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Sammanfattning 

Den här studien är grundad på intervjuer med personer som arbetar med miljömål, både de 
nationella och de miljömål som Ramdirektivet för vatten vill genomföra. Jag har intervjuat 
sammanlagt 7 respondenter från Naturvårdsverket, Jordbruksverket, Vattenmyndigheten för 
norra Östersjön, Länsstyrelsen i Södermanland och Flens kommun. Genom att göra dessa 
intervjuer hoppades jag på att få svar på de frågor som är underställda mitt syfte. Vilka är: Når 
all information om Vattendirektivet ut till alla instanser som är berörda och får de 
informationen i tid inför sitt handlingsplansarbete?, Hur samarbetar de olika instanserna över 
de nationella, regionala och lokala gränserna med att göra handlings- och åtgärdsplaner? och 
Har då Sverige större möjlighet att nå upp till de miljömål vi har satt upp om Vattendirektivet 
implementeras i handlingsplanerna? Mitt syfte är att se hur Vattendirektivet påverkar arbetet 
med att nå de två miljökvalitetsmålen Ett rikt odlingslandskap och Ingen övergödning på 
nationell, regional och lokal nivå.  
Genom att analysera resultaten både ur implementeringsteorin och ur ett rättsligt perspektiv 
kom jag fram till att den information som finns ut till berörda myndigheter har stannat på 
länsstyrelsenivå och har ej gått ut till de som arbetar med handlingsplanerna. De enda som har 
använt sig av Vattendirektivet i handlingsplansarbetet är Naturvårdsverket när de arbetade 
fram handlingsplanerna för Ingen övergödning. Bland annat på grund av detta finns det inte så 
mycket samarbete mellan myndigheterna. För att en implementering ska kunna genomföras 
krävs information och samarbete. Tillämparen ska förstå beslutet, kunna ganomföra det och 
de ska också vilja genomföra beslutet skriver Anders Sannerstedt. 
Det framkom att de flesta respondenterna trodde att implementeringen av Vattendirektivet 
skulle hjälpa dem att nå våra nationella miljökvalitetsmål, åtminstone de mål som går att sätta 
gränsvärden i, därför att EG´s direktiv är rättsligt bindande och att miljökvalitetsnormer blir 
införda i miljöbalken. Enligt Lena Gipperth så måste miljökvalitetsnormer införas om vi ska 
nå Vattendirektivets miljömål.  
Än så länge har inte Ramdirektivet för vatten påverkat uppnåelsen av de två miljömålen Ett 
rikt odlingslandskap och Ingen övergödning. Mer information och resurser ut till berörda 
myndigheter, för att få igång ett intresse, behövs för att implementeringen av Vattendirektivet 
ska komma igång. 
 



 

1. Inledning / bakgrund 
 
1.1 De nationella miljökvalitetsmålen 
På Miljömålsportalen, som är den officiella portalen för Sveriges 15 
miljömål, står det att 15 nationella miljökvalitetsmål fastställdes i april 1999 
av Sveriges riksdag. Bland annat så ska Sverige jobba mot miljömålen 
Ingen övergödning och Ett rikt odlingslandskap. De myndigheter som har 
ansvaret för dessa miljökvalitetsmål är Naturvårdsverket för Ingen 
övergödning och Jordbruksverket som har det övergripande ansvaret på 
nationell nivå för Ett rikt odlingslandskap. 1 

Länsstyrelser och kommuner ska göra regionala respektive lokala delmål 
som grundar sig i de nationella målen, allt efter de förutsättningar som varje 
län och kommun har. För att nå upp till målen  ska varje län och varje 
kommun göra handlingsplaner där åtgärder för de olika delmålen beskrivs 
och vem som har ansvaret för dessa. I handlingsplanen står det också när 
dessa åtgärder ska vara genomförda. Antingen gör länsstyrelsen/kommunen 
en handlingsplan för vart och ett av miljömålen eller så gör de en enda stor 
handlingsplan där man väver in alla miljömål.  

På Länsstyrelsen i Södermanland har man bland annat gjort en 
handlingsplan för  miljökvalitetsmålet Ingen övergödning som blev färdig 
2003. Handlingsplanen för Ett rikt odlingslandskap räknar de med ska vara 
färdig någon gång under år 2005.2 Flens kommun har tagit fram 
handlingsplaner för Ingen övergödning tillsammans med fyra andra 
prioriterade miljökvalitetsmål. Handlingsplanen för Ett rikt odlingslandskap 
inom Flens kommun beräknas vara färdig hösten 2005.3  

1.2 Ramdirektivet för vatten 
För att säkra en god vattenkvalitet i fortsättningen så har det tagits fram ett 
nytt EG-direktiv inom EU. Det nya direktivet som blev färdigt år 2000 är en 
hopslagning av flera tidigare direktiv som behandlat vattenfrågor4. Tidigare 
var det många olika direktiv som kommit till allteftersom sedan 1975, vilket 
gjorde det svårt att få en helhet i vattenvårdsarbetet.  Det nya direktivet har 
formen av en ramlag som gäller över alla EU-länderna, men länderna får 
själva föra in miljökvalitetsnormerna i sin miljölagstiftning efter de 
förutsättningar landet har. I En basbok om ramdirektivet för vatten 
sammanfattas det som ”Vattendirektivet handlar om att tänka europeiskt 
men handla lokalt” .5 

Som ramdirektiv ska den ge alla medlemsstater i unionen en gemensam ram 
som övergripande ska skydda allt vatten inom EU. I direktivet står det 
:”…att Eu-länderna skall vidta åtgärder i syfte att uppnå god ytvattenstatus, 

                                                 
1 www.miljomal.se  (2005) 
2 Lst (2003) 
3 Flens kommun (2005) 
4 Naturvårdsverket (2002) 
5Anianson & Vidarve (2003) 
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god ekologisk potential och god grundvattenstatus”1. Som krav ställer 
direktivet att varje medlemsland måste kunna påvisa att de arbetar aktivt 
med att uppnå de miljömål som är preciserade, medlemsländerna måste ha 
utarbetat åtgärdsprogram senast år 2009. 

I Sverige har fem vattendistrikt utsetts av regeringen. Vattendistrikten har 
skapats utifrån de naturliga vattenavrinningsområden som Sverige har. Inom 
ett avrinningsdistrikt mynnar alla åar, bäckar och sjöar från ett landområde 
ut i ett och samma hav.2 

1.3 Miljömålen i den svenska lagstiftningen 
Vattendirektivet har förts över till svensk lagstiftning, därigenom ska de 
myndigheter och organisationer i Sverige som arbetar med vattenfrågor 
kunna genomföra de åtgärder som krävs för ett lyckat resultat i 
vattenvårdsarbetet.3 

Vissa justeringar har behövt göras i Miljöbalken där Vattendirektivets 
miljökvalitetsnormer blir definierat. Man får skilja på dessa normer som är 
juridiskt bindande, har fasta gränsvärden utifrån mängd etc som inte får 
över- eller underskridas beroende på vad normen vill uppnå och de 15 
nationella miljökvalitetsmål som Sverige har tagit fram och som ska vara 
vägledande vid olika beslut som rör miljön.4 Målen är inte bindande utan 
har mera formen av en vision, medan normerna i Ramdirektivet är juridiskt 
bindande och EU´s medlemsstater är skyldiga att uppfylla dessa normer. De 
gränsvärden som sätts, numreriska eller beskrivande, får inte överskridas 
och varken ekonomiska eller sociala hänsyn kan tas.5  

På 1970-talet började uttrycket Miljörätt användas för rättsfrågor, 
miljöstörningar och intressekonflikter. Det är det rättsliga skydd som vi har 
för att hantera den yttre miljön och skydda de naturresurser som finns från 
exploatering. Skyddet för den yttre miljön innefattar bland annat  den 
biologiska mångfalden och känsliga naturmiljöer. Genom vårt medlemskap i 
EU har miljöskyddet stärkts och vår miljörätt inkluderar fler och fler 
internationella aspekter. För att miljörätten ska bli total behöver den 
inbegripa både den Svenska miljörätten, EU:s miljörätt och den 
internationella miljörätten.6 

Om man tittar på sättet som vi i Sverige nationellt, regionalt och lokalt 
försöker att skydda vår miljö, genom att bland annat sätta upp 
miljökvalitetsmål,….. kan då skyddet förstärkas genom att implementera 
Ramdirektivet för vatten även kallat Vattendirektivet i vårt svenska 
miljömålsarbete? Genom att intervjua personer som arbetar med 
miljömålsarbete och/eller Ramdirektivet för vatten på nationell, regional 
eller lokal nivå har jag försökt få svar på om det påverkar miljömålsarbetet 
på något sätt att ha ett lagstadgat direktiv i ryggen. För att kunna se 

                                                 
1 Europaparlamentet (2000) 
2 Regeringen (2004) s.7 
3 Anianson & Vidarve (2003) 
4 Vattenportalen (2005) Mål …. 
5 Gipperth, L (1999) s. 143 
6 Ebbesson, J (2003) 
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samarbete och information inom ett avrinningsdistrikt har jag valt att se på 
detta i ett rakt spår från den nationella till den lokala nivån inom detta 
distrikt. 
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2. Syfte / Problem 

Hur påverkar Vattendirektivet arbetet med att nå de två 
miljökvalitetsmålen Ett rikt odlingslandskap och Ingen övergödning, 
nationellt, regionalt och lokalt?  

Det är en intressant fråga eftersom dessa miljömål och Vattendirektivet har 
betydelse när det gäller övergödningen av våra sjöar. Vattendirektivet är 
framtaget på EU-nivå och arbetas ner genom Naturvårdsverket till de 
vattenmyndigheter som har skapats i de fem olika avrinningsdistrikten i 
Sverige där varje länsstyrelse har representanter. Miljökvalitetsmålen är 
däremot framtagna på nationell nivå från början, men meningen är att 
handlingsplaner ska göras för dessa miljökvalietetsmål även på regional och 
kommunal nivå. Det som är den stora skillnaden mellan Vattendirektivet och 
miljökvalitetsmålen är att Vattendirektivet är ett ramdirektiv och EG-
direktiv, som ett sådant har det samma karaktär som miljöbalken1. Det som 
står i direktivet är alltså lagstadgat och måste följas medan 
miljökvalitetsmålen mera är visioner om att försöka nå de mål som har satts 
upp inom en viss tidsram. Enligt Lena Gipperth2 ligger operationaliseringen 
av de miljömål som Sveriges riksdag fastställt utanför miljöbalken, därmed 
är någon rättslig operationalisering inte gjord. En förutsättning för att kunna 
genomföra EG`s direktiv är att införa miljökvalitetsnormer i Sveriges 
miljöbalk, vilket har påbörjats3. Ett sätt som Sverige arbetar på för att nå 
sina nationella/regionala/lokala miljömål, är att varje myndighet upprättar 
handlingsplaner innehållande bland annat åtgärdsprogram. Nu när 
miljökvalitetsnormer har börjat införas i miljöbalken beroende på 
Vattendirektivet och många av Vattendirektivets mål har liknelser med 
miljökvalitetsmålet Ingen övergödning, kanske dessa kan ha nytta av 
varandra. Men har då Sverige större möjlighet att nå upp till de 
miljömål vi har satt upp om Vattendirektivet implementeras i 
handlingsplansarbetet? 

Eftersom miljömålsarbetet spänner från EU-nivå ner till 
handlingsplansarbete på kommun-nivå är det flera instanser som ska jobba 
åt samma håll. Implementeringen av Vattendirektivet i vårt Svenska 
miljöarbete är på gång. Enligt Sannerstedt4 har Lennart Lundqvist nämnt tre 
nödvändiga villkor för att en implementering ska fungera: 

o Tillämparen ska förstå beslutet 

o Tillämparen ska kunna genomföra beslutet 

o Tillämparen ska vilja genomföra beslutet 

Dessa tre villkor har motiverat mig att studera hur implementeringen av 
Vattendirektivet på de olika myndighetsnivåerna fungerar. Vilket har gjort 
att funderingarna kring samarbete och information har kommit upp. Mina 
frågor blir då: 

                                                 
1 NV (2002) 
2 Gipperth, L (1999) s.28,29 
3 Gipperth, L (1999) s.163 
4 Sannerstedt,A (2001) s.29 
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Hur samarbetar de olika instanserna över de nationella, regionala och 
lokala gränserna med att göra handlings- och åtgärdsplaner?  

och 

Når all information om Vattendirektivet ut till alla instanser som är 
berörda och får de informationen i tid inför sitt handlingsplansarbete?  

