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Sammanfattning 
Syftet med uppsatsen var att undersöka implementeringen av ramvattendirektivet i den 
svenska lagstiftningen. Utgångspunkten har varit att studera myndighetsorganisationen 
och hur deras ansvar och samarbete ser ut. Jag har för genomförandet av uppsatsen 
använt mig av traditionell rättsdogmatisk metod. Resultatet av uppsatsen har visat att 
arbetet med ramvattendirektivet är omfattande och kräver en god och strukturerad 
myndighetsorganisation för ett gott genomförande. Ett flertal myndigheter är 
involverade i genomförandet och samverkan är ett av nyckelorden för att uppfyllande av 
direktivet ska vara möjligt. Den vaga ledning som finns i direktivet och den svaga 
nationella styrningen har dock bidragit till osäkerheter gällande ansvarsfördelning, 
befogenheter och samverkan myndigheterna emellan. Detta leder i sin tur till 
försvårande av det praktiska genomförandet av direktivet. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund  
Inom Europeiska Unionen har det sedan 1970-talet funnits direktiv för att gemensamt 
skydda vattenförekomster och motverka utsläpp från vissa föroreningskällor. Direktiven 
har dock haft ett begränsat användningsområde när de endast riktat sig mot vissa 
vattentyper eller viss typ av vattenanvändning. År 2000 kom Europaparlamentet och 
rådets direktiv 2000/60/EG om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på 
vattenpolitikens område (ramvattendirektivet). Direktivet är unikt då det det arbetats 
fram för en sammanhållen reglering som omfattar alla typer av vattendrag och 
vattenanvändning.1 

Ramvattendirektivet är en ramlagstiftning vilket innebär att det ställer upp ramarna för 
arbetet. Medlemsländerna måste dock själva implementera direktivet i den egna 
lagstiftningen och bygga upp en nationell vattenförvaltning för att nå målen. I svensk 
rätt har direktivet införlivats genom bland annat ändringar i miljöbalken och 
upprättande av förordning (2004:660) om förvaltningen av kvaliteten på vattenmiljön, 
som beskriver hur förvaltningen ska ske och vilka myndigheter som ansvarar för 
arbetet.2 

Genomförandet av ramvattendirektivet i den svenska lagstiftningen har medfört viktiga 
förändringar i arbetet med vattenfrågor. Implementeringen resulterade i upprättandet av 
en ny administrativ organisation, vattenmyndigheterna. Även synen på vattenarbetet har 
förändrats från administrativt bestämda gränser till ett helhetsperspektiv, där vattnets 
naturliga gränser fungerar som uppdelning av arbetet.3 

Genomförandet av direktivet är komplicerat och ansvaret är uppdelat på flera parter. 
Riksdag, regering, vattenmyndigheter, länsstyrelser, Naturvårdsverket och kommuner är 
några av huvudparterna.4 Ramvattendirektivets mål om att allt vatten ska uppnå 
åtminstone god status innan år 2015 innebär att länderna måste ha ett väl samordnat och 
effektivt arbete för att nå målet inom utsatt tid. 

1.2 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur implementeringen och genomförandet av 
ramvattendirektivet skett i Sverige, samt undersöka hur samarbetet inom 
vattenförvaltningen fungerar. Detta genom följande frågeställningar:  

• Vilka riktlinjer har EU ställt upp för implementeringen av ramvattendirektivet 
och hur har implementeringen av direktivet skett i den svenska lagstiftningen?  

• Hur ser organisationen ut kring vilka myndigheter som arbetar med 
vattenförvaltningen? Vilka myndigheter är ansvariga och vilka nya har instiftats 
för att genomföra direktivet? Vilka är deras roller och uppgifter i 
vattenförvaltningen? 

                                                 
1 Gipperth, Mot samma mål, s 21 
2 Gipperth, Mot samma mål, s 15 
3 Hemsida 1  
4 Hemsida 2 
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• Finns det några problem inom vattenförvaltningen? Hur fungerar samarbetet 
mellan myndigheterna; är det skillnader i hur de ser på vattenförvaltningen? 

1.3 Avgränsning  
Uppsatsen är avgränsad till att endast beröra implementeringen av ramvattendirektivet i 
Sverige och jag har, där det varit möjligt, avgränsat mig till att endast studera reglerna 
för ytvatten.  

1.4 Metod 
Jag har vid författandet av uppsatsen utgått från traditionell rättsdogmatisk metod med 
undantag från att jag inte använt mig av rättspraxis. Resultatdelen har jag därmed 
sammanställt genom att studera lagtext, propositioner, svenska offentliga utredningar 
(SOU), rapporter och handböcker. Jag har även studerat EU-rätt genom 
ramvattendirektivet samt använt mig av Internet, där främst Naturvårdsverkets och 
Vattenmyndigheternas hemsidor har tillhandahållit bra och pålitlig information.  
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2. Ramvattendirektivet 

2.1 Vattenlagstiftningens bakgrund 
Inom Europeiska Unionen (EU) har det sedan 1970-talet funnits rättslig reglering för att 
skydda specifika vattenförekomster och motverka utsläpp från vissa föroreningskällor. 
Sammanlagt har ett 20-tal direktiv funnits på vattenområdet. Dessa har dock haft ett 
begränsat användningsområde när de inriktat sig på speciellt utpekade typer av 
vattenanvändning eller vattenförekomster.5  

I slutet av 1990-talet påbörjades arbetet med det idag gällande direktiv 2000/60/EG om 
upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område. 
Direktivet har anpassats för en mer sammanhållen vattenreglering som omfattar alla 
typer av vattendrag och vattenanvändning. Europa är en världsdel som i grunden har 
gott om vatten ur både kvalitativ och kvantitativ synvinkel. Situationen har dock 
kommit att förändras i samband med en ökande befolkningsmängd och de industrier 
som etablerats. I och med detta har vattenproblematiken växt fram. Den förstärks även 
med de uppmärksammade förändringarna i vårt klimat som riskerar att förvärra 
problemen genom bland annat ökad nederbörd, vilket kan leda till att skadliga ämnen 
som finns i marken frigörs.6  

De politiska ambitionerna för att skydda vatten har varierat från land till land och 
resultaten för kvaliteten på vattenförekomsterna har inte alltid uppnått önskvärd nivå. 
Det har länge funnits en strävan efter att åtgärda de vattenproblem som finns i unionen, 
bland annat på grund av föroreningar och överexploatering som ständigt hotar 
vattenkvaliteten, miljön och människors hälsa. Upprättandet och införandet av 
ramvattendirektivet år 2000 har resulterat i att allt vatten i unionen, åtminstone 
teoretiskt, fått ett heltäckande skydd som är oberoende av hur vattnet används eller 
vilken karaktär det har.7 Ramvattendirektivet har ett kombinerat sätt att se och arbeta 
med problemen. Direktivet tar även hänsyn till reglering av utsläppskällor, till exempel 
genom krav på bästa möjliga teknik, uppställande av gränsvärden och genom 
upprättandet av gemensamma miljömål och miljökvalitetsnormer.8 

2.2 Ramvattendirektivets innehåll 
Syftet med direktivet är att upprätta ett gemensamt skydd för EU:s yt- och 
grundvattenförekomster. I direktivets preambel sägs att vatten är ett viktigt arv som vi 
måste förvalta och skydda.9 Alla vattenförekomster inom unionen ska senast år 2015, 
om inte några undantag gäller, åtminstone uppnå god vattenstatus. Direktivet ska 
tillhandahålla en rättslig ram samt samordna, integrera och på sikt även utveckla de 
allmänna principer och de strukturer som finns för skydd och hållbar användning av 
gemenskapens vattentillgångar. Arbetet ska ske i enighet med subsidiaritetsprincipen 
vilket innebär att besluten ska fattas så nära lokal nivå som möjligt.10  

Skillnaden med detta direktiv jämfört med tidigare lagstiftningar på området är att 
ramvattendirektivet tar hänsyn till det akvatiska ekosystemet i sin helhet. Det innebär att 

                                                 
5 Gipperth, Mot samma mål, s 21 
6 Gipperth, Mot samma mål, s 21 
7 Gipperth, Mot samma mål, s 15 
8 Direktiv 2000/60/EG artikel 2, punkt 36, artikel 10  
9 Direktiv 2000/60/EG preambel, punkt 1 
10 Direktiv 2000/60/EG preambel, punkt 18 
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alla vattenproblem ses som sammankopplade med varandra och att de inte skiljs från 
andra relevanta miljöproblem. Erfarenheten av tidigare rättsakter som gemenskapen 
antagit inom vattenområdet är att målen inte uppnåtts. Vattenkvaliteten har ständigt 
försämrats och kvantiteten minskat. Det anses därför vara viktigt att se vattenfrågorna ur 
ett holistiskt perspektiv för att få bukt med problemen.11  

Ramvattendirektivet är tänkt att engagera inte bara myndigheter utan även enskilda. 
Detta speglas i EU:s uttalande om att på samma sätt som länder behöver samarbeta när 
avrinningsdistrikt rinner in i och påverkar varandra, kommer även enskilda och 
organisationer att spela en roll i arbetet för renare vatten. Öppenhet ska vara ledord när 
mål och åtgärder fastställs och medborgare ska ha möjlighet att påverka vilken 
inriktning arbetet med skydd för vatten ska ha.12  

2.2.1 Mål med direktivet 
Direktivets övergripande syfte är att ställa upp en ram för skyddet av allt vatten. 
Skyddet ska: 

- hindra ytterligare försämringar samt skydda och bidra till förbättringar i 
akvatiska system 

- främja ett hållbart användande av vatten  

- minska eller stegvis helt stoppa utsläpp och spill av prioriterade ämnen 

- minska förorening av grundvatten och förhindra att ytterligare föroreningar sker, 
samt 

