadseffektiva lösningar för rening av utsläpp. Eftersom avgifter fördyrar en vara 
eller tjänst, kommer priset på de svenska jordbruksprodukter att stiga på marknaden. Huru- 
vida jordbruksföretagen kommer att ha möjlighet att vältra över en del av kostnaderna för de 
ökade miljökraven, kommer att bero på hur känsliga konsumenterna är.  
 
Enligt Kågeson (1994:125) fungerar miljöavgifter i många fall som konsumtionsskatter och 
de flesta sådana skatter påverkar låginkomsthushåll mer än hushåll med höga inkomster. För 
att detta ska ske måste det dock råda monopol på marknaden. På en fri marknad som vi har i 
Sverige, kan konsumenter välja vilka produkter de vill köpa. När det finns billigare 
importerade jordbruksprodukter på marknaden kommer konsumenterna med största 
sannolikhet att köpa de produkter som är billigare, eftersom normalt sätt så vill ingen betala 
mer än det man måste. Och om svenska jordbrukare inte kan sälja sina produkter kan de i 
värsta fall tvingas lägga ner sin verksamhet. Och om så sker kan följderna bli att 
arbetslösheten ökar, på vissa platser kan marken växa igen, det öppna landskapet försvinna 
och den biologiska mångfalden försämras. Och det är ingen politiker som vill att detta ska 
hända. Detta betyder att även utifrån ekonomisk teori kan en avgift påverka konkurrensen 
negativt. Och om så sker kan detta leda till att andra miljömål påverkas negativt.  
 
Även angående de enskilda avloppen anser respondenterna att ”det blir svårt att sätta en avgift 
så att den anses rättvis av alla” (kvinna, tillsynsmyndigheten). Angående enskilda avlopp 
menar de intervjuade att utsläppen är små men de är så många och att man ”inte kan ha 
samma avgift för en som bor ensam och en som bor sex personer om det ska vara rättvist” 
(man, tillsynsmyndigheten). Frågan är också ”Vem ska göra jobbet? Vem ska ut och bedöma? 
Vem ska ta ut bedömningsavgift?”. ”de ändrar sig varutöver” (man, tillsynsmyndigheten). 
Bedömningen ska ändras om man gör en åtgärd så det blir mindre utsläpp eller blir flera i 
familjen eller… ”om ett lantbruk… lägger om driften eller upphör med djuren eller skaffar sig 
en ko mer eller…” (kvinna, tillsynsmyndigheten). 
 
Utifrån ekonomisk teori kan utsläppsavgifter användas bara i sammanhang där det är möjligt 
att mäta utsläppen med tillräcklig precision och till en rimlig kostnad. Detta gör att 
användningen måste begränsas till stora punktutsläpp (Kågeson 2001:117). Som framgår av 
det empiriska materialet är utsläpp från enskilda avlopp förhållandevis små, men problemet är 
att de är många och att mäta utsläppet från alla dessa kommer att innebära oskäliga kostnader. 
Det kan även vara svårt att mäta dessa utsläpp med tillräcklig precision eftersom utsläpp från 
enskilda avlopp är beroende av vattenföringen och vattenföringen kan variera från dag till 
dag.  
 
Respondenterna diskuterar även möjligheten att använda sig av beräknade avgifter, både när 
det gäller jordbruk och enskilda avlopp. Eftersom utsläppet till vatten beror på hushållets 
storlek och på verksamhetens art, och eftersom de ”ändrar sig varutöver” kan det även vara 
svårt att använda sig av beräknade avgifter som känns rättvisa för alla. Alltså utsläpp från 
enskilda avlopp kommer från många och små källor, vilket innebär att mätkostnaden kan bli 
orimligt stor och enligt ekonomisk teori kan utsläppsavgifter inte användas i de fallen. 
 
Den slutsats som jag kan dra utifrån min studie angående utsläppsavgifter är att 
respondenterna väljer bort dem som styrmedel. Deras motiveringar är att eftersom man inte 
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kan mäta utsläppen kan man inte sätta en utsläppsavgift som känns rättvis och vi kan inte ta ut 
avgifter från lantbruket eftersom det påverkar konkurrensen negativt. Vidare pekar min 
undersökning på att även utifrån ekonomisk teori kan en avgift påverka konkurrensen negativt 
och att det kan vara svårt att bestämma en korrekt utsläppsavgift eftersom en sådan måste 
förenas med krav på noggrann mätning vilket inte kan ske när det handlar om många små 
punktutsläpp (som från enskilda avlopp) eller om diffusa utsläpp (som de från jordbruket). 
 