Inom miljökvalitetsmålet Ingen övergödning ses helst ett minskat antal 
boskap i Sveriges jordbrukslandskap vilket leder till minskad gödselmängd 
och samtidigt vill man inom Ett rikt odlingslandskap se ett ökat antal 
betande djur eftersom landskapet håller på att växa igen. Betande djur 
främjar också den biologiska mångfalden. Detta ser jag som en klar 
målkonflikt mellan dessa två miljökvalitetsmål. Detta påstående får stöd av 
Stig Wandéns rapport Målkonflikter och styrmedel. Där han påpekar att ett 
ekonomiskt stöd till betande kreatur kan skapa denna målkonflikt1. Det är 
intressant att som ett litet sidospår ta reda på hur de som arbetar med 
övergödning och biologisk mångfald i odlingslandskapen ser på 
målkonflikter mellan dessa två miljömål i sitt arbete med handlingsplanerna. 

 

                                                 
1 Wandén, S (1997) s. 25 
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3. Metod / Material 
3.1 Bakgrund till intervju som metod 
Metoden att använda intervjuer inom forskningen har använts så långt 
tillbaka som på den grekiska historikern Thukydides och den grekiske 
filosofen Sokrates tid på 400-talet före kristus. Men den systematiska 
intervjuforskningen slog igenom först på 1900-talet inom den moderna 
samhällsvetenskapen även om intervjuer har använts av psykologer och 
sociologer för att dessa skulle bilda sig en bakgrund inför sitt arbete med 
enkäter osv. Olika tekniska hjälpmedel har fört den kvalitativa 
intervjumetodiken framåt sedan 1950-talet.1 

3.2 Hur har jag gått till väga? 
I förarbetet inför denna uppsats kontaktade jag flera olika länsstyrelser för 
att se hur långt de hade kommit i sitt arbete med de två miljökvalitetsmål jag 
hade bestämt mig för att studera. De flesta län var i startgroparna med sitt 
handlingsplansarbete. Länsstyrelsen i Nyköping hade sin handlingsplan för 
Ingen övergödning färdig sen två år tillbaka vilket gjorde att jag valde 
Sörmlands län som studieobjekt. De frågor jag ställde vid intervjuerna 
trodde jag skulle vara lättare att svara på för respondenterna om de hade 
varit med och tagit fram handlingsplaner. Att jag sen valde att intervjua 
representanter för Norra Östersjöns vattendistrikt  när det gäller 
Vattendirektivet så är det just detta distrikt som Sörmlands län och Flens 
kommun tillhör. I mina studier studerar jag det nationella, regionala och 
lokala arbetet med miljömålen i rakt nedstigande led och bland annat så gör 
jag en studie om information och samarbete. Av Sörmlands kommuner har 
Flens kommun kommit längst med sina handlingsplaner, vilket gjorde att 
jag även där valde en instans som ligger långt fram i handlingsplansarbetet 
för dessa miljökvalitetsmål. Jag trodde att en kommun som jobbat med 
handlingsplaner skulle ha lättare för att svara på mina frågor. När det gäller 
åtgärdsplanerna för avrinningsdistrikten så har inte någon av de fem 
vattenmyndigheterna gjort någon sådan färdig, vilket gjorde att det inte 
påverkade mitt val av avrinningsdistrikt i någon riktning. 

3.3 Vilka har jag intervjuat? 
Jag valde mina intervjupersoner utifrån vilken uppgift de har inom 
miljömålsarbetet. Till exempel ville jag intervjua de personer som arbetar 
med att ta fram handlingsplanerna för de speciella miljökvalitetsmål som 
ingår i min studie. Jag ville också intervjua de personer på länsstyrelsen som 
är involverade i Vattendirektivet för att kunna se hur dessa personer ser på 
Vattendirektivets påverkan på handlingsplansarbetet. Jag har intervjuat Lars 
Klintwall som fick representera Naturvårdsverket  och miljökvalitetsmålet 
Ingen övergödning på nationell nivå, Agneta Börjeson som är 
miljömålsansvarig för miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap på 
Jordbruksverket, Vattenvårdsdirektör Lennart Sorby, Norra Östersjöns 
vattendistrikt på vattenmyndigheten i Västerås. Jag har också intervjuat 
miljömålshandläggarna på länsstyrelsen i Nyköping Lars Juhlin som har 

                                                 
1 Kvale, S (1997) 
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varit med och tagit fram handlingsplanerna för det regionala miljömålet 
Ingen övergödning och som är ansvarig för länsstyrelsens 
beredningssekretariat i Sörmland när det gäller Ramdirektivet för vatten, 
samt Erik Hjortsberg som håller på och arbetar med handlingsplanerna för 
det regionala miljömålet Ett rikt odlingslandskap. Vidare har jag ställt 
frågor till Lena Mathiasson som är samordnare för miljömålsarbetet på 
Länsstyrelsen i Södermanland, Anna Larsson som är ansvarig för 
samordning av miljömålsuppföljningen och delansvarig för vattendirektivet 
på Länsstyrelsen i Södermanland. På kommunnivån har jag intervjuat 
miljöansvarig i Flens kommunen, Ellenor Jonsson. Jag ville studera 
respondenternas syn på Vattendirektivet och dess inverkan på 
handlingsplansarbetet när det gäller miljökvalitetsmålen Ingen övergödning 
och Ett rikt odlingslandskap. Jag har också försökt att få en representativ 
bild av hur samarbete och information angående Vattendirektivets 
implementering i handlingsplansarbetet fungerar genom att intervjua dessa 
personer. 

3.4 Varför valde jag intervju som metod? 
Att jag har valt intervju som metod beror på att arbetet med 
handlingsplanerna, åtgärdsprogrammen och övrigt miljömålsarbete som rör 
vattendirektivet inte är färdigt. Det finns inte mycket skrivet så att man kan 
läsa om hur arbetet med miljömålen kontra vattendirektivet fungerar. Att 
arbetet med handlingsplaner för miljökvalitetsmålen och åtgärdsplanerna för 
vattendistrikten inte har kommit igång än, har jag fått uppfattningen av, har 
försvårat för de intervjuade att svara på frågorna. Flera påpekade att det var 
svåra frågor och att jag var för tidigt ute med frågeställningarna  jag har i 
min studie. Däremot så ligger myndigheterna i startgroparna med att ta fram 
handlingsplanerna för miljömålen Ingen övergödning och Ett rikt 
odlingslandskap, och många räknar med att dessa ska vara färdiga under år 
2005. Ett undantag är Länsstyrelsen i Södermanland där handlingsplanen för 
det regionala miljömålet Ingen övergödning blev klart 2003. Även Flens 
kommun har tagit fram en del förslag på handlingsplaner bl a 
handlingsplanen för det lokala miljömålet Ingen övergödning. 

3.5 Intervjuerna 
Intervjufrågorna (bilaga 1) är inte samma för alla, de är anpassade efter 
vilken myndighet intervjupersonen arbetar på och även efter vilken roll de 
har i arbetet med de nationella/regionala/lokala miljökvalitetsmålen 
respektive Vattendirektivet. 
Några av personerna har jag intervjuat per telefon eftersom avståndet till 
respondentens arbetsplats har varit för långt för att jag skulle kunna möta 
dem personligen. Andra som har varit svåra att få tag på via telefon har jag 
ställt frågor till per e-post. Resterande intervjupersoner har jag haft ett 
personligt möte med där jag ställt mina frågor. Jag har använt mig av en 
diktafon vid alla intervjuer utom de som skrivits ned per e-post. 
Efter intervjun har jag sammanfattat deras svar fråga för fråga och skrivit 
ned dem. 
Inför analysen har frågorna grupperats i områden efter de frågor i syftet som 
jag har försökt få svar på i intervjuerna, såsom: Handlingsplansarbete, 
Information, Samarbete och Rättsligt perspektiv. Dessa områden kommer 
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att behandlas var för sig under resultatdelen för att  till slut föras samman i 
slutsatsen.  
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4. Resultaten från intervjuerna 
Utifrån de frågor jag ställt under syfte har jag delat in svaren på frågorna 
under fyra olika rubriker: Handlingsplansarbete, Information, Samarbete 
och Rättsligt perspektiv. Jag presenterar resultaten från varje myndighet 
under dessa rubriker var för sig. Alla har inte svarat på samma frågor utan 
frågorna har varit anpassade efter vilken myndighet och arbetsuppgift som 
respondenten har. Till exempel har inte Vattenvårdsdirektören på 
Vattenmyndigheten fått frågor som är knutna till arbetet med de nationella, 
regionala och lokala handlingsplanerna. Ett par av de intervjuade på 
Länsstyrelsen i Södermanland arbetar både med de regionala miljömålen 
och Vattendirektivet vilket medfört att dessa har fått svara på flest frågor, 
både sådana frågor som är knutna till miljökvalitetsmålen och sådana som 
har varit specifika för Vattenmyndigheten.  

4.1 Handlingsplansarbete  

4.1.1 Naturvårdsverket 

Naturvårdsverket har det övergripande ansvaret för miljökvalitetsmålet 
Ingen övergödning. 

Lars Klintwall som arbetar på Naturvårdsverket med miljökvalitetsmålet 
Ingen övergödning, ser på det nationella planet en stark koppling till 
Vattendirektivet. Han anser att vattendirektivet som är juridiskt bindande 
ska användas som ett verktyg för att få miljömålen uppfyllda.  

Naturvårdsverket tittar  på både miljömålet och vattendirektivet samtidigt 
för att se att de kompletterar varandra. Dessa båda ska inte motverka eller 
motsäga varandra när de försöker nå sina respektive miljömål.1 

 

4.1.2 Jordbruksverket  

Jordbruksverket har det övergripande ansvaret för miljökvalitetsmålet Ett 
rikt odlingslandskap. 

På Jordbruksverket tittar man inte direkt på Vattendirektivet när man arbetar 
med miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap eftersom man inte anser att 
Vattendirektivet direkt påverkar arbetet med just detta miljömål. Däremot så 
ser man en indirekt koppling eftersom Vattendirektivet påverkar andra 
miljökvalitetsmål som Ingen övergödning, Myllrande våtmarker, Levande 
sjöar och vattendrag, Giftfri miljö och Grundvatten av god kvalité, dessa 
mål påverkar i sin tur Ett rikt odlingslandskap eftersom vattnet inom 
odlingslandskapet är berört.2 

 

                                                 
1 Klintwall, L (2005) 
2 Börjeson, A (2005) 
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4.1.3 Vattenmyndigheten för norra Östersjön 

Vattenmyndigheten i Västerås har i likhet med de andra fyra 
vattenmyndigheterna i Sverige inte börjat med sitt arbete att utarbeta 
övervaknings/åtgärdsprogram för sitt vattendistrikt än, men vissa distrikt är 
på gång under 2005 med detta. Därför kan man inte säga hur mycket de 
nationella miljökvalitetsmålen kommer att användas i arbetet med 
uppbyggandet av programmen, men Ingen övergödning är ett av de 
miljökvalitetsmål som är intressanta att studera även om Vattendirektivet 
sträcker sig längre än vad miljömålet gör.1  

Vattenvårdsdirektör Lennart Sorby i Västerås ser ingen konflikt mellan de 
två miljökvalitetsmålen Ett rikt odlingslandskap och Ingen övergödning. 
”Det beror på hur du hanterar det” säger han. Vattendirektivet varken 
stödjer eller motverkar miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap och man 
ser inte någon tydlig koppling mellan det miljökvalitetsmålet och 
Vattendirektivet. Däremot menar Lennart Sorby att miljökvalitetsmålet 
Ingen övergödning är en av de centrala frågorna inom Vattendirektivet.2 

 

4.1.4 Länsstyrelsen i Södermanland 

På länsstyrelsen i Nyköping har arbetet med att göra handlingsplaner för de 
två miljökvalitetsmålen Ett rikt odlingslandskap och Ingen övergödning 
kommit olika långt. Handlingsplanen för Ingen övergödning har varit färdig 
sedan 2003 och arbetet med Ett rikt odlingslandskap kommer att påbörjas 
under 2005. 