- minska effekterna av översvämningar och torka13 

Huvudsyftet har satts upp för att försöka säkra tillräcklig tillgång på yt- och grundvatten 
av god kvalitet för att uppnå en hållbar, balanserad och rättvis vattenanvändning.14 Det 
slutliga målet med direktivet beskrivs vara att stoppa all förorening av prioriterade 
farliga ämnen. Det ska även bidra till att koncentrationerna av naturligt förekommande 
ämnen i den marina miljön kommer så nära bakgrundsnivåerna som möjligt.15  

Kännetecknande mål för ramvattendirektivet är målet att alla vattenförekomster i 
unionen ska uppnå god status senast 2015. God vattenstatus innebär att 
medlemsländerna ska arbeta mot att vattnet i så liten mån som möjligt ska avvika från 
dess naturliga och opåverkade förhållande. Medlemsländerna är för uppfyllande av 
målet skyldiga att genomföra de åtgärder som krävs för att till en början hindra 
ytterligare förorening av vattnet, för att sedan arbeta med att förbättra vattenstatusen.16 
Vatten som redan i grunden håller dålig kvalitet ska förbättras och redan uppnådd 
kvalitet ska bibehållas och om möjligt även höjas.17  

Den praktiska betydelsen av målet god vattenstatus har diskuterats och frågetecken har 
uppkommit gällande i vilken mån, målet ska anses som rättsligt bindande.18 Många 
                                                 
11 Mahmoudi, EU:s miljörätt, s 161 ff 
12 SOU 2007:60, bilaga B 32, s 16 
13 Direktiv 2000/60/EG artikel 1a-e 
14 Direktiv 2000/60/EG artikel 1a-e 
15 Direktiv 2000/60/EG preambel, punkt 27 
16 Direktiv 2000/60/EG artikel 4 
17 Direktiv 2000/60/EG artikel 1 a, artikel 4 
18 Gipperth, Mot samma mål, s 23 
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menar att det är bindande eftersom medlemsstater som inte når direktivets krav kan 
åläggas att skärpa sin utsläppsreglering.19 Denna åsikt stärks även av det faktum att 
termen miljömål, som EU valt att använda sig av direktivet, ska anses ha jämställd 
betydelse med bindande miljökvalitetsnormer.20 

Målet gäller alla vattenförekomster i unionen oberoende av dess storlek eller karaktär. 
Begreppets innebörd skiljer sig däremot beroende på om det rör yt- eller 
grundvattenförekomster. För ytvatten (sjöar och vattendrag) gäller att de måste uppnå 
god ytvattenstatus, vilket innebär att de ska nå minst god ekologisk och kemisk status.21 
Grundvattenförekomster ska uppnå vad som kallas god grundvattenstatus vilket 
förutsätter god kemisk och kvantitativ status.22 I praktiken innehåller målet god 
vattenstatus alltså flera mål som varierar beroende på vilken sorts vattenförekomst det 
gäller.  

Det finns undantagsbestämmelser från målen som kan tillämpas på vattenförekomster 
som av någon anledning inte har möjlighet att nå god vattenstatus inom den utsatta 
tidsramen. För det mesta rör sig undantagen om att den ordinarie tidsfristen förlängs, 
men det kan även handla om ett permanent fastställande om att mindre stränga krav ska 
gälla för vattenförekomsten i fråga. Det kan röra sig om kraftigt modifierade 
vattenförekomster, till exempel kraftverksutbyggda älvar, som endast behöver uppnå 
god ekologisk potential istället för god ekologisk status.  

Ramvattendirektivet och dess bilagor innehåller vägledning för hur dessa begrepp ska 
tolkas men det finns ingen metod att använda sig av som säkert avgör när till exempel 
ett ytvattendrag uppfyller god vattenstatus. EU har istället för att sätta en enhetlig 
definition valt att införa olika statusnivåer, bland annat hög, måttlig och dålig status, 
som bestäms genom ett antal kvalitetsfaktorer som finns beskrivna i direktivet. Det är 
sedan medlemsländernas uppgift att närmare precisera begreppen och bedöma 
vattendragen utifrån dessa.23 

God ekologisk status 
Målet god ekologisk status finns beskrivet i ramvattendirektivets bilaga V och det 
innebär i stora drag att ytvattnets växt- och djurliv, vattnets vägar och flöden, strukturen 
på bottnar och stränder och att andra fysiska egenskaper bara får visa på mindre 
avvikelser från hur de naturliga förhållandena ser ut.24 Den ekologiska statusen bestäms 
utifrån bedömningsgrunder som Naturvårdsverket satt upp.25 Bilaga V 1.4 i 
ramvattendirektivet tar upp olika bedömningsgrunder för vatten. Statusen kan 
följaktligen klassificeras som hög, god, måttlig, otillfredsställande eller dålig. 

                                                 
19 Gipperth, Mot samma mål, s 24 
20 Gipperth, Mot samma mål, s 24, Direktiv 2000/60/EG artikel 22, punkt 4 
21 Direktiv 2000/60/EG artikel 2, punkt 18, 21-22, 24 
22 Direktiv 2000/60/EG artikel 2, punkt 20, 25-26, artikel 4, punkt 1 
23 Gipperth, Mot samma mål, s 25 
24 Gipperth, Mot samma mål, s 35 f 
25 Naturvårdsverket, Hanbok 2007:4, 2007, s 15 
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God kemisk status 
Enkelt uttryckt kan kemisk status beskrivas som att ytvattenförekomster inte får 
innehålla för höga halter av vissa prioriterade ämnen. Vilka ämnen som är prioriterade 
anges närmare i det så kallade prioämnesdirektivet.26  

Kriterier och bedömningsgrunder för god kemisk statuts finns i ramvattendirektivets 
bilaga V 1.4.3. Den kemiska statusen anges som god eller uppnår ej god. De ämnen 
som ingår vid klassificeringen av den kemiska statusen bestäms av EU som antagit 
miljökvalitetsnormer för detta. Det innebär att det finns ett begränsat utrymme för 
medlemsländerna att själva fatta beslut vad gäller mål, karaktärisering av 
vattenförekomsterna samt möjligheten att åberopa undantagsbestämmelser. För god 
ekologisk status finns större utrymme för medlemsstaterna själva att avgöra hur 
miljökvalitetsnormerna på det nationella planet ska se ut.27     

Någon form av sammanvägning av den ekologiska och kemiska statusen till en 
sammanställd ytvattenstatus genomförs inte eftersom ett vattendrag då inte skulle ha 
möjlighet att uppnå hög status, då den kemiska statusen som högst kan bestämmas till 
god. Eftersom en ytvattenförekomsts tillstånd inte får försämras, skulle en sådan 
sammanvägning förbise om en försämring sker i ett vattendrag från hög status till god. 
Vattenförekomsternas kvalitet bedöms därmed på olika kriterier.28 

                                                 
26 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/105/EG av den 16 december 2008 om 
miljökvalitetsnormer inom vattenpolitikens område och ändring och senare upphävande av rådets direktiv 
82/176/EEG, 83/513/EEG, 84/156/EEG, 84/491/EEG och 86/280/EEG, samt om ändring av 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG 
27 Gipperth, Mot samma mål, s 38 f 
28 Naturvårdsverket, 2007:4, 2007, s 15 
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3. Ramvattendirektivet i Sverige 

3.1 Implementering i den svenska lagstiftningen  
Direktiv 2000/60/EG om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på 
vattenpolitikens område är en ramlagstiftning som översiktligt beskriver hur arbetet 
med vattenfrågor ska ske inom EU.29 Det innebär att övergripande regler ställs upp för 
att upprätthålla ett skydd, för i detta fall, unionens gemensamma vatten. Direktiv är 
bindande för varje medlemsstat med avseende på det resultat som ska uppnås. Dock är 
det inte gällande direkt som lag i medlemsländerna. Direktivet ger redskapen för nå 
gemensamt uppställda mål inom vattenpolitiken, men någon precisering av hur 
genomförandet ska ske ges inte. Medlemsstaterna får själva bestämma vilka lagar, 
författningar och myndigheter de behöver upprätta för att fullfölja sina åtaganden.30  

Direktivet har inte bara funktion som ramdirektiv utan det är även ett minimidirektiv. 
Det innebär att medlemsländerna själva får välja om de vill ställa upp strängare 
nationella krav än vad direktivet föreskriver. För länder som redan kommit igång med 
sitt miljöarbete är detta en fördel eftersom de har möjlighet att fortsätta arbetet och hålla 
en hög skyddsnivå.31  

Lagstiftningsmetoden erbjuder fördelar genom att enskilda medlemsstater själva kan 
utforma vattenlagstiftningen för att passa de specifika förhållandena som råder i landet. 
Detta är nödvändigt eftersom det inte är möjligt eller lämpligt att ha samma mål eller 
åtgärdsprogram för alla vattenförekomster i hela unionen.32 De vaga formuleringarna 
och anvisningarna i direktivet kan dock ställa till bekymmer vad gäller genomförandet 
och tolkning av ordalydelser i direktivet.33  

Under 2004 infördes direktivet i den svenska lagstiftningen, bland annat genom 
förändring av miljöbalken och dess 5 kapitel om miljökvalitetsnormer och 
miljökvalitetsförvaltning, länsstyrelseförordningen34 och genom upprättandet av 
vattenförvaltningsförordningen35 som redogör för hur direktivet ska genomföras i 
Sverige.36 

Implementeringen av ramvattendirektivet i den svenska lagstiftningen har medfört 
viktiga förändringar i arbetet med vattenfrågor. Synen på vattenarbetet har förändrats 
från administrativt bestämda gränser, genom indelning efter kommun- och länsgränser, 
till ett helhetsperspektiv där vattnets naturliga gränser fungerar som uppdelning mellan 
de avrinningsdistrikt som landet delats in i för att underlätta arbetet.37 
Indelningsmetoden har många fördelar när det ger bättre möjlighet för de enskilda 
distrikten att sköta ett vattendrag och dess kvalitet som helhet och vidta samma åtgärder 
för hela vattenförekomster. Flera avrinningsdistrikt kan naturligt nog, trots indelningen 