6.2.2. Skatter 
Min studie pekar också på att många av de intervjuade anser att finansieringen av de åtgärder 
som behövs för att komma åt övergödningsproblematiken bör ske genom skatter. Några av de 
argument för skatt som jag ser i min undersökning är att ”stadsborna äter böndernas grödor, så 
de är bovar i dramat genom att de får sin försörjning” (N 23), att avgifter är det sämsta som 
finns, då kan man kanske höja skatten för att finansiera detta och eftersom skatt känns mer 
rättvist än avgifter kan vi lägga var sin krona och sedan kan man sätta in åtgärder där det 
behövs utav dom kronorna (N 3, 20). Eller för att det inte är böndernas fel att de genom åren 
har brukat marken på så sätt att den läcker idag. De har ju rättat sig efter myndigheter och 
rådgivare och därför måste problemet regleras genom skatter (N 31). Andra argument för 
skatt är att åtgärderna borde finansieras genom skatt eftersom konsumenterna också måste 
vara med och betala (N 9). Att alla måste betala därför att alla förorenar och då kan man höja 
den allmänna skatten (kvinna, tillsynsmyndigheten), att man kan ta skattepengar för att klara 
finansieringen eftersom förbättringarna blir till allas nytta och glädje (N 33) eller att man 
skulle ta mer skatt för vattnet på samma sätt som man tar vägskatt när man bygger vägar (N 
29). 
 
Enligt ekonomisk teori verkar avgifter och skatter genom att fördyra en vara eller tjänst. Att 
det är svårt att ta ut föroreningsavgift när det handlar om diffusa utsläpp har jag redan pratat 
om. Olsson (2004:156) menar att om det är svårt att hänföra en viss skada till en viss aktör, 
vilket är vanligt vid diffusa utsläpp som övergödningen, framförs det ofta att den aktivitet 
eller insats som orsakar miljöproblemet ska beskattas eller avgiftsbeläggas. Det betyder att ett 
möjligt alternativ är att styra med insatsmedlen, det vill säga skatt på kväve i handelsgödsel. 
Insatsmedel anses emellertid vara trubbiga och ger ojämnt kostnadsansvar enligt principen 
förorenaren betalar. Detta sker eftersom urlakningen av kväve är olika för olika grödor, 
jordarter, odlingsteknik etc. och inte minst om stallgödsel förekommer eller inte. På grund av 
detta kan en skatt på handelsgödsel påverka olika jordbrukare olika.  
 
Från ekonomisk teori framgår även att priselasticiteten på handelsgödsel är låg vilket innebär 
att efterfrågan på handelsgödsel påverkas bara lite när priset ökar. Statens offentliga 
utredningar (2003:9) har dock kommit fram till att eftersom skatten på kväveinnehållet i 
handelsgödsel påverkar prisförhållandena mellan produkt och produktionsmedel kan den 
användas som styrmedel för att minska användningen, men att den måste vara relativt hög om 
användningen ska påverkas väsentligt. Som jag nämnde tidigare betalar redan svenska 
jordbrukare skatt på handelsgödsel och att pressa ned användningen av handelsgödselkväve 
under en viss nivå där läckaget redan är litet, t.ex. på en lerjord eller på en vall, medför höga 
kostnader i form av produktionsbortfall (SOU 1990:472). 
 
Från min undersökning framgår att flera av respondenterna anser att finansieringen av 
åtgärder som behövs för att kunna lösa problemet med övergödning måste ske genom att alla 
betalar skatt, eftersom alla förorenar eller kommer att ta del av förbättringarna. Finansieringen 
av åtgärder görs för närvarande av de pengar som tas in från skatt på handelsgödsel vilket 
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innebär att skatten belastar bara de som använder handelsgödsel dvs. jordbrukarna. Men från 
studien framgår att respondenterna menar att vi alla ska betala genom att till exempel höja den 
allmänna skaten eller betala mer skatt för vattnet eftersom alla är medskyldiga till 
övergödningen. Detta tolkar jag som att respondenterna menar att eftersom vi alla förorenar 
måste vi, i enlighet med principen att förorenaren betalar, alla betala. Frågan här är om det är 
politisk möjligt att motivera en sådan skattehöjning?  
 
Andra argument är att det måste betalas genom skatter därför att det inte är böndernas fel att 
de genom åren har brukat marken på så sätt att den läcker idag (N 33). De har ju rättat sig 
efter myndigheter och rådgivare och att problemet är resultat av den okunskap som vi hade 
och den politik som har förts fram och därför måste problemet regleras genom skatter (N 31). 
Här är det alltså fråga om gamla skador och när det gäller att återställa gamla skador menar 
Löwgren (2004:140) är det ofta kommunerna eller staten som får träda emellan med 
finansiering.  
 