Kopplingar finns mellan Vattendirektivet och Ett rikt odlingslandskap enligt 
Erik Hjortsberg som ska vara med och upprätta en handlingsplan för just 
detta miljökvalitetsmål. Han menar att skapandet av våtmarker ger god 
vattenkvalitet och för att nå målet används rådgivning som gynnar vattnet. 
Men Erik Hjortsberg ser även en intressekonflikt när det gäller betesdjur och 
punktbelastning som kan ske där det finns många djur gentemot 
vattenmiljön.3 

Som projektledare för arbetet med Ett rikt odlingslandskap tror Erik 
Hjortsberg inte att fokus kommer läggas på Vattendirektivet och pga 
tidsbrist så finns det nog ingen möjlighet att läsa Ramdirektivet för vatten 
heller, innan arbetet med handlingsplanen kommer igång.4  

Lars Juhlin som var med och tog fram handlingsplanen för Ingen 
övergödning ser också starka kopplingar mellan dessa två miljökvalitetsmål 
och Vattendirektivet. ”Ytterst är det en fråga om hur man hanterar 
vattenresurser i odlingslandskapet” säger han. Som exempel säger Lars 
Juhlin att den vegetation som skuggar vattendragen ofta tas bort vilket 

                                                 
1 Sorby, L (2005) 
2 Sorby, L (2005) 
3 Hjortsberg, E (2005) 
4 Hjortsberg, E (2005) 
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missgynnar den biologiska mångfalden i vattnet och framför allt så hjälper 
borttagen vegetation inte till att stoppa näringsläckaget ut till vattendragen.1 

Lars Juhlin som också är ansvarig för beredningssekretariatet i Sörmland för 
vattenmyndigheten hoppas på faktiska åtgärder eftersom miljömålsarbetet 
får ramdirektivet som stöd. Förändringar i miljöbalken skapar också 
förutsättningar för ett bättre miljömålsarbete. ”Men ytterst hänger det på hur 
man tillämpar lagstiftningen framgent” säger han. Tidigare har resurserna 
satt stopp för att kunna utnyttja miljöbalken fullt ut i miljömålsarbetet, men 
det hoppas Lars Juhlin ska gå att lösa nu eftersom möjligheten kommer att 
finnas för att skapa vattentjänster där folk ska betala avgifter för att få 
använda vatten. Det beror på om och hur våra politiker kommer att agera i 
frågan hur det blir i framtiden. Eftersom direktivet kommer från EU så har 
Sverige ett krav på sig att agera utifrån unionen. Skulle vi inte uppfylla 
målen så hoppas Lars Juhlin på att vi får en knäpp på näsan för att skärpa till 
oss.2  

När handlingsplanen för Ingen övergödning blev gjord fanns 
Vattendirektivet med i bakgrunden, men man använde sig inte mycket av 
den eftersom den inte var färdig. Den är inte ens komplett i dagsläget. Man 
visste ju att målen för Ingen övergödning och bedömningsgrunderna som 
finns för Vattendirektivet överensstämde och nu ska nya 
bedömningsgrunder komma till. ”Så, så där jättemycket stöd hade vi inte” 
säger Lars Juhlin. I det uppdrag som regeringen gav länsstyrelsen var det de 
svenska miljökvalitetsmålen på nationell nivå som skulle ligga till grund för 
deras arbete, Ramdirektivet var bara ett komplement till detta.3  

När Vattendirektivet som håller på att formas just nu är klart vet man på 
länsstyrelsen hur man ska gå vidare med arbetet att samordna de båda 
systemen: Vattendirektivet och Miljökvalitetsmålen. ”Det är just de 
gemensamma problem- och frågeställningarna vi behöver ringa in och 
komma framåt i arbetet med” säger Lena Mathiasson som arbetar som 
miljömålssamordnare på länsstyrelsen. Övergödningsproblematiken där 
läckaget av gödande ämnen ingår är en av många kopplingar som hon ser 
ingår i den gemensamma problematiken mellan Ett rikt 
odlingslandskap/Ingen övergödning och Vattendirektivet.4 

I den nya miljömålspropositionen står det att de nationella 
miljökvalitetsmålen och vattendirektivets miljömål ska synkroniseras och 
detta kan även ge effekter på Vattendirektivet, inte bara på de nationella 
miljökvalitetsmålen.5 

 

                                                 
1 Juhlin, Lars (2005) 
2 Juhlin, Lars (2005) 
3 Juhlin, Lars (2005) 
4 Mathiasson, Lena (2005) 
5 Larsson, Anna (2005) 
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4.1.5 Flens kommun 

I Flens kommun har man tagit fram förslag till handlingsplaner för fem 
miljökvalitetsmål bl a Ingen övergödning. Ett rikt odlingslandskap har man 
inte börjat med än. När man gjorde handlingsplanerna så tänkte man på 
Vattendirektivet men man hade svårt att beakta Vattendirektivet i sitt arbete 
då.1 

Kopplingar mellan Ingen övergödning och Vattendirektivet finns, säger 
Ellenor Jonsson som samordnar ett framtagande av miljömålsprogram på 
kommunen. ”De har ju bäring i både grundvatten och ytvatten” säger hon.2 

 

4.2 Information  

4.2.1 Naturvårdsverket 

Naturvårdsverket har uppdraget att ta fram föreskrifter och vägledningar om 
hur vattenmyndigheten ska jobba med Vattendirektivet. Därför har det mest 
blivit information till personalen på vattenmyndigheterna och dessa 
myndigheter får i sin tur informera länsstyrelserna. När det gäller de 
nationella miljökvalitetsmålen och information om dem så har 
länsstyrelserna och Naturvårdsverket en dialog mellan varandra där de båda 
utbyter information.3 

 

4.2.2 Jordbruksverket  

Vattenmyndigheterna har inte haft någon specifik information till de som 
arbetar med miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap på 
Jordbruksverket, utan det har anordnats informationsdagar allmänt om 
vattenfrågor där folk från vattenmyndigheten har deltagit. Det har inte tagits 
upp specifikt hur integreringen av vattendirektivet med miljökvalitetsmålen 
ska gå till.4 

När det gäller informationen ut mot länsstyrelserna från Jordbruksverket så 
brukar de delta vid workshops och seminarier m.m. som länsstyrelserna 
anordnar. Men de anordnar även egna seminarier inom ramen för 
miljömålsarbetet för personalen på de olika länsstyrelserna. Vattendirektivet 
har större koppling till andra miljökvalitetsmål än till Ett rikt 
odlingslandskap, men det har funnits tankar på att anordna ett seminarium 
om Vattendirektivet och miljömålen när man har samlat ihop frågor som rör 
dessa ämnen.5  

 

                                                 
1 Jonsson, Ellenor (2005) 
2 Jonsson, Ellenor (2005) 
3 Klintwall, Lars (2005) 
4 Börjeson, A (2005) 
5 Börjeson, A (2005) 
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4.2.3 Vattenmyndigheten för norra Östersjön 

Informationen från vattenmyndigheten ut till kommuner och länsstyrelser 
har inte kommit igång än, man håller på att ta fram material för att sätta ihop 
ett nyhetsbrev.1 

Grundtanken när man lade ut vattenmyndigheterna på länsstyrelserna var att 
kombinera det regionala miljömålsansvaret med vattendirektivsansvaret. 
”Inte minst i miljömålsproppen står det att det gäller att väva ihop de här två 
satserna” säger Lennart Sorby på vattenmyndigheten. ”Direktivet finns och 
argumentationen bakom” fortsätter han.2  

 
4.2.4 Länsstyrelsen i Södermanland 

Enligt Erik Hjortsberg har det inte gått ut någon information om 
Vattendirektivet till de som gör handlingsplaner för det regionala 
miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap varken från vattenmyndigheten 
eller länsstyrelsen.3 

Lars Juhlin som har ansvaret för beredningssekretariatet på länsstyrelsen 
säger att han har för lite underlag  och tidsbristen gör att någon information 
inte har kunnat hållas än för de som arbetar med handlingsplanerna. ”Det är 
en del lösningar som jag skulle vilja att de löste på EU-nivå först” säger han. 
När alla arbetsgrupperna har löst sina arbetsuppgifter och direktiven har gått 
ut till länsstyrelserna ska information hållas för kommuner och 
Länsstyrelsen i Södermanland.4 

Eftersom Lars Juhlin och Anna Larsson är en del av vattenmyndigheten 
arbetar de direkt med dem och håller sig därigenom informerade i vad som 
sker där. Men verksamheten  på vattenmyndigheten är i ett startskede och 
just nu karaktäriserar och typifierar de sjöar genom olika 
övervakningsprogram för att sen se om de passar in på de krav som 
direktivet ställer.5  

Man har inte fått några direkta direktiv när det gäller att titta på de 
nationella miljökvalitetsmålen i arbetet med Vattendirektivet. Ordinär 
samverkan gäller och det är bra om man kan dra nytta av de redskap som 
finns. ”Ramdirektivets åtgärdsprogram får en helt annan status än 
miljömålens åtgärdsprogram” säger Lars Juhlin.6  

Enligt Anna Larsson så ska information om Vattendirektivet gå ut till alla på 
länsstyrelsen hösten 2005. Redan i sommar ska en vattendag hållas för 
kommuner i länet, detta sker i Kyrksjön, Björnlunda och där medverkar bl a 
Lennart Sorby från vattenmyndigheten i Västerås.7 

                                                 
1 Sorby, L (2005) 
2 Sorby, L (2005) 
3 Hjortsberg, E (2005) 
4 Juhlin, L (2005) 
5 Juhlin, L (2005) 
6 Juhlin, L (2005) 
7 Larsson, A (2005) 
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”Vi har inte fått någon information om hur vi ska arbeta mot vattendirektivet 
när vi gör handlingsplaner, däremot så finns det reglerat både i 
vattendirektivets verksamhetsplanering och hos vattenmyndigheten hur man 
ska arbeta mot miljömålen inom vattendirektivet. I miljömålsproppen står 
det att arbetet mellan miljömålen och vattendirektivet ska synkroniseras och 
det trycks nog hårdare på detta i proppen än i vattendirektivet.”1 

4.2.5 Flens kommun 

När kommunen ska göra lokala handlingsplaner är det inte nödvändigtvis så 
att de måste se på vattendirektivet och de nationella miljökvalitetsmålen. 
Det är ingen garanti att det som är nedskrivet följs, däremot så är det en 
annan sak med det som är lagstiftat så som Ramdirektivet för vatten, det 
måste ju följas. Ett miljökvalitetsmål som Ett rikt odlingslandskap är svårt 
att operationalisera eftersom det är byggt på värderingar och därför svårt att 
nå.2 

Ellenor Jonsson ifrågasätter om man verkligen ska lyfta ner miljömålen från 
det nationella planet ner på regional och lokal nivå. ”Vem gör den 
bedömningen?” undrar hon och fortsätter ”hur ser rättviseaspekten ut om 
alla kör efter samma normer. Man bör se sig omkring i sin egen region.”3  

 

4.3 Samarbete 

4.3.1 Naturvårdsverket 

Enligt Lars Klintwall finns det ett samarbete mellan Naturvårdsverket, 
vattenmyndigheten, länsstyrelserna och kommunerna. Framförallt är det 
vattenmyndigheten som genom praktiskt arbete har det mesta samarbetet 
med kommuner och länsstyrelser.4 

 