                                                 
29 Direktiv 2000/60/EG preambel, punkt 1 
30 Gipperth, Mot samma mål, s 15 
31 Gipperth, Mot samma mål, s 16 
32 Direktiv 2000/60/EG preambel, punkt 13  
33 Gipperth, Mot samma mål, s 15 
34 Förordning (2002:864) med länsstyrelseinstruktion 
35 Förordning (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön 
36 Naturvårdsverket, Handbok 2006:1, 2006, s 7 
37 Hemsida 1 
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mellan dem, ändå ha gemensamma vattenförekomster att samarbeta kring. För bra och 
effektiva resultat är det därför viktigt med god samverkan mellan distrikten.38 

För varje avrinningsdistrikt ska medlemsländerna inrätta ”lämpliga administrativa 
arrangemang”, vilket innebär att de ska utse en lämplig myndighet som ska övervaka att 
bestämmelserna i direktivet följs.39 I Sverige har vattenmyndigheter inrättats som i 
samarbete med andra myndigheter och kommuner har ansvar för direktivets 
genomförande.40  

3.1.1 Vattenförvaltningsförordningen 
Förordning (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön utfärdades i juni 
2004. Förordningen reglerar hur det svenska genomförandet av ramvattendirektivet ska 
ske och den innehåller bland annat regler för den så kallade vattenförvaltningscykeln 
om hur arbetet med kartläggning och analys, miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram, 
övervakning och förvaltningsplaner ska ske. Lagen beskriver vem som har ansvaret 
inom de olika delarna av vattenförvaltningen, till exempel att Naturvårdsverket och 
Sveriges geologiska undersökning (SGU) för sina respektive ansvarsområden får 
meddela föreskrifter för hur arbetet ska ske. Den reglerar även hur Sveriges indelning i 
vattendistrikt ser ut.41 Förordningen hör samman med de bestämmelser som finns i 
miljöbalkens 5 kap.  

3.1.2 Länsstyrelseförordningen 
Förordning (2002:864) med länsstyrelseinstruktion, ändrades i samband med 
implementeringen av ramvattendirektivet. Förordningen är viktig för att reglera hur 
arbetet på vattenmyndigheterna ska utföras. Bland annat innehåller den bestämmelser 
om vilka av Sveriges länsstyrelser som utsetts till vattenmyndigheter och hur dessa ska 
organiseras, styras och arbeta tillsammans med andra myndigheter.42 

3.2 Vattenförvaltningens arbetscykel  
Den svenska vattenförvaltningen för genomförande av direktivet bedrivs i cykler på sex 
år. Den första cykeln löpte mellan år 2004 och 2009 och den nuvarande sträcker sig 
fram till år 2015. Innan denna cykels stoppdatum är målet att allt vatten i landet ska ha 
uppnått åtminstone god vattenstatus.43 Allt vattenförvaltningsarbete och de åtgärder som 
behöver göras sker utifrån de individuella vattendragen och dess kvalitet. 
Vattenförvaltningscykeln omfattar fem steg som delvis måste bedrivas parallellt.  

3.2.1 Kartläggning, analys och bestämmande av status  
I början av förvaltningscykeln ska allt vatten som omfattas av direktivets bestämmelser 
ses över och delas in i vattenförekomster. Exempel på vattenförekomster är sjöar, 
vattendrag och kustvatten. För att de allra minsta vattenförekomsterna inte ska behöva 
tas med finns en rekommenderad minsta storlek. Efter detta tillförs varje förekomst ett 
identitetsnummer och kategoriseras till en viss vattentyp baserat på olika kriterier.44 
Varje vattenförekomst ska sedan beskrivas genom en påverkansanalys där 

                                                 
38 Gipperth, Mot samma mål, s 22 
39 Direktiv 2000/60/EG artikel 3, punkt 1-2  
40 Gipperth, Mot samma mål, s 22 
41 SOU 2010:8, s 116 f 
42 Naturvårdsverket, Rapport 5489, 2005, s 10 
43 Hemsida 1  
44 Naturvårdsverket, Rapport 5489, 2005, s 26 f 
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föroreningskällor identifieras, tillståndsbeskrivning av vattnets nuvarande status 
genomförs och ekonomisk analys upprättas som avgör vattnets ekonomiska betydelse.45  

Vattnet ska efter detta statusklassificeras enligt EU:s modell med fem 
kvalitetskategorier som sträcker sig mellan hög och dålig status.46 Klassificeringarna 
ska ske inom de avrinningsdistrikt landet delats in i.47  

I ramvattendirektivets fjärde artikel ställs miljökvalitetsmål upp som ska nås av 
medlemsländerna. Målen är olika beroende på vilken sorts vatten det gäller. Vid 
inventering av de vattendrag som finns i vattendistriktet och när den mänskliga 
påverkan som förekommer kartlagts, har vattenmyndigheterna till uppgift att bedöma 
om det finns skäl för undantag från de mål som normalt ska gälla. Undantag kan till 
exempel gälla för kraftigt modifierade vattendrag. Undantagen från de normala målen 
innebär att vattnet inte behöver klara alla de ekologiska miljömål som ställts upp på 
samma sätt som naturliga vattendrag. Målen för ytvatten finns i artikel 4 a, punkt I-IV 
och skyldigheterna enligt artikeln är att förebygga att försämring av vattenstatusen sker 
samt skydda, förbättra och återställa alla ytvattenförekomster om inte annat gäller enligt 
de undantag som finns.  

3.2.2 Fastställande av miljökvalitetsnormer  
Steg två i vattenförvaltningscykeln är att fastställa miljökvalitetsnormer. En 
miljökvalitetsnorm är en föreskrift om kvaliteten på vatten, luft, mark eller miljön i 
övrigt. Det är en bestämmelse som antingen sätter upp nivåer för vilket tillstånd miljön 
ska hålla eller gränser för högsta eller lägsta nivåer av ämnen som får finnas i naturen 
som antingen ska klaras eller efterstävas. Vattendelegationen i varje vattendistrikt har 
till uppgift att besluta de miljökvalitetsnormer som ska gälla för vattenförekomsterna i 
distriktet. Innan en miljökvalitetsnorm kan fastställas måste en utvärdering av vattnets 
nuvarande status ske, enligt steg ett. Detta är viktigt för att i ett senare skede kunna 
utvärdera vilka åtgärder som ska vidtas. Underlaget som miljökvalitetsnormerna 
grundas på tas fram av vattenmyndigheterna i samarbete med länsstyrelser, kommuner, 
vattenråd samt andra berörda myndigheter och organisationer i distriktet. 
Vattendelegationen tar beslut om kvalitetskrav vilket är den status som 
vattenförekomsten ska uppnå till år 2015. Dessa kvalitetskrav ska anses synonyma med 
miljökvalitetsnormer och i den svenska rätten motsvarar dessa vad ramvattendirektivet 
avser med miljömål.48  

En grundregel vid fastställande av miljökvalitetsnormer är att de ställs till hög eller god 
status. Om vattenförekomstens status i dagsläget är hög fastställs den till hög. Är 
statusen god eller sämre fastställs den till att uppnå målet god status. Finns det skäl till 
undantag kan dock lägre krav ställas.49 

Unikt för miljökvalitetsnormer jämfört med andra instrument på miljöområdet är att de 
inte utgår från hur de mänskliga verksamheterna ska utformas, de anger istället vilket 
tillstånd miljön ska ha.50 Det är alltid miljön som är utgångspunkt oavsett vad det är 
som påverkar den, naturliga eller mänskliga faktorer. Miljökvalitetsnormerna kan gälla 

                                                 
45 Direktiv 2000/60/EG artikel 5, punkt 1, bilaga V 1.4.2, i 
46 Direktiv 2000/60/EG bilaga V 1.4 
47 Direktiv 2000/60/EG bilaga II 
48 Hemsida 3 
49 Hemsida 4  
50 SOU 2005:59, s 55 
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över hela landet eller inom ett begränsat område. Funktionen av normerna kan vara om 
ett vattendrag innehåller för höga halter av ett ämne, måste de berörda 
vattenmyndigheterna upprätta åtgärdsprogram för hur problemet ska lösas. Normerna är 
bindande för myndigheter men inte för enskilda. Detta eftersom kontrollen för 
efterlevnaden av normerna och sanktioner för de som bryter mot dem skulle bli orimliga 
om de skulle gälla för alla.51  

3.2.3 Upprättande av åtgärdsprogram  
Steg tre i förvaltningscykeln är upprättandet av åtgärdsprogram. Syftet med 
åtgärdsprogram är att beskriva de åtgärder och styrmedel som krävs för att nå eller 
behålla den status som satts upp för vattenförekomsterna. Åtgärdsprogrammen ska 
redogöra för de miljökvalitetsnormer som ska uppfyllas, de åtgärder som ska vidtas, 
vem som ansvarar för vilka åtgärder och när de ska vara genomförda.52 Geografisk 
avgränsning är viktigt för att åtgärdsprogrammen ska fungera.  