Det som jag ser från min studie är att respondenterna föredrar någon form av skatter framför 
avgifter, där alla är med och betalar. Deras argumentation är att konsumenterna måste vara 
också med och betala eftersom stadsborna äter böndernas grödor, så de är bovar i dramat 
genom att de får sin försörjning (N 20, 23), eftersom alla förorenar eller kommer att ta del av 
förbättringarna känns skatt mer rättvisare än avgift. Till exempel berättar en av 
respondenterna att i Norra Höör har de inga djur längre så kommunen har nu, genom 
halvstatliga pengar (LIP bidrag), gjort inhägnader och hyrt djur för att bibehålla landskapet. 
Han menar att det ändå blir skattepengar till slut som kommer in i bilden, så det är lika bra att 
ta dem direkt (N 33). För att det ska bli mer rättvisare föreslås att ”vi lägger var sin krona och 
sedan kan man sätta åtgärder där det behövs utav dom kronorna” (N 20, 23, 31). 
 
Respondenterna anser alltså att konsumenterna måste vara med och bekosta de åtgärder som 
behövs för att kunna lösa problemet med övergödning. Frågan är på vilket sätt ska 
konsumenterna betala? Enligt ekonomisk teori verkar avgifter och skatter genom att fördyra 
en vara en tjänst (Ammenberg 2001:46). Konsumenten kan alltså betala de föroreningar på 
miljön som den orsakar med sin konsumtion genom att betala högre priser på 
livsmedelsprodukter. Men som jag nämnde förut påverkar avgifter företagens konkurrenskraft 
och resultat. Om alla företag över hela världen vore föremål för samma pålaga skulle detta 
inte utgöra något bekymmer, men i en situation där Sverige ensamt eller gemensamt med ett 
fåtal andra länder använder sig av sådana styrmedel som fördyrar varan kan det bli ett 
problem (Kågeson 2001:117).  
 
Enligt respondenterna måste åtgärderna bekostas genom att till exempel höja den allmänna 
skatten och sedan betala för de åtgärder som behövs från de pengarna. Detta betyder med 
andra ord att svenska folket måste subventionera de åtgärder som behövs för att komma åt 
övergödningsproblematiken. Henriksson (1999:147) menar att det kan tyckas både rättvist och 
rimligt, och att det är framför allt lätt politisk sålt att gynna vissa företag genom att ge bidrag 
till miljöinvesteringar. Han menar att några få vinnare får bidrag från de gemensamma 
skatteintäkterna och miljön blir bättre för alla. Subventioner står dock i ”bjärt kontrast” till 
principen att förorenaren ska betala. Subventioner innebär att vi alla betalar till dem som 
förorsakar problemen, oberoende av i vilken grad vi är medskyldiga. Rent principiellt är 
subventioner ett orättvist och ologiskt sätt att bedriva miljöpolitik, men om företag som 
avsätter resurser till att minska miljöpåverkan utkonkurreras av företag på den internationella 
marknaden som struntar i miljön återstår bara subventioner (Henriksson 1999:147). 
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Kågeson (1994:14) påpekar även att undantag från principen förorenaren betalar kan 
accepteras också om det finns risk att miljökrav hotar viktiga sociala eller politiska mål i en 
region eller i ett land, till exempel arbetslöshet. Men både Henriksson (1999:147) och  
Kågeson (1994:14) påpekar att sådana undantag bör i tid och omfattning begränsas till vad 
som är nödvändigt för att nå det specifika målet.  
 
Slutsatsen som jag kan dra här är att respondenterna föredrar en allmän skattehöjning framför 
avgifter för att finansiera åtgärder som behövs för att lösa problemet med övergödning. 
Utifrån ekonomisk teori kan en utsläppsavgift påverka konkurrensutsatta företag. Att höja den 
allmänna skatten för att kunna subventionera företagens påverkan på miljön kan strida med 
principen att förorenaren ska betala, men det finns undantag. Till exempel kan det göras om 
företag som avsätter resurser till att minska miljöpåverkan utkonkurreras av företag på den 
internationella marknaden som struntar i miljön eller om högre miljökrav hotar viktiga sociala 
eller politiska miljömål i ett land eller i en region. Dessa undantag bör begränsas i tid och 
omfattning till vad som är nödvändigt för att nå det specifika målet.  
 