4.3.2 Jordbruksverket 

Agneta Börjeson tror att samarbetet mellan vattenmyndigheterna och 
Jordbruksverket kommer att fungera på ungefär samma sätt som det gör 
mellan länsstyrelserna och Jordbruksverket som har ett tätt samarbete när 
det gäller miljöåtgärder inom jordbruket. Däremot så har Jordbruksverket 
inget samarbete med kommunerna.5  

 

4.3.3 Vattenmyndigheten för norra Östersjön 

Samarbete finns sedan tidigare mellan kommuner och länsstyrelser. Där är 
många länkar. När det gäller samarbete mellan vattenmyndigheten och 
kommunerna är det svårare eftersom kommunförbundet inte vill backa upp 

                                                 
1 Larsson, A (2005) 
2 Jonsson, E (2005) 
3 Jonsson, E (2005) 
4 Klintwall, Lars (2005) 
5 Börjeson, A (2005) 
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detta med vattendirektivet i full utsträckning. Just nu håller 
kommunförbundets ledning och Lena Sommestad på att diskutera frågan. 
”Nyckelproblemet ligger ju där och inte på handläggarnivå” säger Lennart 
Sorby. Olika kommuner är olika aktiva när det gäller miljömålsarbete vilket 
resulterar i att samarbetet kan skilja sig från kommun till kommun.1 

 

4.3.4 Länsstyrelsen i Södermanland 

I dagsläget finns det inte något direkt samarbete mellan kommunerna och 
länsstyrelsen. Mycket beroende på att kommunförbundet vill att 
kommunerna ska ligga lågt. Det lilla samarbete som finns är genom vissa 
vattenvårdsförbund.2 

Samarbete mellan länsstyrelsen och vattenmyndigheten finns, medan 
samarbete med kommunerna är på planeringsstadiet så de fungerar inte 
operativt än.3 

Anna Larsson ser att det finns ett samarbete mellan kommunerna och 
länsstyrelsen när det gäller handlingsplanerna för miljökvalitetsmålen. Som 
exempel pekar hon på vattendagen i Gnesta som ska genomföras i sommar 
som är till för både kommuner och länsstyrelsens personal. Hon anser att det 
är viktigt att få med kommunerna i åtgärdsarbetet för vattendirektiv och 
miljömål eftersom många av åtgärderna ska genomföras av kommunerna.4 

 

4.3.5 Flens kommun 

Ellenor Jonsson  kan inte säga om det finns något samarbete med andra 
myndigheter eftersom hon anser att det är för tidigt att svara på. Ingen 
utvärdering har ännu gjorts i frågan.5 

 

4.4 Rättsligt perspektiv 

4.4.1 Naturvårdsverket 

Om vi ska fortsätta att behålla den levnadsstandard som vi har idag kan det 
vara svårt att nå upp till de miljökvalitetsmål som är satta för t ex Ingen 
övergödning. Hade målen varit rättsligt bindande hade de förmodligen inte 
varit så högt satta. Trots detta tror Lars Klintwall att Vattendirektivet kan 
hjälpa oss att nå de mål som vi har satt upp.6 

 

                                                 
1 Sorby, L (2005) 
2 Juhlin, L (2005) 
3 Mathiasson, L (2005) 
4 Larsson, A (2005) 
5 Jonsson, E (2005) 
6 Klintwall, L (2005) 
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4.4.2 Jordbruksverket 

Agneta Börjesson på Jordbruksverket tror inte att miljökvalitetsmålen skulle 
bli lättare att nå även om de skulle vara rättsligt bindande, det skulle i så fall 
vara i något enstaka fall. En del av målen skulle inte hålla ur rättslig 
synvinkel eftersom de inte är så exakt formulerade.1  

 

4.4.3 Vattenmyndigheten för norra Östersjön  

Eftersom Sverige har en skyldighet att följa vattendirektivet så är det troligt 
att miljöarbetet kommer nå längre med detta direktiv, än vad som skulle 
vara fallet enbart genom det nationella miljömålsarbetet. Eventuellt kan de 
nationella miljökvalitetsmålen få en starkare ställning när vattendirektivet är 
implementerat med dem. 

Fokusen på miljökvalitetsmålet Ingen övergödning kommer att höjas något, 
men om vattendirektivet har haft någon inverkan på detta går inte att säga.2 

 
4.4.4 Länsstyrelsen i Södermanland  

Överlag tror intervjupersonerna på länsstyrelsen i Nyköping att det skulle 
vara lättare att nå miljökvalitetsmålen om de var rättsligt bindande. Men 
samtidigt är nog både vattendirektivets miljömål och de nationella/regionala 
miljökvalitetsmålen svåra att nå inom den tidsram som är satt.3  

Man försöker hitta kopplingar mellan miljökvalitetsmålen och miljöbalken 
för att kunna utnyttja balken i arbetet med miljömålen eftersom det är det 
vassaste verktyget som de har just nu. När vattendirektivet till viss del är 
implementerat i miljömålen kommer det att finnas direktiv och åtgärder som 
stärker miljömålsarbetet.4 Men det är beroende av på vilket sätt 
vattendirektivet mottas. Har inte vattendirektivet den tyngd som behövs ger 
det inte heller något utslag på miljömålsarbetet.5Men frågan är om det skulle 
gå att göra miljökvalitetsmålen rättsligt bindande utan att tappa en del av det 
som man vill uppnå eftersom allt inte kan rymmas i miljöbalken och 
vattendirektivet.6Arbetet med miljökvalitetsmålen är på frivillig grund vilket 
gör det svårt att kräva av t ex kommunerna att vara med. Hade det varit ett 
lagkrav så skulle länsstyrelsen kunna sätta en annan press på övriga aktörer 
som ska arbeta med miljökvalitetsmålen.7   

 

                                                 
1 Börjesson, A (2005) 
2 Sorby, Lennart (2005) 
3 Juhlin, L (2005) 
4 Mathiasson, L (2005) 
5 Hjortsberg, E (2005) 
6 Larsson, A (2005) 
7 Larsson, A (2005) 
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4.4.5 Flens kommun 

Ellenor Jonsson tycker det är svårt att säga om det skulle vara lättare att nå 
miljömålen om de är rättsligt bindande, eftersom hon inte ser någon klar 
koppling mellan att skapa åtgärdsprogram och det faktum att åtgärderna blir 
genomförda. Hon tycker också att det är ett stort kunskapsglapp mellan de 
åtgärder man ska utföra och effekten av dessa i miljön. Om man ska göra 
miljömålen till någon typ av normer måste man också veta hur och vilka 
som blir påverkade av besluten och där kommer rättssäkerheten in. ”Så jag 
tror det är vanskligt att prata om miljömålen som bindande” säger Ellenor 
Jonsson.1 

                                                 
1 Jonsson, E (2005) 
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5. Analys och Diskussion  
 
Under denna rubrik har jag analyserat resultaten från intervjuerna utifrån ett 
par olika teoretiska perspektiv. I analysen om det handlingsplansarbete som 
respektive myndighet tar fram för de båda miljökvalitetsmålen som är med i 
studien, har jag försökt att se det ur både implementeringsteorins synvinkel 
och det miljörättsliga perspektivet. Information och samarbete är viktiga 
bitar i implementeringen av Vattendirektivet, vilket gör att diskussionen 
under dessa rubriker ramas in av implementeringsproblematiken. Sist men 
inte minst har vi rubriken Rättsligt perspektiv som avslöjar sig själv genom 
sin formulering på vilket sätt diskussionen förs. 

5.1 Handlingsplansarbete 

Arbetet med handlingsplanerna för miljökvalitetsmålen Ett rikt 
odlingslandskap och Ingen övergödning är ju, som jag har skrivit tidigare, 
inne på väldigt olika stadium. De nationella miljömålen är färdiga men 
revideras med jämna mellanrum. I den senaste miljömålspropositionen som 
kom ut i maj 2005 ges det förslag på ändringar eller borttagande av vissa 
delmål pga att Vattendirektivet omfattar dessa delmål1. I Sörmland blev 
miljökvalitetsmålet Ingen övergödning på det regionala planet färdigt för ett 
par år sedan medan Ett rikt odlingslandskap påbörjas under 2005. Flens 
kommun har framställt ett förslag till handlingsplaner för fem 
miljökvalitetsmål där Ingen övergödning ingår som ett av dessa. I 
handlingsplanen för Ingen övergödning hänvisar kommunen också till 
åtgärder och mål för andra miljömål som t ex Ett rikt odlingslandskap vilket 
visar att de ser kopplingar mellan dessa miljökvalitetsmål2. 

När det gäller miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap finns det enligt 
respondenterna på Länsstyrelsen i Södermanland kopplingar till både 
vattendirektivet och Ingen övergödning, ändå kommer de som arbetar med 
handlingsplanerna för Ett rikt odlingslandskap inte att titta på 
vattendirektivet. Ingen information har heller kommit ut angående 
vattendirektivets implementering i handlingsplanerna, fast det står i den nya 
miljömålspropositionen att vattendirektivet och miljömålen ska 
synkroniseras3. Detta kan bero på att Vattenmyndigheten som enda 
myndighet, inte ser någon direkt eller indirekt koppling mellan detta 
miljömål och vattendirektivet , därigenom kan vattenvårdsdirektören på 
vattenmyndigheten i Västerås inte heller se någon målkonflikt mellan Ingen 
övergödning och Ett rikt odlingslandskap. I rapporten EU-prioriteringar för 
att nå miljömålen från Naturvårdsverket skriver man att det krävs ett visst 
antal betesdjur för att kunna bevara den biologiska mångfalden i 
odlingslandskapet och att det därigenom blir en konfliktsituation mellan Ett 
rikt odlingslandskap och Ingen övergödning. Det sistnämnda har som ett av 
sina delmål att minska ammoniakutsläppen. Ammoniakutsläpp påverkas till 

                                                 
1 Regeringen Prop.2004/05:150 s. 94 (2005) 
2 Flens kommun (2005) 
3 Regeringen (2005)Prop.2004/05:150  
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viss del av djurantalet och djurslagen inom jordbrukssektorn.1 Ingen 
övergödning däremot, ser Vattenmyndigheten som en av de centrala 
frågorna inom Vattendirektivet och ska därför studera detta miljömål inför 
det kommande arbetet med åtgärdsprogrammen.  

När Länsstyrelsen i Södermanland gjorde handlingsplanen för det regionala 
miljökvalitetsmålet Ingen övergödning så hade man Vattendirektivet med i 
bakgrunden även om den vid tillfället inte var färdig, vilket den för övrigt 
inte är än idag. Man hade inte så stor nytta av Vattendirektivet men tankarna 
fanns där även om det var det nationella miljömålet som skulle ligga till 
grund för arbetet. Många av våra länsstyrelser anser att de har för knappa 
resurser för att kunna arbeta med miljömålen i den utsträckning som behövs. 
De tycker också att det är viktigt att kommunerna får de resurser de behöver 
eftersom många av miljömålen inte kan uppfyllas utan kommunernas arbete, 
därför ska regeringen se över resursbehovet. 2 Det är viktigt att den som ska 
tillämpa beslutet har tillräckligt med resurser enligt Sannerstedt3, under 
förutsättning att, som i det här fallet, kommunen vill engagera sig i det nya 
direktivet för vatten. 