Programmen måste grundas på en analys av de specifika problemen och innehålla 
åtgärder för att komma till rätta med dessa. Ett problem kan vara lokalt, regionalt, 
nationellt eller internationellt. Det är viktigt att analysen av utsträckningen av problemet 
blir riktig eftersom en felaktig analys kan leda till att fel typ av åtgärder vidtas.53 Ett 
åtgärdsprogram omfattar allt vatten inom distriktet. Det gör programmet till ett 
omfattande dokument som hanterar och beskriver ett stort antal problem och åtgärder. 
Vid behov kan det, för vissa vattentyper eller delar av distriktet, upprättas 
delåtgärdsprogram.54 

Om det finns risk för att en miljökvalitetsnorm inte följs ska åtgärdsprogram ska alltid 
upprättas.55 För att nå alla miljöpåverkande verksamheter som bidrar till att 
miljökvalitetsnormen inte efterlevs har åtgärdsprogrammen ofta en större geografisk 
räckvidd än miljökvalitetsnormerna.56  

Åtgärdsprogram har ingen rättslig verkan mot enskilda utan gäller som underlag för 
kommuner och myndigheters verksamhet och beslutsfattande. Dessa kan därmed anses 
bundna av åtgärdsprogrammen.57 Myndigheter och kommuner ska inom sina 
ansvarsområden genomföra de åtgärder som beslutats i åtgärdsprogrammet när de 
arbetar med myndighetsutövning. När åtgärdsprogrammen börjar genomföras kan de 
komma att få betydelse för företag och enskilda. Övergödning i ett vattendrag kan till 
exempel leda till högre reningskrav för enstaka avlopp, vilket leder till att vissa hushåll 
kan behöva skaffa bättre utrustning för rening av sitt avloppsvatten. Industrier kan bli 
påverkade av höjda krav vilket kan leda till att de måste investera i ny reningsutrustning 
för att tillåtas fortsätta verksamheten.58   

Senast december 2009 skulle åtgärdsprogram för vattendistrikten vara fastställda och 
åtgärderna ska vara vidtagna senast december 2012.59 Myndigheter och kommuner ska 
rapportera till vattenmyndigheterna hur arbetet går. Vattenmyndigheten kan på så vis 
                                                 
51 Michanek, Zetterberg, 2008, s 55 f 
52 Naturvårdsverket, Rapport 5489, 2005, s 48 
53 SOU 2005:59, s 60 
54 Naturvårdsverket, Rapport 5489, 2005, s 46  
55 Miljöbalken 5 kap 4§ 
56 Michanek, Zetterberg, 2008, s 181 
57 Miljöbalken 5 kap 8§ 
58 Hemsida 5  
59 Förordning (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön 6 kap 2§ 
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löpande göra uppföljningar över hur arbetet i distriktet går och ta ställnig till om 
ytterligare åtgärder behöver vidtas.60  

3.2.4 Övervakning 
Varje vattenmyndighet ska upprätta övervakningsprogram för vattnet inom distriktet. 
Meningen är att övervakningsprogrammet ska ge en bild av hur tillståndet för distriktets 
vatten ser ut samt undersöka huruvida de åtgärder som vidtas får önskad effekt. De 
resultat som framkommer från övervakningen ska senare ingå i förvaltningsplanen. 
Programmen ska rapporteras till EU.61  

Sverige har redan sedan tidigare ett uppbyggt system för övervakning av vatten. 
Ansvaret är fördelat på olika aktörer som myndigheter, kommuner och 
verksamhetsutövare. Vattenmyndigheterna själva bedriver ingen form av övervakning 
utan sammanställer endast den information de får av andra aktörer. I och med 
ramvattendirektivets implementering tillkom ytterligare krav på övervakning rörande 
omfattning, metod och bedömning som sedan tidigare inte ingick i det nationella 
systemet. Det finns tre olika former av övervakning:62  

- Kontrollerande övervakning – behöver inte utföras för varje vattenförekomst 
utan sker för att få en sammanfattad bild av hur vattentillståndet i ett område ser 
ut. Övervakningen ska genomföras för att avgöra vilka långsiktiga förändringar i 
vattenförekomsterna som är naturliga och vilka som orsakas av mänsklig 
verksamhet.63  

- Operativ övervakning – handlar om övervakning för vatten som har en beslutad 
miljökvalitetsnorm och de åtgärder som sker för att vattnet ska nå normen. 
Denna övervakning har till syfte att mäta förändringarna som sker i 
vattenförekomster som riskerar att inte nå uppsatt status innan år 2015.64  

- Undersökande övervakning – rör sig om en tillfällig övervakning som används 
när en vattenförekomst är negativt påverkad men orsaken till påverkan är oklar. 
När orsaken och effekterna klarlagts övergår övervakningen åter till 
kontrollerande eller operativ övervakning.65  

Den övervakning som sker inom vattenmyndigheternas övervakningsprogram och som 
rapporteras till EU är bara en del av alla de undersökningar som utförs. 
Statusklassificeringar och bedömningar av vattenförekomster baseras på ytterligare 
undersökningar.66    

3.2.5 Förvaltningsplaner  
Förvaltningsplaner upprättas i slutet av varje cykel. Det är en sammanfattning av den 
information som framkommit genom vattencykelns genomförande. Förvaltningsplanen 
innehåller även en analys om vilka åtgärder som fortfarande måste vidtas för att nå god 
vattenstatus. Planen kan sägas ha tre funktioner, den ska fungera som ett 

                                                 
60 Hemsida 5  
61 Hemsida 6  
62 Naturvårdsverket, Rapport 5489, 2005, s 58 
63 Naturvårdsverket, Rapport 5489, 2005, s 55  
64 Naturvårdsverket, Rapport 5489, 2005, s 55 
65 Naturvårdsverket, Rapport 5489, 2005, s 55 
66 Hemsida 6 
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kunskapsunderlag för myndigheter, utgöra ett verktyg för att sprida information till 
allmänheten och fungera som rapport till Naturvårdsverket om hur arbetet går.67  

Förvaltningsplanens uppgift är att ge en övergripande bild av vattensituationen i 
distriktet, ta upp de miljökvalitetsnormer som finns för distriktet, redogöra för de 
åtgärder som fortfarande behövs samt beskriva hur övervakningen av miljötillståndet 
sker. Planen ska även innehålla en beskrivning av hur arbetet ska fortskrida under nästa 
förvaltningscykel. Förvaltningsplanen kan användas som planeringsunderlag för 
kommuner och myndigheter i deras arbete med vatten och plan- och byggfrågor. Den 
färdiga förvaltningsplanen ska rapporteras till EU-kommissionen.68 

3.3 Sveriges miljökvalitetsmål i förhållande till direktivet  
Sverige har sedan 1999 antagit 16 nationella miljömål. Flera av målen rör vatten och 
dess kvalitet, till exempel Levande sjöar och vattendrag, Myllrande våtmarker, Hav i 
balans, Grundvatten av god kvalitet och Ingen övergödning. Målen är inte rättsligt 
reglerade men har direkt anknytning till Sveriges åtaganden enligt ramvattendirektivet.69  

Det är viktigt att skilja mellan miljökvalitetsnormer och riksdagens miljökvalitetsmål. 
Ramvattendirektivets miljömål ställer upp mer konkreta och precisa krav för vad som 
ska uppnås. De har även en tydlig tidsram för när de ska vara uppnådda. 
Ramvattendirektivets miljömål har en högre status än de nationella när de är rättsligt 
bindande och de nationella målen har därför anpassats efter direktivets mål. Sveriges 
miljömål fungerar som vägvisare i det nationella miljöarbetet och visar den 
ambitionsnivå arbetet ska ha.70    

En aktuell fråga är huruvida arbetet enligt ramvattendirektivet och dess miljömål kan 
sägas höra samman med de nationella miljömålen. I miljöbalken finns inga regler som 
motsvarar de miljömål som finns i direktivet, den innehåller däremot ett övergripande 
miljömål som återfinns i balkens 1 kap 1§ 1 st. Det lyder:  

”Bestämmelserna i denna balk syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär 
att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En 
sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans 
rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta naturen 
väl.”  

Målet gäller bland annat vatten och att det ska brukas för att trygga en långsiktigt god 
hushållning, detta hör samman med riksdagens miljökvalitetsmål.71 Miljökvalitetsmålen 
täcker över alla miljötyper och flera riktar in sig på förvaltning av vatten. Målen är 
uppsatta för att nås inom en generation och de är menade att utgöra grunden för det 
miljöarbete som bedrivs på nationell, regional och lokal nivå.72  

Arbetet med ramvattendirektivet och de nationella miljömålen ska ske parallellt. Målet 
att nå god vattenkvalitet enligt ramvattendirektivet ska till exempel ses som en hjälp 

                                                 
67 Naturvårdsverket, Rapport 5489, 2005, s 65 ff 
68 Naturvårdsverket, Rapport 5489, 2005, s 66 
69 Naturvårdsverket, Rapport 5489, 2005, s 19 f 
70 Naturvårdsverket, Ändamålsenlig ansvarsfördelning i vattenarbetet, 2008, s 6 
71 Miljöbalk 1 kap 1§ 4 p 
72 SOU 2002:105, s 77 f, Prop 2004/05:150, s 93 
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mot att nå de nationella miljömålen rörande vatten. Myndigheterna har dock haft 
problem att lösa den praktiska samordningen av arbetet.73 

                                                 
73 SOU 2002:105, s 77 f  
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4. Myndigheter och deras ansvarsområden 
Implementeringen av direktivet ska ske genom samarbete och samverkan på alla nivåer; 
gemenskaps, nationell, regional och lokal nivå. Även enskilda ska engageras i arbetet 
och erbjudas möjlighet att delta i samråd innan beslut fattas för vattenfrågor.74 

4.1 Ansvarsfördelning 
Genomförandet av ramvattendirektivet är komplicerat och ansvaret är uppdelat på flera 
parter. Det är riksdagen som har det yttersta ansvaret för genomförandet av direktivet på 
nationell nivå. De har valt att lägga över ansvaret på regeringen med hjälp av 
Miljödepartementet, som i sin tur delegerat ut stora delar av arbetet på andra 
myndigheter. Några av dessa huvudparter i arbetet är Naturvårdsverket, 
vattenmyndigheter, länsstyrelser och kommuner.  