6.2.3. Bidrag och åtgärder  
Flera av respondenterna uttalar sig positivt om bidrag som styrmedel. Till exempel tycker en 
av dem att ”ekologiska bidrag” är mycket bättre, mer verkningsfulla än lagar, bestämmelser 
och avgifter (N 20) och en annan anser att ”bidrag till våtmarker” är bra (N 10). En tredje 
tycker att när det gäller kväve måste samhället genom bidrag bära huvudansvaret eftersom 
samhället en gång har sett till att de har dikat ut alla dessa våtmarker (N 14). En kvinna från 
tillsynsmyndigheten menar att det blir svårt att utan bidrag få folk att göra mer än de måste 
och hon får stöd av en manlig kollega som säger att han vet av egen erfarenhet att bidrag 
uppmuntrar människor till engagemang och handling. Ingen av de intervjuade uttalar sig mot 
bidraget, men en av respondenterna anser att alla EU:s bidrag inte är väl genomtänkta och 
menar att man får styra pengarna bättre och lägga dem där de behövs (N 25).  
 
Utifrån ekonomisk teori är bidrag det medel som har betalats av de skatt- eller avgiftsskyldiga 
och återförts till dem i någon form. Från studien framgår det att några av respondenterna anser 
att bidrag är ett bra styrmedel. Några bidrag som nämns av dem är ekologiskt bidrag och 
bidrag till våtmarker. I dag finns det miljöstöd för ekologisk odling som ges till areal som 
odlas ekologiskt och till ekologisk djurhållning och det finns även bidrag till våtmarker. Alltså 
bidrag föredras av respondenterna som ett ekonomiskt styrmedel och utifrån ekonomisk teori 
finns det möjligheter att använda sådana.  
 
Min studie visar att många respondenter anser att åtgärder är ett bra tillvägagångssätt för att 
komma åt övergödningsproblematiken. Allmän information och forskning om hur vi ska 
bromsa läckaget nämns i studien som den bästa åtgärden (N 4 & 24) och för att man ska 
kunna förbättra sig som verksamhetsutövare anses av flera att tillämpningsföreskrifter, dialog 
och vägledning är den rätta vägen (N 6 & 21). Enligt ekonomiforskarna är åtgärder och 
information ekonomiska styrmedel med indirekt styreffekt. Sådana effekter uppstår när 
influtna medel används för vissa miljöinsatser som till exempel information och åtgärder. 
Som jag nämnde tidigare har två utredningar på miljöavgiftens och skattens effekt på 
handelsgödsel gjorts, en av Jordbruksverket (1992) och en av Statens offentliga utredningar 
(2003). I båda utredningarna kom man fram till att miljöavgifterna/skatterna på handelsgödsel 
har haft framförallt en indirekt effekt genom att finansiera åtgärdsprogram. De influtna 
medlen har använts till att finansiera åtgärdsprogram, utvecklingsprojekt, information och 
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rådgivning vilket har lett till minskat kväveläckage. Detta innebär att utifrån ekonomisk teori 
finns det goda möjligheter att använda information, forskning och rådgivning som styrmedel.  
 
Andra åtgärder som, enligt flera respondenter, anses vara bra för att minska läckaget från 
lantbruket är att marker som översvämmas bör tas ur bruk och ersätta de drabbade (N 3, 18, 
25, 30), att jordbrukarna inte får plöja upp åkrarna på hösten (N 21), att skyddszoner är bra 
eftersom de filtrerar något som man inte har koll på (N 18) och att fånggröda är en bra åtgärd 
eftersom på så sätt kan man få kvävet att cirkulera på åkermarken och då behöver man inte 
köpa mer kväve än nödvändigt (N 4). Som jag redan nämnt återförs de medel som tas som 
skatt/avgift i någon form till de avgiftsskyldiga. Ett sätt att göra det är att återföra medlen till 
jordbruket i form av stöd eller bidrag till miljöåtgärder. Idag finns det möjlighet att erhålla 
bidrag för fånggrödor och vårbearbetning (eller som en av respondenterna uttrycker sig att 
inte plöja upp åkrarna på hösten), för skyddszoner utmed vattendrag, och på mark som 
översvämmas skulle det kanske vara möjligt att anlägga flerårig vallodling.  
 
Från min undersökning framgår att respondenterna föredrar flera åtgärder som styr- 
instrument. Några av dessa är fånggrödor, vårbearbetning av mark, skyddszoner utmed 
vattendrag, flerårig vallodling och information, forskning och rådgivning. Alla de här 
åtgärderna bidrar på ett eller annat sätt till att läckaget från jordbruket minskar vilket betyder 
att de kan användas som styrinstrument. Till alla dessa åtgärder lämnas idag bidrag vilket jag 
anser underlättar valet och användandet av dem. Det som jag ser i min studie är att åtgärder 
föredras av respondenterna som ett ekonomiskt styrmedel och utifrån ekonomisk teori finns 
det möjligheter att använda sådana.  
 