Eftersom kommunerna enligt Plan- och byggnadslagen (PBL) har ansvaret 
för vatten och markplaneringen anser Kommunförbundet att det behöver 
klargöras vilken roll kommunerna ska ha i den nya organisationen för 
vatten. Om Vattenmyndigheten ska ha ansvaret över vattenfrågorna som 
kommunen nu sköter är risken stor att vattenplaneringen splittras. 
Kommunförbundet riktar också kritik till att miljömålen enbart ska ha 
nationella och vetenskapliga kriterier som grund. Det behövs lokala kriterier 
för att kunna precisera vilka behov som enskilda sjöar och vattendrag har.4 I 
april 2005 avslutades förhandlingarna mellan Kommunförbundet och 
regeringen. Där det hade diskuterats de uteblivna resurser för arbetet med 
implementeringen av vattendirektivet som kommunerna behöver, detta för 
att kunna påbörja arbetet och för att tydliggöra kommunernas roll i arbetet 
med vatten. De diskuterade även om kommunerna ska medverka i 
vattendelegationerna. Miljöministern klargjorde för kommunförbundet att 
regeringen inte tänker tillföra några pengar avsett för kommunens merarbete 
med vattendirektivet. ”Vattenmyndigheterna kan därmed inte ställa krav på 
kommunerna att bidra med annat än befintligt underlagsmaterial”5 Innan  år 
2009 ska samråd ske angående de miljömål och åtgärdsprogram som 
förvaltningsplanerna innefattar och som vattenmyndigheten ska fatta beslut 
om. Därför rekommenderas kommunerna att sätta sig in i Ramdirektivet för 
vatten för att därigenom kunna tillvarata kommunens intressen i frågan.6 Ett 
implementeringsproblem som Sannerstedt tar upp är just att externa aktörer, 
som till exempel fackliga organisationer, kan försvåra implementeringen7. 
Detta genom att de vill påverka implementeringen mot en annan riktning, 
                                                 
1 NV (2002) rapport 5250, s 91, 122  
2 Regeringen (2005)Prop.2004/05:150 s. 337  
3 Sannerstedt, A (2001) 
4 Eriksson Ann-Sofie (2004) 
5 Eriksson Ann-Sofie et.al (2005) 
6 Eriksson Ann-Sofie et.al (2005) 
7 Sannerstedt, A (2001) s.29 
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vilket har skett här mellan kommunförbundet och regeringen när det gäller 
Vattendirektivet och implementeringen av detta. Att kommunförbundet har 
gått emot regeringen och vägrat att bland annat tillsätta de platser  i 
vattendelegationen som var avsedda för dem beror till stor del enligt 
kommunförbundet på att det fattas resurser för detta arbete. I det här fallet 
går två av implementeringsproblematikens punkter hand i hand. Det är 
viktigt att relationen mellan politiker och den organisation som ska realisera 
besluten är bra annars blir det än svårare att få beslutet genomfört. Detta 
eftersom förtoendet oftast ligger hos den organisation som representerar sina 
medlemmar.1 

Både Länsstyrelsen i Södermanland och Flens kommun har när de gjorde 
sina handlingsplaner för Ingen övergödning haft Ramdirektivet för vatten i 
bakhuvudet men inte tyckt att de har haft så stor nytta av direktivet vid den 
tidpunkten och i grunden var det ju de nationella miljökvalitetsmålen man 
skulle utgå ifrån. Men man arbetar med att det ska gå att samordna de båda 
systemen när vattenmyndigheten har format klart Vattendirektivet efter 
Svenska mått.  Naturvårdsverket försöker få Vattendirektivet och 
miljökvalitetsmålet Ingen övergödning att komplettera varandra i sitt arbete 
med handlingsplanerna på den nationella nivån, detta eftersom de anser att 
direktivet är ett verktyg som ska göra det lättare att nå upp till miljömålen. 

 

5.2 Information 

När det gäller tydligheten i implementeringsprocessen förutsätter vi att den 
ska vara klar och inte bristfälligt formulerad. Men ofta är formuleringen av 
processen vag och otyligt formulerad vilket skapar 
implementeringsproblem.2 I rapporten Miljömål och sektorsansvar 
framkommer det att ungefär hälften av de myndigheterna som medverkat i 
studien och kategoriserats i den verkställande gruppen tycker att en otydlig 
styrning från regeringen ger problem i miljömålsarbetet.3 Detta 
miljömålsarbete inkluderar nu även Vattendirektivet. ”För att en reglering 
ska kunna verka måste individerna i målgruppen känna till att den existerar 
och veta vad den går ut på.”detta menar Evert Vedung och påpekar också i 
sin bok att myndigheter ofta får inrätta informationsåtgärder för att alla som 
är involverade i arbetet ska ha kännedom  och kunskap om det nya som ska 
ske.4 När det gäller informationsansvaret till Vattenmyndigheterna är det 
Naturvårdsverket som har det övergripande ansvaret, men de har även en 
dialog direkt med länsstyrelserna när det gäller miljömålsarbetet så att de 
kan utbyta erfarenheter. När det gäller informationen ut till Jordbruksverket 
från vattenmyndigheten så har det inte varit någon sådan till de som arbetar 
med miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap, utan de har medverkat vid 
allmänna informationsdagar om vatten. Jordbruksverket i sin tur tänker, när 
de har fått ihop tillräckligt med frågor angående miljökvalitetsmål och 

                                                 
1 Sannerstedt, A (2001) s.39 
2  Sannerstedt, A (2001) s. 30 
3 NV, (2000) s.28 
4 Vedung, E (1998) s. 121 
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Vattendirektiv anordna ett seminarium i ämnet. Informationen ut till 
länsstyrelserna och kommunerna har inte kommit igång riktigt än, men är på 
gång. Till exempel ska det ut ett nyhetsbrev som man just nu håller på att ta 
fram material till på Vattenmyndigheten i Västerås. De som arbetar med 
Vattendirektivet på länsstyrelsenivå ska informera de som tar fram 
handlingsplaner för miljökvalitetsmålen, informationen har inte kommit 
igång pga att det saknas underlag och att allt inte är löst på EU-nivå än. 
Hösten 2005 räknar man med att information angående Vattendirektivet ska 
nå ut till länsstyrelsens medarbetare. 

År 2002 gick Naturvårdsverket ut med en enkätundersökning till flera olika 
länsstyrelser där de försökte ta reda på vilket informationsbehov 
länsstyrelserna har när det gäller Vattendirektivet, 11 st svarade på 
undersökningen.1 Den här undersökningen kom ut innan 
Vattenmyndigheterna blev färdiga och många frågor handlar om 
uppbyggnaden och utformningen av de nya avrinningsmyndigheterna. Flera 
av länsstyrelserna ville ha den nya myndigheten på en länsstyrelse som är 
centralt placerad i avrinningsdistriktet, vilket också skedde. Det kom fram 
att de flesta vill ha informationen samlad på nätet och gärna i rapportform så 
att informationen blir lättillgänglig för så många som möjligt. 
Naturvårdsverket har tillsammans med Boverket och SGU startat en webb-
sida www.vattenportalen.se där all information om Ramdirektivet för vatten 
och de miljökvalitetsmål som berör vatten ska tillhandahållas2. Bland annat 
så lägger Naturvårdsverket ut föreskrifter och vägledningar som är riktade 
till Vattenmyndigheterna för att tala om hur de ska arbeta med 
Vattendirektivet, men sidan är också till för var och en som har intresse i 
vatten.  

Kommunerna i Sörmland har inte fått någon information angående hur 
Vattendirektivet ska ingå i handlingsplanerna för de olika 
miljökvalitetsmålen. Men Ramdirektivet för vatten är lagstadgat och att 
lagstadgat måste följas är man väl medveten om på kommunen. Det är inte 
lika självklart att titta på de nationella miljökvalitetsmålen när de gör sina 
handlingsplaner, där anser de att det är viktigare att titta på de lokala och 
regionala förutsättningarna istället för på de nationella. När det gäller de 
regionala och nationella miljökvalitetsmålen så har länsstyrelsen varit ute 
hos kommunerna och informerat. En bidragande orsak till att kommunerna 
haft svårt att implementera Vattendirektivet i sitt arbete med miljömålen kan 
vara att de inte har fått den  information som de behöver för att kunna 
påbörja ett genomförande av detta. Informationen om deras roll i det 
Svenska införandet av Vattendirektivet har också varit svagt enligt 
kommunförbundet, vilket har påverkat kommunerna från att börja titta på 
Vattendirektivet. 

När kommunala förbundspolitiker tillsammans med ordföranden i svenskt 
vatten och miljöministern i april 2005 hade överläggningar, gjordes det en 
överenskommelse. Under hösten 2005 ska det genomföras konferenser i 

                                                 
1 NV (2003) enkätundersökning 
2 Vattenportalen (2005) Om …… 
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varje vattendistrikt där vattenmyndigheten, Sveriges kommuner och 
landsting, Svenskt vatten och miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet 
medverkar. Svenska kommunförbundet ska också tillsammans med bland 
andra vattenmyndigheterna stötta och ge information till de kommuner som 
känner att de vill ha ett engagemang i Vattendirektivet. Information och 
utbildning klargör de roller som behöver intas för till exempel en 
implementering av Vattendirektivet. 1 Detta verkar förbundspolitikerna och 
övriga ha kommit underfund med i sina överläggningar. Stig Wandén 
konstaterar i sin rapport att utbildning och information är en nödvändighet 
för att till exempel påverka konsumenters beteende. Välinformerade 
personer får också ett intresse och ett kunnande som gör det mer intressant 
för dem att genomföra förändringar.2   

I Handbok för vatten som Naturvårdsverket har givit ut gällande 
åtgärdsprogram3, och som ligger utlagd på Vattenportalens hemsida som en 
information till vattenmyndigheten i första hand men även till andra 
berörda, står det att kommuner och andra myndigheter inom sina 
ansvarsområden ska uppnå de resultat som vattenmyndigheten avser i 
åtgärdsprogrammet genom att använda de verktyg som uppges där. ”Ett väl 
berett och förankrat åtgärdsprogram kan därför också ses som en slags 
överenskommelse mellan Vattenmyndigheten å ena sidan och övriga 
myndigheter och kommuner å andra sidan, vad gäller de insatser som 
behöver göras.”4 Kungörelse av ett åtgärdsprogram skall göras i 
ortstidningarna i det vattendistrikt som avses, där ska det framgå att 
kommuner och Vattenmyndighet tillhandahåller åtgärdsprogrammet för 
allmänheten.5 

 

5.3 Samarbete  

Enligt Handbok för vatten - Åtgärdsprogram krävs det samverkan mellan 
vattenmyndigheten och andra myndigheter och kommuner som de ska 
samråda med, så att det går att genomföra åtgärderna på ett effektivt sätt. 
Samarbete finns enligt tjänstemannen på Naturvårdsverket. Det är i första 
hand vattenmyndigheten som har de stora kraven på sig så att de på en 
regional nivå ska kunna samråda med övriga medverkanden, så att de sedan 
i sin tur kan ta ner arbetet på den lokala nivån för att få igång arbetet med 
vattenfrågorna och framföra synpunkter redan nu från den lokala nivån till 
vattenmyndigheten.6 Vattenmyndigheterna har också direkt samarbete med 
Naturvårdsverket, så man kan säga att de är länkar mellan den nationella 
och den regionala/lokala nivån när det gäller vattenarbetet i Sverige. 
Eftersom kommunerna inte får några mer ekonomiska resurser av 
regeringen kan inte kommunerna ingå i de vattendelegationer som har satts 