4.1.1 Kommuner 
Lokalt har kommunerna det stora ansvaret för vattenfrågor när de står för försörjning av 
dricksvatten, rening av avloppsvattnet och tillsyn av miljön. I kommunernas uppgifter 
ingår även att vid stadsplaneringen besluta om mark- och vattenanvändning. Dessa 
frågor har tydlig koppling till vattenkvaliteten och fortsatt hållbar vattenanvändning. De 
myndigheter som arbetar på nationell nivå, främst Naturvårdsverket och SGU tar fram 
föreskrifter som ska ge kommunerna vägledning i sitt arbete. Andra myndigheter som 
arbetar med frågor rörande vattenförvaltning är till exempel Jordbruksverket och 
SMHI.75  

4.1.2 Vattenmyndigheter och länsstyrelser  
När ramvattendirektivet antogs fick EU för första gången en samlad reglering för 
vattenfrågor. I direktivet sägs att varje medlemsland ska utse lämplig behörig 
myndighet att administrera inom varje avrinningsdistrikt.76 För svensk del innebar det 
upprättande av en ny myndighetsorganisation bestående av fem avrinningsdistrikt med 
en vattenmyndighet för varje. 77   

I landet finns sammanlagt 21 länsstyrelser som gemensamt fått ansvaret för 
förvaltningen av vattenkvaliteten. Fem av dessa har blivit utsedda att agera 
vattenmyndigheter och har därmed ansvar för beslut och samordning av arbetet inom 
sitt vattendistrikt.78 

Ansvarsfördelningen ser ut enligt följande: 

- Länsstyrelsen i Norrbottens län: Bottenvikens vattendistrikt 
- Länsstyrelsen i Västernorrlands län: Bottenhavets vattendistrikt 
- Länsstyrelsen i Västmanlands län: Norra Östersjöns vattendistrikt 
- Länsstyrelsen i Kalmar län: Södra Östersjöns vattendistrikt 
- Länsstyrelsen i Västra Götalands län: Västerhavets vattendistrikt79 

 
                                                 
74 Direktiv 2000/60/EG preambel, punkt 14, 46 
75 Hemsida 2  
76 Direktiv 2000/60/EG artikel 3, punkt 2 
77 Hemsida 2 
78 Hemsida 2  
79 Hemsida 2 
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Förslaget till utformning av vattenmyndigheterna lades fram 2002 i betänkandet Klart 
som vatten80 Länsstyrelserna agerar på regional nivå och den ansvarsfördelning som 
finns i vattenförvaltningen idag skapades för att bygga på det redan befintliga regionala 
miljöarbetet. Dagens myndighetsstruktur för arbetet med miljöfrågor anses vara väl 
inarbetad och fungerar som en naturlig utgångspunkt för det arbete som sker för 
genomförande av ramvattendirektivet. Tidigare skedde arbetet indelat i län där vart och 
ett av länen själva ansvarade för vattenfrågorna.  

I den proposition som gav förslag på fördelning av ansvaret för arbete med 
ramvattendirektivet81 trycktes det på att länsstyrelsen redan hanterar liknande frågor 
som ramvattendirektivet berör och att det bör vara så även i fortsättningen.  De menade 
även att länsstyrelsen har anknytning till och kunskap om miljöarbete och att 
vattenförvaltningsarbetet skulle underlättas om det integrerades med det miljöarbete 
som redan sker. Ytterligare fördelar med att låta länsstyrelserna bära huvudansvaret är 
att arbetet kan utföras samtidigt med det regionala miljömålsarbetet och den miljötillsyn 
som länsstyrelserna har ansvar för. Regeringen menar att det är viktigt att arbetet med 
ramvattendirektivet förs parallellt med det redan befintliga miljöarbetet. Det är en viktig 
förutsättning för att de nationella miljökvalitetsmålen ska kunna nås.82 Målet att allt 
vatten ska uppnå åtminstone god status innan år 2015 är ett relativt snävt mål och den 
korta tiden innebär att länderna måste ha ett väl samordnat och effektivt arbete för att nå 
målet inom utsatt tid.83 

Vattenmyndigheternas främsta roll är att agera samordnande både inom det egna 
distriktet och på nationell nivå, genom att hålla kontakt med andra distrikt och se till att 
alla arbetar mot samma mål. Varje vattenmyndighet har ett kansli som står för 
samordningen mellan distrikten, de har även en vattendelegation som utses av 
regeringen. Delegationen består av maximalt 11 ledarmöter som ska vara sakkunniga 
representanter och som har till uppgift att besluta om större frågor som 
miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och förvaltningsplaner för vattendistriktet.84 
Vattendelegationen kan besluta att överlåta ansvaret för framtagande av dessa dokument 
till länsstyrelsen. De har däremot alltid ansvaret att fatta beslut om antagande av 
handlingarna.85  

Det är vattenmyndigheterna och länsstyrelsernas ansvar att integrera och samordna 
arbetet med frågor som rör luft, mark och vatten. Dessa frågor måste ges möjlighet att 
bedömas tillsammans eftersom förändringar som sker i de olika miljöerna har påverkan 
på varandra. Det ligger på dessa myndigheters ansvar att de nationella miljömålen 
integreras och tillgodoses vid arbetet med genomförandet av ramvattendirektivet.86 

De länsstyrelser som utsetts till vattenmyndigheter har i vissa avseenden valt att lägga 
upp arbetet med vattenförvaltningen på olika sätt. Ett exempel på detta är att fyra av 
myndigheterna valt att göra vattenmyndigheten till ett särskilt kansli, medan 

                                                 
80 SOU 2002:105 
81 Prop. 2003/04:57 
82 Prop 2004/05:150, s 109 
83 SOU 2010:8, s 116 
84 Hemsida 2 
85 Förordning (2007:825) med länsstyrelseinstruktion 24§ 
86 Prop 2004/05:150, s 109 
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Länsstyrelsen i Västra Götalands län (Västerhavets vattendistrikt) valt att integrera 
vattenmyndigheten i länsstyrelsens övriga organisation.87 

Det är som bekant vattenmyndigheterna som bär det största ansvaret för genomförandet 
av ramvattendirektivet i Sverige och de ska sätta upp riktlinjerna för 
vattenförvaltningsarbetet i varje distrikt. Ansvaret för genomförandet av de åtgärder 
som finns angivna i åtgärdsprogrammen ligger däremot på andra myndigheter så som 
Naturvårdsverket, Jordbruksverket, länsstyrelser och kommuner. Eftersom 
vattenmyndigheterna har ansvar för upprättande av övervakningsprogram för målen, har 
de indirekt även en skyldighet att kontrollera att de åtgärder som föreskrivs i 
åtgärdsprogrammen genomförs i praktiken och att de har avsedd verkan.88 

4.1.3 Naturvårdsverket 
Naturvårdsverket är den centrala miljömyndigheten i Sverige och de har till uppgift att 
fungera pådrivande och samlande i miljöarbetet. De har det övergripande ansvaret för 
arbetet med miljömålen och har därmed ansvar för bland annat utveckling, uppföljning, 
utvärdering, rapportering och information om målen. Miljökvalitetsmålen ska fungera 
vägledande i det arbete som Naturvårdsverket utför.89  

I dagsläget är Naturvårdsverket endast en av flera myndigheter som arbetar med 
miljöfrågor. Samverkan blir därför en allt viktigare del i myndigheternas dagliga arbete. 
Naturvårdsverket får uppdrag av regeringen och enligt det regleringsbrev som utkom 
2008 ska Naturvårdsverket samordna och integrera arbetet med vattenmiljön 
tillsammans med arbetet enligt vattenförvaltningsförordningen. De har till uppgift att ta 
fram material som ska användas för att utveckla det egna och andra myndigheters 
miljöarbete, till exempel handböcker. De har även fått i uppgift att meddela föreskrifter 
för arbetet med vattenförvaltningscykeln och hur redovisningen av de uppgifter som 
kommer fram ska ske. Naturvårdsverkets uppgift gäller ytvattenförekomster och de 
föreskrifter Naturvårdsverket tar fram riktar sig i första hand till vattenmyndigheterna.90 
Naturvårdsverket har dock inte en samordnande roll för vattenmyndigheternas arbete 
enligt vattenförvaltningsförordningen. Vattenmyndigheterna ska själva samordna sitt 
arbete utifrån de föreskrifter Naturvårdsverket och SGU tar fram.91  

Naturvårdsverket ska fungera som informatörer till regeringen gällande genomförandet 
av ramvattendirektivet och de ska rapportera om de finner brister i genomförandet. De 
har därmed ett ansvar att följa upp och utvärdera det arbete som sker. Naturvårdsverket 
har även rollen som rapporterare till EU-kommissionen om hur 
vattenförvaltningsarbetet går.92 Förutom detta ska de även arbeta fram beslutsunderlag 
till regeringen och driva miljöarbete nationellt och inom EU.93  

Naturvårdsverket är indelat i fem avdelningar och arbetet med vattenförvaltning enligt 
ramvattendirektivet ligger främst på miljörätts- och miljöanalysavdelningen. Det arbete 
som Naturvårdsverket genomfört gällande havs- och vattenfrågor, vilket även innefattar 

                                                 
87 SOU 2010:8, s 121 
88 Söderberg, 2011, s 10 f 
89 Hemsida 7   
90 SOU 2010:8, s 57 
91 Naturvårdsverket, Naturvårdsverkets roll i arbetet med vattenmiljö enligt 
vattenförvaltningsförordningen, 2008, s 1 ff 
92 Naturvårdsverket, Naturvårdsverkets roll i arbetet med vattenmiljö enligt 
vattenförvaltningsförordningen, 2008, s 1 ff 
93 Hemsida 7 



17 
 

frågor rörande ramvattendirektivet, ska dock under sommaren 2011 övergå till en ny 
myndighet, Havs- och vattenmyndigheten vilket beskrivs längre fram.  

4.2 Samverkansprocessen  

4.2.1 Samråd med allmänheten 
Arbetet med vattenförvaltning kräver samverkan på olika plan, särskilt vid arbete med 
vattenförvaltningscykeln. I ramvattendirektivets artikel 14 finns relativt omfattande 
regler för vad som krävs vid samråd med allmänheten. Enligt vattenförvaltnings-
förordningen 2 kap 4§ ska samråd med berörda parter ske vid upprättandet av 
åtgärdsprogram och förvaltningsplaner. Det är vattenmyndighetens ansvar att samråd 
sker och vattenråden inom varje vattenmyndighet har som ansvar att samla intressenter 
kring ett berört vattendrag för att gemensamt finna en lösning på frågorna. Exempel på 
parter som berörs är kommuner, länsstyrelser, företag som bedriver miljöfarlig 
verksamhet, de som driver jord- och skogsbruk och naturvårdsorganisationer. Vem som 
anses berörd ska enligt förarbetena till förordningen tolkas i vid bemärkelse. Samverkan 
är viktigt för att få den information som behövs för att nå de uppsatta målen.94 Den 
samverkan som sker med allmänheten och de som inte rent faktiskt arbetar med 
vattenförvaltning är viktig för att få alla delaktiga i arbetet och uppfyllandet av målen.  