Enligt en av de intervjuade är det möjligt att minska fosforutsläppen från enskilda avlopp mer 
om man grävde ner en polyesterslang intill huset och pumpade ut avloppsvattnet till en större 
ledning. Han anser att det är kommunen som får gå in och hjälpa och stötta upp detta och 
planera (N 2). En annan föreslår minireningsverk där man kan koppla samlingsfastigheter till 
småbyar. Han menar att det är en mer kostnadseffektiv åtgärd än en trekammarbrunn, men att 
det gäller att få folk att förstå det (man, tillsynsmyndigheten). I dag finns det inte ekonomiskt 
stöd som lämnas till sådana åtgärder, men jag tycker att förslaget verkar väldigt intressant och 
borde undersökas. 
 

6.2.4. Handel med utsläppsrättigheter 
Från studien framgår att de flesta respondenterna som kom till tals förkastar handel med 
utsläppsrättigheter som styrinstrument. Några tycker att det verkar fullständigt absurt (man, 
djurhållare), att de aldrig kommer att klara av att hantera det (N 9) eller att man inte tror att 
lantbrukare sinsemellan skulle handla med utsläppsrättigheter (N 1 & 2). Även en annan av de 
intervjuade tror inte på handel med utsläppsrättigheter. Han menar att det kräver mätning och 
att det inte är någon som kan mäta utsläppet och bevisa att bonden behöver köpa rättigheter 
och då behöver han inte heller göra det (N 17). Två andra tycker att det låter vettigt, men svårt 
att bestämma vem ska betala vad (man, fritid) och att det kan vara intressant men att det låter 
komplicerat i och med att det är så många föroreningar (N 18). 
 
Teorin bakom bubblor är i korthet att en högsta nivå för samtliga utsläpp inom en region 
fastställs av myndigheten. Utsläppen hos förorenarna fastställs och läggs till grund för 
utsläppsrätter, som sedan kan säljas och köpas av förorenarna under överinseende av berörda 
myndigheter. För att utsläppen hos förorenaren ska kunna fastsällas behövs dock mätningar 
och som jag redan nämnt är det svårt att mäta utsläpp från diffusa källor. De flesta av 
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respondenterna som uttalade sig om handel med utsläppsrättigheter förkastade det som styr- 
instrument. Även de som ansåg att det verkade intressant tycke att det kan vara svårt att 
bestämma vem ska betala vad. Slutsatsen som jag drar här är att respondenterna förkastar 
handel med utsläppsrätter som styrinstrument. Även teori bakom handel med 
utsläppsrättigheter antyder att det kan vara svårt att handla med sådana när det rör sig om 
diffusa utsläpp. 
 

6.3. Andra svårigheter 

6.3.1. Svårigheter med att omsätta åtgärder i praktiken  
Min studie visar att flera av de intervjuade anser att det kan finnas svårigheter med 
tillämpandet av vissa ekonomiska styrmedel. Till exempel ansåg några respondenter att vissa 
åtgärder kan vara svåra att omsätta i praktiken. Två av de intervjuade tyckte att installation av 
urinseparering är besvärlig eftersom man måste byta toalettstol och extraledning vilket kräver 
mycket arbete (N 4 & 14) och att det blir svårt att få folk att göra det utan bidrag (kvinna, 
tillsynsmyndigheterna). Andra anser att det finns oklarheter med hur oönskade ämnen i urinen 
ska tas om hand (N 14) eller vad ska man göra med urinen när det är totalt stopp för att sprida 
den på jordbruket (N 23). Man är även osäker på att urinsepareringen fungerar optimalt och 
menar att om vi ska kontrollera den och mäta utsläpp från alla enskilda avlopp och från alla 
enskilda lantbruk så kommer det att krävas en kontrollapparat som är helt oerhörd (N 17). 
Studien pekar även på att det kan vara svårt att omsätta alla åtgärder överallt på kartan. Till 
exempel att våtmarker inte skulle fungera för alla (djurhållande landbrukare) eller att om man 
har en lerjord med fånggröda då är det inte så lätt att vårså (N 2). 
 
En av de intervjuade tycker att om man ska ha trovärdighet i tillämpandet av principen 
förorenaren betalar, ”måste man vara klar över hur mycket jordbruket är skuld i det”. Vidare 
menar han att den allra viktigaste biten innan vi börjar titta på betalningen är att först och 
främst plocka fram var föroreningarna kommer från. Han menar att ”så länge vi inte har rett ut 
den biten så kan vi inte ta det” (N 3).  
 