                                                 
1 Wandén, S (1997) s.34 
2 Wandén, S (1997) s.55 
3 NV (2004) Handbok för vatten, Åtgärdsprogram s 3 
4 NV (2004) Handbok för vatten, Åtgärdsprogram s 3 
5 NV (2004) Handbok för vatten, Åtgärdsprogram s 8 
6 www.vattenportalen.se (2005-08-05) 
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samman av regeringen.  Ska det till någon dialog mellan vattenmyndigheten 
och kommunerna måste man sköta dialogen på något annat sätt än genom 
delegationen.1 Men kommunförbundet uppmanar ändå kommunerna att vara 
pålästa på Vattendirektivet för att kunna tillvarata sina intressen i framtiden. 
Att kommunerna inte ingår i vattendelegationerna försvårar samarbetet 
mellan kommuner och vattenmyndighet, men sedan tidigare har 
kommunerna redan ett samarbete med länsstyrelsen, bland annat genom 
miljömålsarbetet när det gäller vattenfrågor. Om det blir ett bra samarbete 
beror också mycket på hur aktiv kommunen är i sitt miljömålsarbete. Den 
som ska genomföra arbetet måste både ha de resurser som krävs och ett  
intresse att vilja genomföra det och ju sämre information och vagare beslut 
ju större är vikten av att det egna intresset finns2. Motivationen att arbeta 
med vattenfrågor kan skilja i olika kommuner beroende på om de ligger 
uppströms eller nedströms ett vattendrag till exempel. Om inte kommunen 
känner att de har någon vinning för egen del kanske samarbetsviljan 
minskar. De måste känna att det ger utdelning när de  lägger sina resurser på 
att förbättra vattenkvaliteten3. Just nu är inte heller samarbetet mellan 
Länsstyrelsen i Södermanland och länets kommuner särskilt aktivt, mycket 
beroende på att kommunförbundet tidigare i år bad kommunerna att ligga 
lågt med vattenarbetet. Det samarbete som finns är med vissa 
vattenvårdsförbund. Länsstyrelsen i Södermanland håller nu på att planera 
för ett utökat samarbete med kommunerna och nu när kommunförbundet har 
gått ut med att kommunerna kan vara mer aktiva i sitt arbete med 
Vattendirektivet kanske samarbetet snart kommer igång och det är ju viktigt 
eftersom många av åtgärderna ska genomföras på den lokala nivån. I  
Utredningen om Samverkan mellan Regionala och Lokala Myndigheter i 
Implementeringen av EU:s Vattendirektiv framhåller en tjänsteman från 
Eskilstuna kommun att det är viktigt att länsstyrelsen ”pekar ut 
färdriktningen för kommunens arbete med ramdirektivet” eftersom starten 
är svårast när det gäller genomförandet av densamma.4 Det framkom också i 
rapporten att ” Ett fungerande samarbete mellan regional och lokal nivå i 
den framtida administrationen är ett utbyte där kommunerna har en stark 
position, där det förs en kontinuerlig dialog och där länsstyrelsen intar en 
mer aktiv roll än i dagsläget. Att det från både länsstyrelse och kommuner 
finns en ömsesidig positiv inställning till utbytet kan också tillmätas 
betydelse.”5 Den här undersökningen gjordes även den på Länsstyrelsen i 
Södermanland och i flera av de sörmländska kommunerna, dock inte i Flens 
kommun. De brister som framkom i den rapporten om samarbete har inte 
införlivats än, utan det har snarare försämrats pga att kommunerna inte fick 
några ytterligare resurser och att kommunförbundet då sa ifrån om ett aktivt 
deltagande under tiden som överläggningarna hölls med regeringen. 
 

                                                 
1 Eriksson Ann-Sofie (2005) 
2 Sannerstedt, A (2001) s.38 
3 Lundqvist. L. J et.al (2004) 
4 Edström, Charlotta (2002) 
5 Edström, Charlotta (2002) 
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5.4 Rättsligt perspektiv 

I underlagsrapporten till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet med 
Ingen övergödning som Naturvårdsverket har skrivit tror man att många av 
problemen med att nå upp till miljömålen kommer att lösas eftersom 
Ramdirektivet för vatten implementeras och därmed ställer krav på en 
uppfyllelse av miljömålen.1 Detta tror överlag också de tjänstemän som jag 
har intervjuat på Länsstyrelsen i Södermanland medan miljömålsansvarig 
för Ett rikt odlingslandskap på Jordbruksverket och tjänstemannen på Flens 
kommun tror att det skulle bli svårt att få de miljökvalitetsmål som inte är 
exakt formulerade som till exempel Ett rikt odlingslandskap att hålla ur en 
rättslig synvinkel. Vissa miljökvalitetsmål som till exempel Ingen 
övergödning är lättare att sätta gränser för och man kan göra uppföljning 
angående det som man vill uppnå. Lena Gipperth skriver i sin avhandling att 
nya regleringsmetoder kan ha svårt att passa in i det befintliga rättssystemet 
och det skapar problem när det gäller att genomföra de normer som grundar 
sig på till exempel hållbar utveckling. Abstracta mål som dessa är svåra att 
koppla till vissa åtgärder. Om de inte går att konkretisera är det svårt att 
genomföra måluppfyllelsen.2 På Naturvårdsverket menar man att om 
miljökvalitetsmålen var rättsligt bindande skulle det vara svårt att ha så höga 
mål som är satta idag. Var de rättsligt bindande skulle man nog tappa en del 
av det som man vill uppnå, eftersom det inte ryms inom miljöbalken och 
Ramdirektivet för vatten säger en tjänsteman på länsstyrelsen. Skulle arbetet 
med miljökvalitetsmålen vara ett lagkrav skulle länsstyrelsen kunna trycka 
på mer för att få övriga aktörer att arbeta med dem, tror man på 
länsstyrelsen. 

På länsstyrelsen försöker man hitta kopplingar mellan miljökvalitetsmålen 
och miljöbalken för att få ett vassare verktyg. Nu håller Vattendirektivet på 
att implementeras i miljöbalken där man har infört vattendirektivets 
miljökvalitetsnormer. Det gäller att vattendirektivet i sig själv ger tyngd 
annars hjälper det inte att det implementeras i miljömålsarbetet säger en 
tjänsteman på länsstyrelsen. De miljökvalitetsnormer som  skrivs in i 
miljöbalken ska kunna användas för att förstärka det rättsliga skyddet som 
miljön behöver ha men som den inte kan få av 
miljökvalitetsmålen.”Naturvårdsverket konstaterar… att miljömålen idag 
inte har någon formell rättslig status i det svenska rättsystemet. För att 
miljömålen skall få en formell  rättslig  status och kunna användas i syfte att 
t.ex. tvångsvis ställa krav mot enskilda, krävs att de först operationaliseras, 
eller med andra ord omvandlas till rättsligt bindande regler.”3 Ändå har man 
använt icke rättsligt bindande material som bedömnings och beslutsunderlag 
vilket har gett en styrande effekt. Miljöbalken kan ses som ett verktyg som 
ska användas för att nå de miljökvalitetsmål Sverige har satt upp och 
införandet av miljökvalitetsnormer  i miljöbalken ska förenkla rättsprocesser 
inom miljöområdet. 4 Miljökvalitetsnormer är alltid rättsverkande där fasta 

                                                 
1 NV (2003) rapport 5319, s 92 
2 Gipperth, L (1999) s. 29,37 
3 NV (2000) Rapport 5138 
4 NV (2000) Rapport 5138 
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gränsvärden har satts upp antingen vare sig de är i ett EU-direktiv eller som 
en norm i den svenska miljöbalken.”Normernas rättsverkan kommer av att 
de tjänar som grund för bindande beslut om resurspåverkande aktiviteters 
tillåtlighet och arbetsvillkor”1. Enligt Lena Gipperth så måste 
miljökvalitetsnormer införas i det Svenska rättsväsendet, annars kommer 
man inte att kunna uppfylla EG`s direktiv2.  Om man inte kan nå 
Vattendirektivets miljömål utan dessa normer som är rättsligt bindande så är 
det för mig svårt att se att vi ska kunna uppfylla de nationella miljömålen, 
utan stöd från miljökvalitetsnormer som implementerats. 

 

                                                 
1 Lundqvist L. J., Galaz.R.V. et.al (2004) s 32 
2 Gipperth, L (1999) s. 163 
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6. Slutsats och svar på mina frågor 
 
6.1 Når all information om Vattendirektivet ut till alla instanser som är 
berörda och får de informationen i tid inför sitt handlingsplansarbete? 
Informationen till kommunerna har inte riktigt kommit igång beroende på 
flera i sig avgörande faktorer. Arbetet med åtgärdsprogrammen har inte 
börjat än och på EU-nivå håller de fortfarande på och försöker lösa en del 
frågor. Kommunförbundet har haft en konflikt med regeringen om de 
resurser som krävs för att kunna arbeta med vattendirektivet och vilken roll 
kommunerna ska ha i arbetet med Vattendirektivet, och så länge som 
överläggningarna pågick skulle alla kommunerna ligga lågt med detta 
arbete. När de handlingsplaner som är gjorda i Flens kommun skapades, så 
fanns Vattendirektivet med i tankarna men de operationaliserades aldrig i 
handlingsplanerna. Som jag har påpekat tidigare i studien konstaterar Stig 
Wandén att information och utbildning är nödvändigt för att få aktörer 
intresserade av att genomföra förändringar1. 

De som är direkt berörda av Vattendirektivet på länsstyrelsen har genom att 
de ingår i vattendelegationen eller är ansvariga för Vattendirektivet på 
länsstyrelsen, goda kontakter med vattenmyndigheten och håller sig väl 
uppdaterade. Däremot så har informationen om Ramdirektivet för vatten ut 
till de som handhar  arbetet med de regionala handlingsplanerna inte 
kommit igång än, vilket gör att det är svårt att implementera det i de 
regionala miljökvalitetsmålen. Informationen till Jordbruksverket angående 
Vattendirektivet har innefattat en del närvaro på seminarier, men ingen 
konkret information om implementeringen av Vattendirektivet i de 
nationella miljökvalitetsmålen som Jordbruksverket har hand om har 
genomförts. 

Sammanfattande kan man säga att den information som finns om 
Ramdirektivet för vatten och dess implementering i de nationella, regionala 
och lokala miljökvalitetsmålen och dess handlingsplaner, inte har kommit 
Jordbruksverket,  Länsstyrelsen i Södermanland och Flens kommun tillgodo 
än, när det gäller miljökvalitetsmålen. Däremot så har Naturvårdsverket 
använt Vattendirektivet som ett verktyg när det nationella 
miljökvalitetsmålet Ingen övergödning togs fram. De nationella miljömålen 
genomgår en revidering i senaste miljömålspropositionen där mycket 
påverkas av Ramdirektivet för vatten. Information finns tillgänglig till viss 
del på internetsidan www.vattenportalen.se men det har inte kommit ut 
några direkta direktiv om att Vattendirektivet ska implementeras i 
handlingsplanerna för våra svenska miljökvalitetsmål. Både i Ramdirektivet 
för vatten och i miljömålspropositionen som kom ut i maj 2005 trycks det på 
en integration av miljökvalitetsmålen och Vattendirektivet. Om 
implementeringen av Vattendirektiven ska komma igång behöver 
myndigheterna inrätta informationsåtgärder. Annars skapas 
implementeringsproblem och arbetet med att få in Vattendirektivets 

                                                 
1 Wandén, S (1977) s. 55 
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miljömål i det nationella miljömålsarbetet blir ytterligare förskjutet på 
framtiden. 

 

6.2 Hur samarbetar de olika instanserna över de nationella, regionala och 
lokala gränserna med att göra handlings- och åtgärdsplaner? 
Samarbetet mellan de olika nivåerna när det gäller att implementera 
Vattendirektivet i miljökvalitetsmålen är påverkat av samma orsaker som 
informationen som jag skrev om ovan, vilket gör att samarbetet inte har 
kommit igång än mellan kommuner och Länsstyrelsen i 
Södermanland/Vattenmyndigheten i Västerås. Nu när kommunförbundet har 
lättat på restriktionerna för kommunerna så är det viljan och ekonomin hos 
varje kommun som påverkar samarbetet från kommunernas sida men även 
informationen påverkar samarbetsviljan hos de berörda parterna.  Något 
samarbete i vattendelegationen blir det än så länge inte eftersom 
kommunförbundet har sagt ifrån om detta. Till viss del samverkar 
kommuner och länsstyrelser när det gäller handlingsplansarbetet med 
miljökvalitetsmålen.  

Eftersom varje länsstyrelse har tjänstemän som arbetar direkt mot 
vattenmyndigheten så fungerar samarbetet väl dem emellan. Varje 
länsstyrelse inom avrinningsdistriktet har också en representant med i 
vattendelegationen som det var meningen att även kommunerna skulle ingå 
i. Naturvårdsverket samarbetar när det gäller Vattendirektivet enbart med 
Vattenmyndigheterna men när det gäller de nationella miljökvalitetsmålen 
så har de ett direkt samarbete med länsstyrelserna.  