4.2.2 Samarbete mellan myndigheter 
Samverkan med allmänheten är alltså en viktig del i förvaltningsarbetet. Men den 
samverkan som ska ske mellan de myndigheter och kommuner som arbetar med 
förvaltningen är dock än viktigare, för att förvaltningen överhuvudtaget ska fungera och 
skapa en enhetlighet i hur arbetet sker. Här är det främst de myndigheter som har en 
huvudroll i vattenarbetet som avses, till exempel vattenmyndigheter, länsstyrelser och 
Naturvårdsverket.95 

Sveriges arbete med vattenförvaltningen startade relativt sent. Ramvattendirektivet 
trädde i kraft i december år 2000. Tre år senare hade Sverige fortfarande inte kommit 
igång med vattenförvaltningsarbetet. Sverige har tagit fram ett flertal utredningar för att 
lösa den organisatoriska biten med ansvarsfördelningar och indelningen av landet i 
distrikt. Naturvårdsverket fick redan från starten en betydande och aktiv roll för arbetet 
med direktivet. Implementeringen av ramvattendirektivet ledde till förändringar i 
lagstiftningen och med detta lagstiftningsarbete fastställdes vattenmyndigheternas, 
Naturvårdsverkets, SGU:s och länsstyrelsernas roller.96 Processen drog dock ut på tiden 
och överskred implementeringstiden som var fastställd till december 2003.97 
Förseningarna i det organisatoriska arbetet ledde till att berörda myndigheters möjlighet 
att organisera arbetet med bedömning av vattnets status startades sent.98   

                                                 
94 Naturvårdsverket, Hanbok 2006:1, 2006, s 8 f 
95 Naturvårdsverket, En översiktlig utvärdering av ansvarsfördelning inom vattenförvaltningen i Sverige, 
2008, s 14 
96 Naturvårdsverket, En översiktlig utvärdering av ansvarsfördelning inom vattenförvaltningen i Sverige, 
2008, s 14  
97 Direktiv 2000/60/EG artikel 24, punkt 1 
98 Naturvårdsverket, En översiktlig utvärdering av ansvarsfördelning inom vattenförvaltningen i Sverige, 
2008, s 14  
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4.3 Ansvarsförhållanden 
Samverkan är viktigt för gott genomförande av direktivet men att få samverkan att 
fungera vattenmyndigheterna emellan har varit en utmaning. Bottenvikens vattendistrikt 
beskriver i sin förvaltningsplan att implementeringen av ramvattendirektivet och det 
praktiska genomförandet har inneburit införande av en ny förvaltningsnivå och ett helt 
nytt arbetssätt. Frågorna har tidigare avgjorts på skilda nivåer och aktörerna på området 
har ensamma haft ansvaret att fatta beslut. Den tidigare vattenförvaltningen som skett i 
Bottenviken har varit lokalt hållen och samarbete med andra aktörer har inte krävts. Det 
nya arbetet förutsätter samverkan och samarbete som sträcker sig över både 
administrativa och geografiska gränser. Det traditionella arbetssättet med vattenfrågor 
har inte varit enkelt att koppla samman med den nya förvaltningsnivån. Det har därmed 
varit en stor utmaning för vattenmyndigheterna att få arbetet att fungera.99 

Genomförandet av miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram är beroende av att 
myndigheter och kommuner sköter sina uppgifter. De måste hålla sig uppdaterade om 
sina skyldigheter och använda sig av de möjligheter de har att rikta krav mot enskilda 
miljöpåverkare. EU-domstolen har uttryckt missnöje över detta arbetssätt när 
miljökvalitetsnormerna och åtgärdsprogrammen inte är direkt bindande för 
miljöpåverkarna.100  

I Sveriges fall är miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram som sagt endast bindande 
mot myndigheter och kommuner, som i sin tur kan ställa krav på enskilda. EU-
domstolen vill att normerna och åtgärdsprogrammen ska vara bindande för alla för att 
försäkra att de följs. Domstolens oro ligger i att myndigheterna kan brista i sitt ansvar 
och underlåta att ställa krav på verksamhetsutövare som medverkar till att normerna och 
programmen inte följs. Detta sammankopplat med det faktum att myndigheter och 
kommuner uttryckt osäkerhet gällande sitt ansvar och sina befogenheter att rikta krav 
mot enskilda, ger domstolen anledning till oro.101  

Vattenmyndigheten för Bottenvikens vattendistrikt efterfrågade redan 2008 tydligare 
instruktioner för hur målen med ramvattendirektivet ska uppnås och hur 
intressekonflikter ska lösas. Vattenmyndigheterna har sedan starten behövt lägga 
mycket fokus på att tydliggöra sin roll inom vattenförvaltningen102 på grund av den 
osäkerhet som finns kring vilka befogenheter de har. I den samrådsprocess som ägde 
rum i slutet av 2009 framhölls att det finns en stor osäkerhet kring frågor om ansvar och 
befogenheter.103 Myndigheterna menar att det föreligger brister i den nationella 
styrningen och att tillräcklig information saknas för de myndigheter som är inblandade i 
vattenförvaltningen. Det bidrar i sin tur till att det blir svårare att nå målet god status.104 
Med anledning av detta tillsatte regeringen i slutet av 2009 en vattensamordnare med 
uppgift att underlätta samspelet mellan kommuner, myndigheter, näringsliv och andra 
berörda aktörer.105   

                                                 
99 Vattenmyndigheten Bottenviken, Förvaltningsplan 2009-2015, 2010, s 7 
100 Söderberg, 2011, S 23 f  
101 Söderberg, 2011, S 23 f  
102 Vattenmyndigheten Bottenviken, Förvaltningsplan 2009-2015, 2010, s 12 
103 Vattenmyndigheten Bottenviken, Förvaltningsplan 2009-2015, 2010, s 12, 183 
104 Vattenmyndigheten Bottenviken, Förvaltningsplan 2009-2015, 2010, s 7 
105 SOU 2010:8, s 121 
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4.4 Skillnader i myndigheternas synsätt 
Implementeringen av ramvattendirektivet har som sagt skett genom upprättandet av 
vattenmyndigheter som verkar i tät anslutning med andra myndigheter. 
Implementeringen och tolkningen av direktivet kan dock variera på grund av 
organisatoriska skillnader mellan myndigheterna. Differentierande synsätt och olika 
formella och informella regler kan leda till hinder i samverkansprocessen. Eftersom 
lagstiftning och andra regelverk kan tolkas olika beroende på vem som tyder texterna 
kan olikheter och missförstånd lätt uppkomma.106  

Implementeringen av ramvattendirektivet resulterade i att Sverige fick ett nytt 
reglerverk och arbetssätt för vattenfrågor. Arbetet med att nå målen med direktivet är 
mycket omfattande och krävande och det förutsätter samverkan mellan flera aktörer.107 
Eftersom vatten inte följer administrativt bestämda gränser har vattenförvaltningen 
organiserats i naturliga avrinningsområden. För att lyckas med arbetet krävs ett 
samordnat arbete där alla aktörer arbetar mot ett och samma mål.108 Enligt 
vattenförvaltningsförordningen är samverkan ett krav men inga ytterligare instruktioner 
för hur samverkan ska ske ges.109 Vattenmyndigheterna har därför stor frihet i hur de 
vill hantera samverkan efter de omständigheter som råder.  

Naturvårdsverket har låtit göra en rapport för att undersöka hur samverkan mellan 
vattenmyndigheterna och Naturvårdsverket fungerat under vattenförvaltningens första 
cykel.110 Rapporten visar på att den samverkan som skett sedan direktivets införlivande 
har präglats av otydlig politisk styrning, oklara roller mellan och inom organisationerna 
samt tidsbrist.111  

Vattenmyndigheterna skickade år 2007 en skrivelse till regeringen där de efterfrågade 
en tydligare ansvarsfördelning inom vattenförvaltningen. De tog upp frågor de ansåg 
väsentliga att lösa, bland annat hur helhetssyn och bättre samverkan kan uppnås inom 
förvaltningen. Efter detta fick Naturvårdsverket, av regeringen, i uppdrag att föreslå en 
tydligare ansvarsfördelning. Arbetet skulle ske i samråd med berörda myndigheter för 
att sedan redovisa ett förslag på mer ändamålsenlig ansvarsfördelning inom 
vattenförvaltningen.112 Arbetet resulterade i en rapport som släpptes 2008.113  

4.4.1 Resultat av Naturvårdsverkets rapport 
Rapporten baserades på en utvärdering med svar från vattenmyndigheterna, 
länsstyrelser och ett antal övriga centrala myndigheter. Undersökningen visade på att 
otydlighet och osäkerhet råder för hur samverkan mellan myndigheterna ska ske. Olika 
berörda har annorlunda syn på vad som ingår i vattenförvaltningen och hur denna ska 
förhålla sig till det övriga miljöarbetet. Som problem och hinder för samverkan anger de 
det stora antal direktiv, föreskrifter och överenskommelser som finns på vattenområdet. 