6.3.2. Svårigheter med att finansiera 
En annan svårighet enligt flera respondenter är att de föreslagna åtgärderna kommer att kosta 
mycket och att det inte finns någon möjlighet för enskilda att betala de summorna (N 37 & 
31). Att det blir ännu dyrare om man har problem med både jordbruk och enskilda avlopp (N 
29) och att det kommer att kosta ännu mer eftersom det inte är bara kväve och fosfor som 
måste åtgärdas, utan det finns andra saker också (N 32). En av respondenterna anser att 
kostnaderna för åtgärder inom jordbruket är så stora att ”då är det kanske billigare att 
pensionera bönderna och låta marken ligga i träda” (N 23).  
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6.4. Slutsatser  
De frågeställningar som jag sökte svar på för att uppfylla mitt syfte med tillhörande resultat 
redovisar jag nedan. 
 
Den första frågeställning var: Vem anser intressenterna är förorenaren eller vad beror 
föroreningen av vatten på? Min studie visar att intressenterna anser att de som förorenar 
vattnet är jordbruk, enskilda avlopp, reningsverk, sediment, atmosfär, kommunerna och 
Vägverket. Vidare tycker intressenterna att det finns flera bidragande orsaker till 
övergödningen av vattnet, nämligen politiken som har drivit fram utvecklingen, gamla synder 
som finns lagrade i mark och sediment, den rådgivning som man fått och den okunskap man 
hade förr i tiden. Att antalet människor har ökat, den stegrande hygienen, vädret och hur man 
bedriver skogsbruk anses vara andra bidragande faktorer enligt intressenterna. 
 
Den andra frågeställning var: Hur kan förorenaren betala? Enligt principen ”Förorenaren 
betalar” kan det göras genom att man med reningsåtgärder förebygger problem, genom att 
man betalar skatt eller avgift för utsläpp som sker eller genom att man återställer skador som 
uppstår. 
 
Den tredje frågeställning var: Vilka ekonomiska styrmedel föredras från intressenterna? 
I min undersökning har jag berört flera olika styrmedel, nämligen avgifter, skatter, bidrag, 
åtgärder och handel med utsläppsrättigheter.  
 
Avgifter 
Studien pekar på att intressenterna väljer bort utsläppsavgifter som styrmedel. Deras 
motiveringar är att eftersom man inte kan mäta utsläppen kan man inte sätta en utsläppsavgift 
som känns rättvis och att vi kan inte ta ut avgifter från lantbruket eftersom det påverkar 
konkurrensen negativt. Vidare pekar min undersökning på att även utifrån ekonomisk teori 
kan en avgift påverka konkurrensen negativt och att det kan vara svårt att bestämma en 
korrekt utsläppsavgift eftersom en sådan måste förenas med krav på noggrann mätning vilket 
inte kan ske när det handlar om diffusa utsläpp som de från jordbruket. 
 
Skatter 
Slutsatsen som jag kan dra är att respondenterna föredrar en allmän skattehöjning framför 
avgifter för att finansiera åtgärder som behövs för att lösa problemet med övergödning. 
Utifrån ekonomisk teori kan en utsläppsavgift påverka konkurrensutsatta företag. Att höja den 
allmänna skatten för att kunna subventionera företagens påverkan på miljön kan strida mot 
principen att förorenaren ska betala, men det finns undantag. Till exempel kan det göras om 
företag som avsätter resurser till att minska miljöpåverkan utkonkurreras av företag på den 
internationella marknaden som struntar i miljön eller om högre miljökrav hotar viktiga sociala 
eller politiska miljömål i ett land eller i en region. Dessa undantag bör begränsas i tid och 
omfattning till vad som är nödvändigt för att nå det specifika målet.  
 
Bidrag 
Studien visar att bidrag föredras av respondenterna som ett ekonomiskt styrmedel och utifrån 
ekonomisk teori finns det möjligheter att använda sådana.  
 
Åtgärder 
Studien pekar på att åtgärder föredras av respondenterna som ett ekonomiskt styrmedel och 
utifrån ekonomisk teori finns det möjligheter att använda sådana.  
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Handel med utsläppsrättigheter 
Slutsatsen som jag drar här är att respondenterna förkastar handel med utsläppsrätter som 
styrinstrument. Även teorin bakom handel med utsläppsrättigheter antyder att det kan vara 
svårt att handla med sådana när det rör sig om diffusa utsläpp. 
 
Mitt syfte var: Vilka möjligheter och svårigheter kan uppstå vid tillämpande av principen 
förorenaren betalar vid implementeringen av Vattendirektivet? Vidare var syftet att undersöka 
hur förorenaren kan betala och vilka ekonomiska styrmedel föredras av intressenterna. 
 