Det har ju även tidigare i undersökningar framgått att det finns ett större 
behov av samarbete mellan de olika myndigheterna, men behoven kan inte 
fyllas som jag ser det utan mer resurser framförallt till kommunerna. Anders 
Sannerstedt konstaterar att de som ska genomföra ett arbete måste få de 
resurser som krävs annars blir arbetet svårt att genomföra1. Mycket av det 
praktiska arbetet kommer ju att ligga på den lokala nivån och har 
kommunerna inte tillräckligt med resurser kommer det vara svårt att 
uppfylla miljömålen. En sak som har framkommit i den här undersökningen 
är att kommunerna är mycket betydelsefulla i arbetet med att nå både de 
nationella miljömålen och Vattendirektivets miljömål. 

 

6.3 Har då Sverige större möjlighet att nå upp till de miljömål vi har satt 
upp om Vattendirektivet implementeras i handlingsplansarbetet?  
Den övervägande delen av de intervjuade ansåg att det behövs mer rättsligt 
bindande regler för att kunna ha större möjlighet att nå miljömålen. Det gör 
att de ser Vattendirektivet  med sina miljökvalitetsnormer som ett verktyg 
för att kunna förverkliga den måluppfyllelsen, särskilt när det gäller 
miljökvalitetsmålet Ingen övergödning. När det gäller miljökvalitetsmålet 
Ett rikt odlingslandskap tror de berörda att det är svårt att få den här typen 
av miljömål att hålla i ett rättsligt perspektiv, beroende på att det är svårt att 
sätta upp delmål med fasta gränsvärden för dessa miljömål, det är inte 
                                                 
1 Sannerstedt, A (2001) s.38 
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mätbart på det sättet. Lena Gipperth menar att om miljömål ska hålla 
rättsligt så behöver de innehålla fasta gränsvärden och vara grundade på 
bindande beslut1. Så det beror mycket på vilken typ av miljökvalitetsmål vi 
pratar om. Det behöver vara mätbara miljömål för att det ska påverkas 
positivt av Vattendirektivet.  
 
6.4 Hur påverkar Vattendirektivet arbetet med att nå de två 
miljökvalitetsmålen Ett rikt odlingslandskap och Ingen övergödning, 
nationellt, regionalt och lokalt? 
I den här studien har det framkommit att Vattendirektivet i dagsläget ännu 
inte har påverkat arbetet med de två miljökvalitetsmål som jag studerats i 
nämnvärd utsträckning. Det är i arbetet med det nationella 
miljökvalitetsmålet Ingen övergödning som Vattendirektivet har haft störst 
inverkan. Att man inte har använt sig av Vattendirektivet på den regionala 
och lokala nivån beror som jag ser det,  på att det inte finns något direkt 
samarbete mellan de olika berörda instanserna. Dessutom har informationen 
om Vattendirektivets implementering i våra svenska miljökvalitetsmål 
stannat på länsstyrelsenivå hos de som arbetar direkt mot 
vattenmyndigheten.  

Eftersom mycket tyder på att Vattendirektivet kan påverka uppfyllelsen av 
miljökvalitetesmålen positivt, särskilt de mätbara målen som till exempel 
Ingen övergödning, är det viktigt att informationen kommer igång ut till de 
som gör handlingsplanerna för miljökvalitetsmålen både på regional och 
lokal nivå. Även resurser krävs för att få igång ett intresse. I den senaste 
miljömålspropositionen som utkom i maj 2005 reviderades bland annat 
miljökvalitetsmålet Ingen övergödning . Flera av förändringarna  i 
miljömålspropositionen beror på att Vattendirektivet håller på att 
implementeras i svensk lagstiftning. Men om direktivet ska ha någon positiv 
inverkan på det svenska miljömålsarbetet måste implementering ske även på 
regional och lokal nivå. Informationen om Vattendirektivet ut till de som 
arbetar med miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap är också viktig 
eftersom det finns starka kopplingar mellan detta miljökvalitetsmål och 
miljökvalitetsmålet Ingen övergödning. Jag tror också att det är viktigt att de 
som arbetar med handlingsplans- och åtgärdsprogram för 
miljökvalitetsmålen på regional och lokal nivå, har Vattendirektivets 
rättsliga status med i sitt tänkande under tiden de tar fram 
handlingsplanerna. Detta för att så mycket som möjligt kunna skapa en plan 
som kan ta stöd i vår svenska lagstiftning, med de miljökvalitetsnormer som 
Lena Gipperth anser är den enda möjligheten att uppnå Vattendirektivets 
miljömål. 

 

                                                 
1 Gipperth, L (1999)  



 35

Källa 

 Litteratur 

Aniansson Hägerhäll, Britt & Vidarve, Maria (2003), En basbok om 
Ramdirektivet för vatten, s 11, Rapport 5307, Naturvårdsverket, Stockholm  

Ebbesson, Jonas (2003), Miljörätt, Iustus förlag AB, Uppsala 

Edström, Charlotta (2002), Utredningen om Samverkan mellan Regionala 
och Lokala Myndigheter i Implementeringen av EU:s Vattendirektiv, 
Magisteruppsats skriven för Naturvårdsverket, Stockholm 

Eriksson, Ann-Sofie & Rutberg, Bo (2004), Hur berörs kommunerna av 
EU:s ramdirektiv för vatten?, Cirkulär 2004:68, Svenska 
Kommunförbundet, Stockholm 

Europaparlamentets och rådets direktiv (2000) om upprättande av en ram 
för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område, 2000/60/EG, 
Europeiska gemenskapernas officiella tidning 

Flens kommun (2005), Handlingsplaner 2005-2008, Flen 

Gipperth, Lena (1999), Miljökvalitetsnormer - En rättsvetenskaplig studie i 
regelteknik för operationaliasering av miljömål, Uppsala Universitet, 
Reprocentralen, Uppsala 

Kvale, Steinar (1997), Den kvalitativa forskningsintervjun, Studentlitteratur, 
Lund 

LST (2003), Handlingsplaner för miljömålen, Rapport 2003:6, 
Länsstyrelsen i Södermanland, Nyköping  

Lundqvist, L. J., Jonsson, A., Galaz, R. V., Löwgren, M. & Olsson, A. J. 
(2004), Hållbar vattenförvaltning, VASTRA, AB C O Ekblad & CO, 
Västervik 

Miljömålsportalen (2005-05-09), Vem gör vad?, www.miljomal.se  

NV (2000), Utveckling av miljökvalitetsnormer som rättsligt instrument, 
Rapport 5138, Naturvårdsverket, Stockholm  

NV, Wandén, S & Danielsson, M(2000), Miljömål och sektorsansvar, 
Rapport 5138, Naturvårdsverket, Stockholm 

NV (2002), EU-prioriteringar för att nå miljömålen, redovisning av ett 
regeringsuppdrag, Rapport 5250, Naturvårdsverket, Stockholm 

NV (2002), Helhetssyn i vattenvården, s 4, Naturvårdsverket, Stockholm 

NV (2002), Avrinningsmyndigheternas informationsbehov för att 
genomdriva vattendirektivet, sammanställning av en enkätundersökning för 
länsstyrelserna Maj - 2002, Naturvårdsverket, Stockholm 

NV (2003), Ingen övergödning, underlagsrapport till fördjupad utvärdering 
av miljömålsarbetet, Rapport 5319, Naturvårdsverket, Stockholm  

NV (2004), Handbok för vatten – Åtgärdsprogram, kontakt Egon 
Enocksson, Naturvårdsverket, Stockholm 



 36

Regeringen (2004), Vattendistrikt och vattenmiljöförvaltning, regeringens 
proposition 2003/04:57, Stockholm 

Regeringen (2005), Svenska miljömål - ett gemensamt uppdrag, regeringens 
proposition 2004/05:150, Stockholm 

Rutberg, Bo (2005), Hur berörs kommunerna av EU:s ramdirektiv för 
vatten?, Cirkulär 2005:49, Svenska kommunförbundet, Stockholm 

Sannerstedt, Anders (2001) Implementering-hur politiska beslut genomförs i 
praktiken, ett kapitel ur boken Politik som organisation red. Rothstein, Bo, 
SNS förlag, Angered 

Wandén, Stig (1997) Målkonflikter och styrmedel – Ett centralt 
miljöstrategiskt problem, Rapport 4800, Naturvårdsverket, Stockholm 

Vattenportalen (2005-05-09), Mål och normer, Naturvårdsverket, Boverket 
& SGU, www.vattenportalen.se  

Vattenportalen (2005-08-03), Om Vattenportalen, Naturvårdsverket, 
Boverket & SGU, www.vattenportalen.se  

Vattenportalen (2005-08-05), Samverkan, Naturvårdsverket, Boverket & 
SGU, www.vattenportalen.se  

Vedung, Evert (1998) Utvärdering i politik och förvaltning, 
studentlitteratur, Lund 

Intervjuade 

Börjeson, Agneta, miljömålsansvarig Ett rikt odlingslandskap, SJV, svarat 
på frågor via e-post 2005-05-30 
 
Hjortsberg, Erik, miljömålsansvarig Ett rikt odlingslandskap, 
Landsbygdsenheten, Länsstyrelsen i Södermanland, svarat på frågor per 
telefon 2005-05-17  
 
Jonsson, Ellenor, samordnare miljömålsarbete, Flens kommun, Sörmland, 
personligt möte 2005-05-20 
 
Juhlin, Lars, ansvarig för vattendirektivet, handlingsplan av Ingen 
övergödning, Miljöenheten, Länsstyrelsen i Södermanland, personligt möte 
2005-05-19 
  
Klintwall, Lars, miljökvalitetsmålet Ingen övergödning, 
Miljöanalysavdelningen, Miljöeffektenheten, Naturvårdsverket, svarat på 
frågor via e-post 2005-06-03 
 
Larsson, Anna, delansvarig för vattendirektivet, samordnare 
miljömålsuppföljning, Miljöenheten, Länsstyrelsen i Södermanland, 
personligt möte 2005-05-19 
 
Mathiasson, Lena, miljömålssamordnare, miljöenheten, Länsstyrelsen i 
Södermanland, svarat på frågor per telefon 2005-05-20 
 



 37

Sorby, Lennart,  vattenvårdsdirektör och kanslichef, samordnare för 
Vattenmyndigheten Norra Östersjöns vattendistrikt, Länsstyrelsen i  
Västmanland, svarat på frågor per telefon 2005-05-20 



 38

Bilaga 1. 
 

Intervjufrågor 

 

Lars Klintwall, Miljöanalysavdelningen, Miljöeffektenheten, 
Naturvårdsverket  

111...    Ser du någon koppling mellan miljömålet Ingen övergödning och  
Vattendirektivet? Har du i så fall något exempel? 

222...    Tittar ni någonting på Vattendirektivet när ni arbetar med miljömålet 
Ingen övergödning? 

333...    Har ni fått någon information från vattenmyndigheten om hur ni ska 
arbeta mot Vattendirektivet? 

444...    Informerar ni dem som gör handlingsplaner på länsstyrelserna om  
Vattendirektivet och de nationella miljömålen? 

555...    Tror du det skulle vara lättare att nå de nationella miljömålen om de 
var rättsligt bindande? 

666...    Finns det något samarbete mellan NV, vattenmyndigheten, 
länsstyrelserna och kommunerna? 

777...    Kan jag skriva in dig som källa i källförteckningen i mitt arbete? 
 

Agneta Börjesson, ansvarig och kontaktperson för miljökvalitetsmålet  
Ett rikt odlingslandskap SJV 

111...    Ser du någon koppling mellan miljömålet Ett rikt odlingslandskap 
och Vattendirektivet? Har du i så fall något exempel? 

222...    Tittar ni någonting på Vattendirektivet när ni arbetar med miljömålet 
Ett rikt odlingslandskap? 

333...    Har ni fått någon information från vattenmyndigheten om hur ni ska 
arbeta mot Vattendirektivet? 

444...    Informerar ni dem som gör handlingsplaner på länsstyrelserna om  
vattendirektivet och de nationella miljömålen? 

555...    Tror du det skulle vara lättare att nå de nationella miljömålen om de 
var rättsligt bindande? 