                                                 
106 Naturvårdsverket, Rapport 6360, 2010, s 22 
107 Naturvårdsverket, Rapport 6360, 2010, s 5 
108 Naturvårdsverket, Rapport 6360, 2010, s 6 
109 Förordning (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön, 2 kap 4§ 
110 Naturvårdsverket, Rapport 6360, 2010, s 3 
111 Naturvårdsverket, Rapport 6360, 2010, s 5 
112 Naturvårdsverket, En översiktlig utvärdering av ansvarsfördelning inom vattenförvaltningen i Sverige, 
2008, s 14 f 
113 Naturvårdsverket, En översiktlig utvärdering av ansvarsfördelning inom vattenförvaltningen i Sverige, 
2008  



20 
 

Dokumenten innehåller flera olika mål beroende på verksamhet och myndigheterna 
anser att målen på ett tydligare sätt bör hänga samman.114 

Myndigheterna har i rapporten angett att samverkan brister, att andra myndigheters 
kunskaper inte utnyttjas i största möjliga mån och att visst arbete på myndigheterna 
överlappar varandra. Det i sin tur leder både till dubbelarbete och att glapp kan uppstå i 
arbetet när kommunikationen inte fungerar. De menar även att rättsäkerheten står på 
spel när kravnivåer och tolkningar kan variera mellan myndigheterna. De medverkade i 
undersökningen ställde sig frågande till den samordnande roll Naturvårdsverket sägs ha 
och att vattenförvaltningsförordningen fått en låg prioritet. Vattenmyndigheterna har i 
sin tur kritiserats av utomstående myndigheter för att de upplevs som splittrade och att 
de olika distrikten inte alltid är enade i sitt arbete. Även med grunderna att vattenarbetet 
prioriteras olika med olika målbilder mellan myndigheterna.115  

De intervjuande myndigheterna uttrycker även missnöje över att arbetet med 
miljömålen i ramvattendirektivet och arbetet med de nationella miljökvalitetsmålen kan 
bedrivas parallellt men att processerna, trots detta, sköts skilda från varandra. I och med 
den dåligt fungerande kommunikationen mellan myndigheterna finns även en brist i 
vetskapen om vilka mål andra arbetar med och hur andras arbete bidrar till 
förverkligande av målen.116 

Ytterligare ett problem är att Naturvårdsverket av vattenmyndigheterna och 
länsstyrelser ses som en samordnande myndighet som ska ha det övergripande ansvaret 
för arbetet. Naturvårdsverket själva är inte av den uppfattningen. Det antyddes både från 
Naturvårdsverket och vattenmyndigheternas sidor att rollerna mellan de två inte alltid är 
klara och att de lastar över ansvar på varandra som de inte anser vara deras frågor att ta 
hand om. Detta kan i värsta fall leda till att visst arbete inte blir utfört.117  

Av rapporten framgår att det under den första förvaltningscykeln inte fanns några 
direkta krav på samverkan. Samverkan mellan vattenmyndigheterna och 
Naturvårdsverket växte fram på eget initiativ genom behovet av varandras kompetenser. 
År 2010 fick dock Naturvårdsverket en mer uttalad roll att verka för bättre samarbete 
mellan vattenmyndigheterna.118 

En sammantagen bild av utvärderingen är att många efterlyser en tydligare 
ansvarsfördelning och även att en central vattenmyndighet bör utses, förslagsvis 
Naturvårdsverket. Ett nationellt vattenråd efterfrågades som ska arbeta i likhet med den 
samordningsgrupp som finns för havsmiljöfrågor (SamHav).119 För att effektivisera 
arbetet med vattenförvaltningen gav Naturvårdsverket som förslag att det nationella 

                                                 
114 Naturvårdsverket, En översiktlig utvärdering av ansvarsfördelning inom vattenförvaltningen i Sverige, 
2008, s 9 ff 
115 Naturvårdsverket, En översiktlig utvärdering av ansvarsfördelning inom vattenförvaltningen i Sverige, 
2008, s 9 ff 
116 Naturvårdsverket, En översiktlig utvärdering av ansvarsfördelning inom vattenförvaltningen i Sverige, 
2008, s 27 f 
117 Naturvårdsverket, En översiktlig utvärdering av ansvarsfördelning inom vattenförvaltningen i Sverige, 
2008, s 36 f 
118 Naturvårdsverket, Rapport 6360, 2010, s 13 
119 Naturvårdsverket, En översiktlig utvärdering av ansvarsfördelning inom vattenförvaltningen i Sverige, 
2008, s 9 ff 
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miljömålsarbetet, havsmiljöarbetet och arbetet enligt vattenförvaltningsförordningen 
skulle integreras på ett tydligare sätt.120 

Avslutningsvis menar de i utredningen att flera av problemen inte direkt kan relateras 
till den ansvarsfördelning som finns, utan de ses istället som en följd av dålig 
kommunikation och en bristande organisering.121 

4.5 Havs- och vattenmyndigheten 
Den 1 juli 2011 bildas en ny myndighet, myndigheten för havs- och vattenmiljö. 
Myndigheten kommer vara placerad i Göteborg. I den statliga utredningen som gjorts 
beskrivs myndighetens ansvar enligt följande: 

”Myndigheten ska leda, samordna och ansvara för ett samlat svenskt genomförande av 
EU:s ramdirektiv för vatten, EU:s marina direktiv, Helcom aktionsplan för Östersjön 
samt miljödelen i EU:s Östersjöstrategi. Myndigheten ska även i övrigt bistå regeringen 
i EU-arbete och internationellt arbete inom sitt verksamhetsområde.”122 

Arbetet med vattenfrågor har ökat under senare år och blir allt större till följd av de 
direktiv som upprättats inom vattenområdet. Sverige saknar dock fortfarande, trots att 
arbetet med ramvattendirektivet pågått sedan 2004, en god myndighetsstruktur som på 
ett bra och effektivt sätt kan arbeta med vattenfrågor.  

Havs- och vattenmyndigheten ska vara en statlig förvaltningsmyndighet som har 
ansvaret för vattenfrågor och förvaltning av de biologiska resurserna i 
vattenområdena.123 Inom myndighetens ramar finns ansvar för det samlade 
genomförandet av ramvattendirektivet. Det är enligt regeringen viktigt att samordna 
synen på förvaltningen av vatten och att allt vatten ses som en helhet för att möjliggöra 
optimalt utnyttjande av resurserna. Det är alltså den nya myndighetens ansvar att samla 
ihop och driva vattenförvaltningen framåt.124  

Allt vatten, oavsett om det rör sig om vatten på land, vid kusten eller havet, hör ihop i 
ett system som påverkar varandra. Övergödning är ett exempel på problem som kräver 
åtgärder inom alla dessa områden för att kunna lösas. Det innebär att det är viktigt med 
ett gott samarbete mellan myndigheter för frågor som rör insatser vad gäller 
inlandsvatten och hav. Även ur ett vidare perspektiv finns behov av ett stärkt samarbete 
mellan myndigheterna för att öka effektiviteten och resursutnyttjandet.125  

Vid införandet av Havs- och vattenmyndigheten kommer överföring av andra 
myndigheters ansvarsområden ske till den nya myndigheten. Den indelning som finns 
av Sverige i fem avrinningsdistrikt och vattenmyndigheter kommer däremot även i 
fortsättningen finnas kvar. Den utredning som tillsatts menar på att det finns två viktiga 
utgångspunkter för när verksamheten ska utvecklas. Den första av dessa är att arbetet 
även i fortsättningen, i så stor mån som möjligt, ska ske på regional nivå och som andra 

                                                 
120 Naturvårdsverket skrivelse, Ändamålsenlig ansvarsfördelning i vattenarbetet, 2008, s 8 
121 Naturvårdsverket, En översiktlig utvärdering av ansvarsfördelning inom vattenförvaltningen i Sverige, 
2008, s 44 
122 SOU 2010:8, s 39 
123 SOU 2010:8, s 40 f 
124 SOU 2010:8 bilaga 1, s 188 
125 SOU 2010:8 bilaga 1, s 189 
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utgångspunkt finns att förstärka samordningen och effektiviteten, sett ur ett nationellt 
perspektiv.126  

Vattenmyndigheternas struktur fastställdes i regeringens proposition från 2003.127 Sedan 
dess har arbetet utvecklats och det bör även i fortsättningen utgöra grund för arbetet. I 
utredningen till den nya Havs- och vattenmyndigheten diskuterades två alternativ för att 
uppnå de två uppsatta huvudmålen med regionalt arbete och ökad samverkan. 
Huvudalternativet var att behålla och utveckla den verksamhet vattenmyndigheterna 
bedriver nära anknutet till länsstyrelserna. Alternativet till detta var att 
vattenmyndigheternas verksamhet skulle inordnas i den nya myndigheten.128 Vid 
upprättandet av vattenmyndigheterna angavs den nära kopplingen till länsstyrelserna 
som förutsättning för att direktivet skulle kunna genomföras. Anknytningen till det 
regionala arbetet är även en viktig förutsättning för att nå de nationella 
miljökvalitetsmålen. I propositionen menade de att vattenfrågor inte kan ses skilda från 
andra miljöfrågor och att detta är anledningen till att vattenmyndigheterna inte fått 
någon självständig myndighetsstatus. Modellen med nära koppling till den redan 
befintliga statliga verksamheten på regional nivå valdes därför och vattenmyndigheterna 
kommer finnas kvar i den utformning de har idag.129  

Inrättandet av Havs- och vattenmyndigheten kan ses som ett steg av staten att förbättra 
enhetligheten i rättstillämpningen av vattenfrågor, öka effektiviseringen och få till en 
samverkan som kan leda till mer likartade beslut mellan vattenmyndigheterna.130  

4.5.1 Överlåtande av ansvar till den nya myndigheten  
Havs- och vattenmyndigheten ska bestå av delar från redan befintliga myndigheter som 
Naturvårdsverket, Fiskeriverket och vattenmyndigheterna. De utplockade delarna förs 
samman till en myndighet som ska ansvara för frågor rörande vattenförvaltning. 
Ambitionen med upprättandet av den nya myndigheten har från regeringens sida inte 
varit att öka antalet myndigheter utan Fiskeriverket ska till fördel för den nya 
organisationen upphöra.131 Uppräkningen av de myndigheter som är involverade i 
arbetet vittnar om den splittrade förvaltning som finns i landet och att en helhetssyn kan 
vara svår att få ihop. 