Utifrån principen att förorenaren betalar kan detta ske genom att man med reningsåtgärder 
förebygger problem, betalar skatt eller avgift för utsläpp som sker eller genom att man 
återställer skador som uppstår. Utifrån det som nämnts tidigare drar jag slutsatserna att: 
 
– Det kan bli svårt att förorenaren betalar genom avgifter när det handlar om diffusa utsläpp 
eller om många men små punktutsläpp. Avgifter påverkar även konkurrensutsatta företag och 
de förkastas som styrmedel av intressenterna.  
 – Angående handel med utsläppsrättigheter visar studien att det blir svårt att använda sig av 
detta när det handlar om diffusa utsläpp och det förkastas också av intressenterna.  
 – Det finns goda möjligheter att betala genom förebyggande åtgärder. Förebyggande åtgärder 
accepteras också av intressenterna vilket kan underlätta implementeringen av 
Vattendirektivet.  
 – Respondenterna föredrar att höja den allmänna skatten för att bekosta åtgärderna som 
behövs och studien pekar på att det kan vara politiskt möjligt och att det accepteras av 
intressenterna.  
 – Att subventionera företagens miljökostnader kan strida mot principen att förorenaren ska 
betala, men min studie visar att det finns undantag då detta kan tillämpas, så jag menar att 
möjlighet att betala genom skatt finns.  
 
Studien pekar också på att det kan finnas även andra svårigheter vid tillämpandet av principen 
förorenaren betalar. Det som min undersökning pekar på är att vissa åtgärder kan vara svåra 
att omsätta i praktiken och att den dåliga ekonomin kan bli ett hinder vid tillämpandet av 
principen förorenaren betalar. 
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Bilaga 1 
 

Rekrytering av deltagare 
Tabell 1. Rekrytering av deltagande redovisade efter intresseområde och geografiskt område. 
 
 Växtodlare Djurhållare Punktkällor Fritid & Natur Tillsynsmyndighet 
Rönne å 3 3 3 3 3 
Ringsjön 3 3 3 2 3 
Bäljane å 2 2 1(fanns bara en 

punkt källa) 
1 
 

2 

 
 

Deltagarnärvaro 
Tabell 2. Deltagare i fokusgruppsintervjuerna representerade efter intressegrupp, geografiskt 
område och närvaro.  
 

Nr Intressegrupp Geografiskt 
område Egenskap Närvarande 

1.  Växtodlare Rönne å 300 ha växtodling och 
slaktsvinsuppfödning. Har mark ner mot 
Rönne å. 

v.5, v.9 

2.   Rönne å Har mark längs med Rönne å nära Ä-holm. 
Har 109 ha odling och grisar. 

v.5, v.9 

3.   Rönne å Växtodling och vall på 250 ha. Amkor. Bor 
mellan Klippan och Söderåsen. 

v.5, v.9 

4.   Ringsjön 240 ha odling (sigillodling) på samma gård, 
150 djur (har systern hand om) 
Bor precis vid Stehag kyrka ner mot 
Ringsjön. 

v.9 

5.   Ringsjön 95 ha växtodling, 100 tackor, 25 dikor, 60 
modersuggor. Bor norr om Höör. 

? 

6.   Ringsjön Mjölkor, grisar. 85 ha odling och 50 ha 
naturbete. Bor vid myrområdet öster om 
Hörby. 

v.5, v.9 

7.   Bäljane å Djur och växtodling. Bor uppströms 
reningsverket. 

Kom aldrig 

8.   Bäljane å 80 ha växtodling. Gård nedströms 
reningsverk.  

v.5 

9.  Djurhållare Rönne å Har nötdjur och vallodling. Bor strax norr 
om Munka-Ljungby. 

v.5, v.9 

10.   Rönne å Mjölkproduktion – huvudinkomst. 110 ha 
odling och 110 ha vall. 

v.5, v.9 

11.   Rönne å Nötköttsprod. 100 djur. Spannmål 25 ha. 
Bor nära Röstångaområdet men vid Rönne 
å mellan Färingtofta och Forestad. 

v.5, v.9 

12.   
 