666...    Finns det något samarbete mellan SJV, vattenmyndigheten, 
länsstyrelserna och Kommunerna? 

777...    Kan jag skriva in dig som källa i källförteckningen i mitt arbete? 
 

 
 



 39

Vattenvårdsdirektör Lennart Sorby, kanslichef och bl a samordnare 
för vattenmyndigheten Norra Östersjöns vattendistrikt, länsstyrelsen i 
Västmanland 
 

111...    Vad är din uppgift när det gäller vattendirektiv och miljömålsarbete? 

222...    Har ni börjat göra övervakningsprogram?  

333...    Ser du någon koppling mellan de nationella miljömålen Ingen 
övergödning respektive Ett rikt odlingslandskap och 
Vattendirektivet? 

444...    Har du något exempel? 

555...    När ni gör åtgärdsprogram inom Vattendirektivet sneglar ni då på de 
nationella miljömålen?  

666...    På vilket sätt?? 

777...    Vilka nationella miljökvalitetsmål anser ni vara viktigast att studera 
inför ert arbete med åtgärdsprogrammen?  

888...    Finns det något samarbete mellan vattenmyndigheten, länsstyrelsen 
och kommunerna angående vattendirektivet och 
handlingsplansarbetet för miljömålen? 

999...    Har ni gett någon information till länsstyrelser och kommuner om 
vattendirektivets implementering i de nationella 
miljökvalitetsmålen? 

111000...    Påverkar Vattendirektivet arbetet med de nationella miljömålen i 
den utsträckning som ni vill uppnå?  

111111...    Tror du att de nationella målen får en starkare ställning om 
Vattendirektivet är implementerat med dem? 

111222...    Har du några direktiv uppifrån nationellt som säger att ni ska titta på 
det nationella miljömålsarbetet?  

111333...    Tror du att det fokuseras mer på miljömålet Ingen övergödning 
jämfört med de andra målen just nu pga. att Vattendirektivet är 
implementerat i svensk lagstiftning? 

111444...     Kan jag lägga in i källförteckningen att jag har intervjuat dig? 

 

Lena Mathiasson, samordnare av miljökvalitetsmålen på Länsstyrelsen 
i Södermanland 
   
111...    Vad är din uppgift på länsstyrelsen när det gäller miljömålsarbete 

och vattendirektiv? 

222...    Ser ni någon koppling mellan Ett rikt odlingslandskap respektive 
Ingen övergödning och Vattendirektivet? 

333...    Kan du förklara vad? 
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444...    Har Länsstyrelsen haft någon information om Vattendirektivet för de 
som arbetar med de nationella miljökvalitetsmålen? 

555...    Har ni fått någon information från vattenmyndigheten om hur ni ska 
arbeta mot Vattendirektivet när ni gör handlingsplaner för de 
nationella miljökvalitetsmålen? 

666...    Påverkas arbetet med handlingsplanerna på något sätt av att 
vattenmyndigheternas åtgärdsprogram inte behöver vara färdiga 
förrän 2009? 

777...    Skulle det vara lättare att nå de nationella miljömålen om de var 
rättsligt bindande?  

888...    Tror du att de nationella miljömålen får en starkare ställning när 
Vattendirektivet är implementerat med dem? 

999...    Tror du att det fokuseras mer på miljömålet Ingen övergödning 
jämfört med de andra miljökvalitetsmålen just nu pga. att 
Vattendirektivet nyligen är implementerat i svensk lagstiftning? 

111000...    Finns det något samarbete mellan vattenmyndigheten, länsstyrelsen 
och kommunerna angående vattendirektivet och 
handlingsplansarbetet för miljömålen? 

111111...    Kan jag lägga in i källförteckningen att jag har intervjuat dig?  

 
Lars Juhlin, ansvarig för beredningssekretariatet för vattendirektivet 
på Länsstyrelsen i Södermanland, var med och tog fram 
handlingsplanen för miljökvalitetsmålet Ingen övergödning i Sörmland. 
   
111...    Vad är din uppgift här på länsstyrelsen när det gäller 

miljömålsarbete och vattendirektiv? 

222...    Ser ni någon koppling mellan Ett rikt odlingslandskap respektive 
Ingen övergödning och Vattendirektivet? 

333...    Kan du förklara vad? 

444...    Vad tycker du är viktigt med Vattendirektivet för just det miljömål 
som du arbetar med? 

555...    Tittade ni någonting på Vattendirektivet när ni gjorde 
handlingsplanen för Ingen övergödning?  

666...    Känner du att vattendirektivet styr ditt arbete med handlingsplanen 
för Ingen övergödning?  

777...    Kan du utveckla svaret? 

888...    Har Länsstyrelsen haft någon information om Vattendirektivet för de 
som arbetar med de nationella miljökvalitetsmålen? 

999...    Har ni fått någon information från vattenmyndigheten om hur ni ska 
arbeta mot Vattendirektivet när ni gör handlingsplaner för de 
nationella miljökvalitetsmålen? 
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111000...    Påverkas arbetet med handlingsplanerna på något sätt av att 
vattenmyndigheternas åtgärdsprogram inte behöver vara färdiga 
förrän 2009? 

111111...    Skulle det vara lättare att nå de nationella miljömålen om de var 
rättsligt bindande?  

111222...    Tror du att de nationella miljömålen får en starkare ställning när 
Vattendirektivet är implementerat med dem? 

111333...    Tror du att det fokuseras mer på miljömålet Ingen övergödning 
jämfört med de andra miljökvalitetsmålen just nu pga. att 
Vattendirektivet nyligen är implementerat i svensk lagstiftning? 

111444...    Påverkar Vattendirektivet arbetet med de nationella miljömålen i 
den utsträckning som ni vill uppnå?  

111555...    Finns det något samarbete mellan vattenmyndigheten, länsstyrelsen 
och kommunerna angående vattendirektivet och 
handlingsplansarbetet för miljömålen? 

111666...    Har ni några direktiv från högre instans som säger att ni ska titta på 
det nationella miljömålsarbetet i arbetet med vattendirektivet och 
tvärt om?  

111777...    Kan jag lägga in i källförteckningen att jag har intervjuat dig? 

 

 

Anna Larsson, delansvarig för vattendirektivet på Länsstyrelsen i 
Södermanland 

 

111...    Vad är din uppgift här på länsstyrelsen när det gäller 
miljömålsarbete och vattendirektiv? 

222...    Ser ni någon koppling mellan Ett rikt odlingslandskap respektive 
Ingen övergödning och Vattendirektivet? 

333...    Kan du förklara vad? 

444...    Har länsstyrelsen haft någon information om Vattendirektivet för de 
som arbetar med de nationella miljökvalitetsmålen? 

555...    Har ni fått någon information från vattenmyndigheten om hur ni ska 
arbeta mot Vattendirektivet när ni gör handlingsplaner för de 
nationella miljökvalitetsmålen? 

666...    Påverkas arbetet med handlingsplanerna på något sätt av att 
vattenmyndigheternas  
åtgärdsprogram inte behöver vara färdiga förrän 2009? 

777...    Skulle det vara lättare att nå de nationella miljömålen om de var 
rättsligt bindande?  

888...    Vari ligger skillnaden mellan rättsligt bindande miljömål och de 
nationella visionsmål vi har nu? 
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999...    Tror du att de nationella miljömålen får en starkare ställning när 
Vattendirektivet är implementerat med dem? 

111000...    Tror du att det fokuseras mer på miljömålet Ingen övergödning 
jämfört med de andra miljökvalitetsmålen just nu pga. att 
Vattendirektivet nyligen är implementerat i svensk lagstiftning? 

111111...    Påverkar Vattendirektivet arbetet med de nationella miljömålen i 
den utsträckning som ni vill uppnå?  

111222...    Finns det något samarbete mellan vattenmyndigheten, länsstyrelsen 
och kommunerna angående vattendirektivet och 
handlingsplansarbetet för miljömålen? 

111333...    Har ni några direktiv från högre instans som säger att ni ska titta på 
det nationella miljömålsarbetet i arbetet med vattendirektivet och 
tvärt om?  

111444...    Kan jag lägga in i källförteckningen att jag har intervjuat dig?  

 

Erik Hjortsberg, miljömålsansvarig för miljökvalitetsmålet Ett rikt 
odlingslandskap, Landsbygdsenheten, Länsstyrelsen i Södermanland 
 
111...    Ser du någon koppling mellan Ett rikt odlingslandskap och 

Vattendirektivet?  

222...    Hur? / Varför inte? 

333...    Vad tycker du är viktigt med Vattendirektivet för just det miljömål 
som du arbetar med?  

444...    Tittar du någonting på Vattendirektivet när du gör handlingsplanen 
för Ett rikt odlingslandskap ? 

555...    Känner du att Vattendirektivet styr ditt arbete med handlingsplanen 
för Ett rikt odlingslandskap?  

666...    Är det positivt eller negativt tror du?  

777...    Har du fått någon information från vattenmyndigheten om hur du 
ska arbeta mot Vattendirektivet när du gör handlingsplanen för Ett 
rikt odlingslandskap? 

888...    Har länsstyrelsen haft någon information om Vattendirektivet för er 
som arbetar med de nationella miljökvalitetsmålen? 

999...    Skulle det vara lättare att nå de nationella miljömålen om de var 
rättsligt bindande?  

111000...    Vari ligger skillnaden mellan rättsligt bindande miljömål och de 
nationella visionsmål vi har nu?  

111111...    Tror du att de nationella miljömålen får en starkare ställning när 
Vattendirektivet är implementerat med dem? 

111222...    Tror du att det fokuseras mer på miljömålet Ingen övergödning 
jämfört med de andra miljökvalitetsmålen just nu pga. att 
Vattendirektivet nyligen är implementerat i svensk lagstiftning?  
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111333...    Påverkas arbetet med handlingsplanerna på något sätt av att 
vattenmyndigheternas åtgärdsprogram inte behöver vara färdiga 
förrän år 2009? 

111444...    Kan jag använda dig som referens i uppsatsen? 

 

Ellenor Jonsson, samordnare av kommunens framtagande av 
miljömålsprogram, Flens kommun, Sörmlands län. 
   
111...    Vad är din uppgift på kommunen när det gäller miljömålsarbete och 

vattendirektiv? 

222...    Har ni något miljömål för Ingen övergödning? 

333...    Ser ni någon koppling mellan Ingen övergödning och 
Vattendirektivet? 

444...    Kan du förklara vad? 

555...    Har kommunen haft någon information om Vattendirektivet för de 
som arbetar med de lokala miljökvalitetsmålen?  

666...    Har länsstyrelsen haft någon information om Vattendirektivet för er 
som arbetar med de lokala miljökvalitetsmålen? 

777...    Har ni fått någon information från vattenmyndigheten om hur ni ska 
arbeta mot Vattendirektivet när ni gör handlingsplaner för de lokala 
miljökvalitetsmålen? 

888...    Påverkas arbetet med handlingsplanerna på något sätt av att 
Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram inte behöver vara färdiga 
förrän 2009? 

999...    Kommunförbundet och resurser? 

111000...    Skulle det vara lättare att nå de nationella och lokala miljömålen om 
de var rättsligt bindande?  

111111...    Tror du att de nationella miljömålen får en starkare ställning när 
Vattendirektivet är implementerat med dem? 

111222...    Tror du att det fokuseras mer på miljömålet Ingen övergödning 
jämfört med de andra miljökvalitetsmålen just nu pga. att 
Vattendirektivet nyligen är implementerat i svensk lagstiftning? 

111333...    Finns det något samarbete mellan vattenmyndigheten, länsstyrelsen 
och kommunerna angående vattendirektivet och 
handlingsplansarbetet för miljömålen? 

111444...    Har ni några direktiv från högre instans t ex länsstyrelsen som säger 
att ni ska titta på det nationella miljömålsarbetet och vattendirektivet 
i arbetet med de lokala miljömålen? 

111555...    Kan jag lägga in i källförteckningen att jag har intervjuat dig?  