Regeringen anser att den överordnade samordningen av den verksamhet som 
vattenmyndigheterna bedriver har brustit och att det finns brister i samordningen av 
vattenmyndigheterna och länsstyrelsernas resurser för vattenarbetet. Den nya 
myndigheten måste arbeta med att lösa de tidigare problemen. Det är viktigt att de nya 
ansvarsförhållandena som uppstår blir klara och inte skapar förvirring bland 
myndigheterna. Målet med Havs- och vattenmyndigheten är att den ska fungera som 
central myndighet men att de beslut som idag fattas av vattendelegationerna i 
vattendistrikten även i fortsättningen ska fattas där.132 Tanken är att detta ska bidra med 
effektiviseringar och förenkling i kontakten mellan myndigheter, länsstyrelser, 
kommuner, näringsliv och andra berörda aktörer.133  

                                                 
126 SOU 2010:8, s 134 
127 Prop 2003/04:2 
128 SOU 2010:8, s 135 
129 SOU 2010:8, s 136 
130 SOU 2010:8, s 117 
131 SOU 2010:8 bilaga 1, s 189 
132 SOU 2010:8 bilaga 1, s 189 ff 
133 SOU 2010:8 bilaga 1, s 193 
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Naturvårdsverket har sedan starten med genomförandet av ramvattendirektivet, haft en 
betydande roll i vattenförvaltningen. Det ansvar Naturvårdsverkets haft rörande 
samordning, vägledning och beslut om föreskrifter vid vattenförvaltningen ska övergå 
till den nya myndigheten. Skälen för detta är att vatten- och havsförvaltning bör vara 
arbete för en myndighet som från grunden är uppbyggd för att arbeta med sådana frågor. 
En starkare central myndighet är en förutsättning för att kunna behålla 
vattenmyndigheterna i den utformning de har idag. Frågan är dock om den nya 
myndigheten, när de endast tar över ansvaret från Naturvårdsverket, på ett tillräckligt 
sätt kan styra verksamheten med föreskrifter och tillsyn. De brister som påpekats sedan 
tidigare med dålig samordning och helhetssyn skulle med denna lösning kunna kvarstå. 
Dock har Naturvårdsverket med sitt breda uppdrag haft svårigheter att prioritera 
vattenförvaltningsfrågorna nog högt.134 Den nya myndigheten ska enligt den utredning 
som tillsats, få bättre förutsättningar att styra förvaltningen genom bland annat mer 
resurser att samordna arbetet.135  

 

 

                                                 
134 SOU 2010:8, s 137 
135 SOU 2010:8, s 58 



24 
 

5. Diskussion  
Arbetet med ramvattendirektivet är stort och svåröverskådligt. Det rör sig om ett mycket 
komplext område, i synnerhet när hela unionens vatten omfattas av en och samma 
lagstiftning. Jag upplever EU:s vattenarbete som väldigt osammanhängande, bland 
annat med tanke på att det sedan 1970-talet funnits ett 20-tal direktiv som berört vatten. 
Nackdelen med tidigare direktiv har varit dess enkelspårighet och oförmåga att se 
vattenproblematiken i sin helhet. 

Det ramvattendirektiv som gäller idag har dock goda målsättningar och en bra 
utgångspunkt när det omfattar alla vattenförekomster och all vattenanvändning. Jag tror 
att de problem som finns kan bli lättare att lösa när de ses utifrån ett helhetsperspektiv 
istället för att dela upp vattenförekomsterna och vad som förorenar dem. Denna 
helhetssyn kan även leda till effektiviseringar och resursbesparingar, när liknande 
åtgärder kan bidra till att förbättra flera vattendrag. 

Ramvattendirektivet har som mål att skapa en mer sammanhållen vattenpolitik. Detta är 
en god tanke men frågan är hur väl det fungerar i praktiken. Som jag ser det finns det 
två stora problem med genomförandet av direktivet.  

Ett av problemen rör direktivets mål om god vattenstatus fram till år 2015. Målet gäller 
som bekant alla vattendrag inom unionen om de inte beviljats undantag. Målet är 
väldigt ambitiöst och frågan är om det är rimligt att nå på knappa tio års arbete. Arbetet 
med att vidta åtgärder för att förbättra vattenkvaliteten har precis startat och om fyra år 
ska målet vara uppnått. För mig känns det inte rimligt med tanke på det stora antal 
vattenförekomster som finns i Sverige. Trots att långt ifrån alla vattenförekomster har 
dålig status är det ett otroligt tidskrävande och kostsamt arbete vi har framför oss.  

Det andra problemet rör det organisatoriska genomförandet av direktivet med 
upprättande av myndigheter och att få samarbetet mellan dessa att fungera. Direktivet är 
ett ramdirektiv och innehåller mycket vaga formuleringar och anvisningar om hur 
genomförandet ska ske i medlemsländerna. Detta kan vara till både för- och nackdel. 
Som beskrivits i uppsatsen erbjuder denna lagstiftningsmetod fördelar för respektive 
medlemsland, när de själva kan anpassa vattenförvaltningen efter lokala förhållanden 
och vidta de åtgärder som passar bäst i enskilda situationer. Den svaga styrningen kan 
dock innebära problem för genomdrivandet av förvaltningen.  

För Sverige har arbetet med att bygga upp en fungerande organisation för 
implementeringen av direktivet varit problematisk, bland annat beroende på dålig 
styrning från EU:s sida. Bara arbetet med att bygga upp en fungerande 
myndighetsstruktur har varit tidskrävande, så krävande att Sverige blev försenade med 
implementeringen av direktivet. I detta anser jag att det finns ett tydligt exempel på att 
direktivets genomförandetid är för kort. Att bygga upp en fungerande vattenförvaltning 
är avgörande för fullgörande av direktivets mål, men att skapa en fungerande 
organisation är tidskrävande och EU borde avsatt mer tid till detta.  

Sverige blev klar med organisationsarbetet under 2004 och idag, snart sju år senare, sker 
en reformering av den tidigare strukturen, när den något framstressade varianten inte 
fungerat tillfredställande. Hade arbetet med att bygga upp grundstenarna för 
genomförandet av direktivet fått mer eftertanke och tid hade detta problem inte behövt 
uppstå och effektivare resultat på vattnets kvalitet hade kunnat uppnås.  
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Som framgått från samråd och utvärderingar av den svenska vattenförvaltningen, har 
flera klagomål riktats mot att kommunikationen och arbetssätten mellan myndigheterna 
skiljer sig och gör det svårt att samverka. Den myndighet som av utomstående ansetts 
ha den samordnande rollen, Naturvårdsverket, har själv inte varit av den uppfattningen. 
Här anser jag återigen att problemet med organiseringen av arbetet och att det inte fått 
tillräckligt med tid visas och att myndigheternas olika uppgifter därför blivit oklara. 

Det heter att ramvattendirektivet ger vattnet i unionen ett heltäckande skydd. Det må 
vara sant i teorin, men fungerar det i verkligheten? Som jag ser det är nyckelordet för 
lyckat genomförande av direktivet samverkan. Förvaltningsarbetet i medlemsländerna 
har delats upp mellan avrinningsdistrikt som följer vattnets naturliga gränser för att 
underlätta arbetet. Men faktum kvarstår att vattenförekomster trots detta kan sträcka sig 
lång väg och vara gemensamma för flera distrikt, till och med länder. Det arbetssätt 
direktivet infört förutsätter att vattenförvaltningens olika parter kan samarbeta med 
varandra, föra dialog och komma överens om vilka åtgärder som ska vidtas. Det är ett 
stort antal myndigheter som är involverade i förvaltningen och ett gemensamt arbetssätt 
är en förutsättning för att arbetet överhuvudtaget ska kunna knytas samman. 

Den tidspress som EU satt medlemsländerna under medförde att Sverige inte i 
tillräcklig utsträckning fick tid att tänka igenom sitt upplägg av implementeringen av 
direktivet. För enkelhetens skull och eventuellt med överambition att driva både arbetet 
med ramvattendirektivet och de nationella miljömålen parallellt, valdes en redan 
befintlig myndighet till central myndighet för vattenfrågor. Att Naturvårdsverket fick ta 
sig an arbetet resulterade i att vattenfrågorna trängdes samman med det övriga 
miljöarbetet som de ansvarar för. Det har i sin tur resulterat i att vattenfrågorna inte fått 
nog med prioritet och har därmed hamnat i skymundan. Naturvårdsverket har varken 
haft tid eller ekonomiska resurser att hantera frågorna i den utsträckning som krävs. 
Konsekvenserna har blivit vilsna vattenmyndigheter som saknat instruktioner för hur de 
ska bygga upp sin organisation och fördela sitt arbete. 

5.1 Avslutande kommentar 
När jag studerar ramvattendirektivet får jag en känsla av optimism. Målen i direktivet 
låter bra, nästan för bra. Med lite eftertanke kommer dock insikten om att direktivets 
mål, liksom de nationella miljökvalitetsmålen, endast kan fungera som riktmål. Min 
känsla efter att ha författat uppsatsen är att vi fortfarande har ett omfattande arbete 
framför oss, både med att få till en fungerande myndighetsorganisation och med 
uppfyllande av målet. ”Sikta mot stjärnorna så når du trädtopparna” känns som ett bra 
ordspråk för att beskriva hur arbetet med direktivet framskridit så här långt. Jag tror 
dock att målet är möjligt att nå, bara inte fram till år 2015. Det handlar dels om 
ekonomiska aspekter, omfattningen av projektet samt att de åtgärder som vidtas måste 
få tid på sig att visa om de ger de resultat som önskas. 

Slutligen kan jag konstatera att implementeringen av ramvattendirektivet i den svenska 
lagstiftningen har gått alldeles för snabbt. Inrättandet av Havs- och vattenmyndigheten 
kan ses som en del i regeringens försök att få en lösning på de misstag som begicks vid 
starten. Vad effekterna av denna myndighet blir är för tidigt att säga när verksamheten 
fortfarande inte startats upp men förhoppningarna är stora. Jag tycker att det är på sin 
plats att en myndighet specialiserad på vattenfrågor får det centrala ansvaret för 
genomförandet av ramvattendirektivet. Utan andra miljöfrågor som konkurrerar med 
vattenfrågorna kommer förhoppningsvis styrningen och det samlade arbetet på området 
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fungera bättre. Styrningen från Havs- och vattenmyndighetens sida kan dock bli halt en 
tid framöver, tills myndigheten funnit sin roll och anammat sina uppgifter i 
förvaltningen. 
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