Ringsjön 150-180 djur, vallodling. Representant för 
lokal LRF avdelning. Bor nära Osbyholm. 

v.5, v.9 

13.   Ringsjön 80 köttdjur, 97 ha vall och odling (en 
mindre del). Har mark på båda sidorna av 

Kom aldrig 
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Ringsjön. Bor nära Gamla bo invid vattnet.  
14.   Ringsjön 60 mjölkkor, suggor, växtodling 75 ha och 

skog. 
v.5, v.9 

15.   Bäljane å Nötdjur och lite odling. Gård en bit från 
vattnet nedströms reningsverket. 

v.9 

16.   Bäljane å 2500 svin, nötdjur och 130 ha odling. Gård 
i anslutning till reningsverket. 

v.5 

17.  Punktkällor Rönne å Industri v.5, v.9 
18.   Rönne å Industri v.5, v.9 
19.   Rönne å Industri v.5, v.9 
20.   Ringsjön Fiskodlare v.5, v.9 
21.   Ringsjön Reningsverk v.5, v.9 
22.   Ringsjön Reningsverk  Kom aldrig 
23.   Bäljane å Reningsverk v.5, v.9 
24.  Fritid & Natur Rönne å Är representant för olika scoutkårer i 

området. 
v.9 

25.   Rönne å Representerar Skånes kanotförbund på 
uppdrag av dem. Har varit aktiv i området 
sedan 1976. 

v.5, v.9 

26.   Rönne å Äger Camping, Ängelholm. v.5 
27.   Ringsjön Representerar Ringsjöns 

fiskevårdsförbund.  
Kom aldrig 

28.   Ringsjön Representerar Skånes ornitologiska 
förening. Är mkt engagerad i inventeringar 
i Rönne ås avrinningsområde. 

Kom aldrig 

29.   Bäljane å Representerar lokal naturskyddsförening. v.5, v.9 
30.  Tillsyns- 

myndigheter 
Rönne å Miljöchef, kommun. v.5, v.9 

31.   Rönne å Miljöchef, kommun. v.5, v.9 
32.   Rönne å  Miljöchef, kommun. v.5, v.9 (försenad)
33.   Ringsjön Miljöchef, kommun. v.5, v.9 
34.   Ringsjön Enhetschef naturvård & miljöövervakning, 

kommun. 
v.5, v.9 

35.   Ringsjön Miljöinspektör, kommun. v.5, v.9 
36.   Bäljane å  Miljöinspektör, kommun. v.5, v.9 
37.   Bäljane å Miljöchef  v.5, v.9 
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Bilaga 2 
 
Karta och diagram över kvävebelastningen inom Rönne ås avrinningsområde och Ringsjöns, 
och Bäljane ås subavrinningsområden (materialet är framtaget av forskare inom VASTRA 
och publiceras här med deras medgivande). 
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Karta och diagram över fosforbelastningen inom Rönne ås avrinningsområde och Ringsjöns, 
och Bäljane ås subavrinningsområden (materialet är framtaget av forskare inom VASTRA 
och publiceras här med deras medgivande). 
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Bilaga 3 
 

Intervjufrågor till temat ”Finansiering av åtgärder”. 

Vecka 5. 
Vattenkvaliteten i Ringsjöarna har blivit bättre, men det finns ännu övergödningsproblem. 
 
Fråga 1: Vilka är, enligt er uppfattning de viktigaste orsakerna till detta? 
 
Fråga 2: Om man ser på Ringsjöarna idag, finns det något användningsområde som borde få 
ökat eller minskat utrymme? 
 
Tre åtgärdsscenarier med sektorsvist beräknad kostnad för olika åtgärder presenteras. 
 
Fråga 3: Är kostnaderna för de olika sektorerna rimliga? 
 
Fråga 4: ”Är handel med utsläppsrättigheter en bra metod att minska belastningen av 
gödande ämnen till Ringsjön?”  
 
Följdfråga: ”Vilket vore annars det bästa styrmedel för att åstadkomma de förändringar som 
Vattenmyndigheten beslutar vara nödvändiga för att uppnå vattenkvalitetsmålen i Ringsjöns 
tillrinningsområde?” De kan vara  
 
– Lagar och bestämmelser, till exempel tillstånd för markanvändning, regler för   
….gödselplanering, krav på rening av avlopp……. 
 – Ekonomiska bidrag från staten eller EU, 
 – avgifter på utsläpp, som går till Vattenmyndigheten, omfördelas och används för  
     kvalitetsförbättringar. 
 – annat. 
 

Vecka 9. 
Mål; Minska eutrofieringen. 
 
Fråga 1: Vem betalar? Direktivet säger att förorenaren ska betala genom avgifter eller 
åtgärder 
 – Är det möjligt? 
 – Rättvist? 
 – Hur gör vi annars? 
 
Fråga 2: Ska olika delar i Rönne ås avrinningsområde betala lika mycket per kg utsläpp 
kväve, trots att nytta för havet blir olika? 
 
Fråga 3: Om kontrollproblemen kan lösas, är då handel med utsläppsrättigheter en bra idé? 


