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Till statsrådet och chefen för Miljödepartementet

Regeringen bemyndigade den julil 1 1996 chefen för Miljödepartemen-
tillkalla särskild utredaretet medatt uppdrag utarbetaen att ett

administrativt för avrinningsområdesvis hanteringsystem vatten-av
anknutna miljö- och resursfrågor dir. 1996:57.

I uppdraget ingick vidare klargöra förutsättningarna föratt att
tillämpa miljösamverkan mellan jordbrukare i delavrinningsomrádeett

undersöka möjligheterna påbörja försöksverksamhetsamt att att med
syfte skaffa erfarenheter administrativaatt system.av nya

Med stöd bemyndigandet förordnades riksdagsledamoten Evaav
Eriksson till särskild utredare.

Sekreterare har varit hovrättsassessorn Björn Larsson och departe-
mentssekreteraren Björn Rehnlund.

Uppdraget skulle enligt direktiven redovisas den 1 juni 1997.senast
Regeringen har efter framställan utredaren förlängdmedgett tid tillav
den 31 oktober 1997 för fortsatt arbete med i första hand miljösam-
verkan.

Som har deltagit Ulrika Askling, Jordbruksdepartementet,experter
Anders Berntell, Miljödepartementet, Maja Brandt, SMHI, Per-Olov
Davidsson, Hushållningssällskapet i Halland, Magnus Fröberg,
Naturvårdsverket, Lena Gipperth, Uppsala Universitet, Arne Gustafs-

Lantbruksuniversitetet i Uppsala, Jan Gustavsson, Jordbruksver-son,
ket, Arne Joelsson, Länsstyrelsen Hallands län, Jan Johansson,

ÖstergötlandsLänsstyrelsen län, Per Lagerud, Miljöbalksutredningen,
Hans Leghammar, Havsmiljögruppen Argos, Yngve Malmqvist,
Boverket, Sören Persson, LRF t.o.m. den 23 oktober 1997, Lotten
Sjölander, Svenska Kommunförbundet och Lars-Erik Wretblad,
Mälardalsrådet.

Utredningen har antagit Utredningen avrinningsorrlráden.namnet om
Jag har tidigare överlämnat delbetänkandet En vattenadminist-ny

ration Vatten livetär SOU 1997:99.-
fårJag härmed överlämna betänkandet Miljösamverkan i vatten-

vården SOU 1997:155.
Till betänkandet har särskilda fogatsyttranden Yngveexperternaav

Malmqvist och Lotten Sjölander.
Mitt uppdrag är härmed avslutat.

Stockholm den 31 oktober 1997

ErikssonEva
/Björn Larsson

Björn Rehnlund
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Sammanfattning

I delbetänkandet En vattenadministration Vatten livet lämnadesärny -
principiella förslag hur avrinningsområdesvis vattenadmini-en
stration utformas.kan Detta betänkande bygger vidare de idéer som
presenterades i delbetänkandet.

Vad Miljösamverkanär

Miljösamverkan begrepp används initiativär mängd ochett som en
arbetsformer. saknas emellertidDet enhetlig definition. Miljösam-en

definieras följandeverkan kan sätt.
Samverkan förutsätter flera inblandade aktörer i fallvartvarav

någon inte myndighet eller kommun.är
Deltagande i samverkansgrupp bör frivilligtnormalt etten vara

åtagande.
Samverkansgruppen skall verka inom begränsat geografisktett

område.
Samverkansgruppen kan i samråd med den avrinningsvisa admini-

fram lokal åtgärdsplan förstrationen uppnå myndig-ta att etten av en
fastställt mål.het

finnasEn kunskapsdel bör med led i samverkan.ettsom
för samverkansgruppInom bör kunna dispens frånenramen man

föreskrifter antingen inom företagetgenerella det elleregna genom
åtgärder företag.byte mellanav

Samverkansgruppen eller behörig myndighet bör ha möjlighet atten
ansöka och besluta omfördelning inomattresurser omom av resurser
samverkansområdet.

redovisaSamverkansgruppen skall sitt arbete visstgemensamma
sätt.

finnaskan behov samordnare inomDet geografiskastörreexternaav
områden samverkansomrâdena.än

vattenvårdande organisationernaDe

finns vattenvårdandeIdag antal organisationer. Sammansätt-ett stort
organisationerna inriktningenningen och på arbetet varierar. Iav

organisationerna finns kunskaper och erfarenheter måste tilltassom
i fortsatta vattenfrågorna.det arbetet med En avrinningsom-vara

rådesbaserad övergripande organisation skulle tveklöst det lättaregöra
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till dessa kunskaper och erfarenheter.att ta vara
Vattenvårdsförbunden bör delta aktivt i i kommunernas plane-mer

ringsarbete. kan de till obligatoriskaDetta ske remiss-görsattgenom
någotinstanser. För detta skall genomslag i den kommunalaatt

planeringsprocessen krävs dock kommunerna till sig deatt tar er-
förbundenfarenheter och kunskaper kan bidra med.som

formaliserad regional planeringsprocess äter-Det krävs meden
för fulltkommunala planeringsprocessenverkan den kunnaatt ut ta

erfarenheter vattenvârdsförbundentill de kunskaper ochvara som
besitter.

vattenförbund effektivtkan verktyg i arbetetLagen medettvaraom
vattenområdet.miljöförbättrande åtgärder inom Genom utvidgningen

kompetensomrâde till verklighetkan den dagenslagens anpassasav
tillämpas beträffande Vattenkvali-problem. Lagen bör kunnaoch även

tetsförbättrande åtgärder.

Miljösamverkan

samverkansprojket iolika vattenvârdande har landet.En mängd startats
samverkansformerolika och arbetsmetoder kanGenom testaatt man

erfarenheter. inte möjligtsig kunskaper och Dettillgodogöra är att
förnågon enhetligt modell samverkan.föreslå

för-dra i gång olikaPå flera häll i landet arbetar med attman
vattenfrågor. deltagit i diskussionernasöksprojekt rörande Jag har

bidra med till någravissa projekt valtkring och även att pengar av
synviklar bidraProjekten intressanta olika och kommerdem. är attur
områden.inom mängd olikakunskapermed en

nivåer.fylla funktion på flera olikaMiljösamverkan kan en
samråda med olika aktörer ochAvrinningsmyndigheterna bör

frambeskriva områdena ochorganisationer i medarbetet att taatt
På nivåer syftet med samverkandistriktsvisa åtgärdsplaner. andra kan

Samverkanefter lokala förutsättningarna och behoven.variera allt de
fram i fall kanfrivillig och stimuleras de denhuvudregelbör varasom

för miljön.till positiva resultatleda
förvaltningsuppgifter såsommöjligt lämnabör överDet attvara

till olika Omfördelning medel samverkansgrupper.planering och av
till organisationerbarauppgifter lämnas bör det görasöver som

förrättning. vissa fallbildats l kanuppfyller vissa krav och genomsom
i sådanbefogat tvinga in motsträviga aktörerdet att en sam-vara

verkansorganisation.

miljöstöd miljösamverkanU:s ochE

möjligt förutformas så detMiljöstödet till jordbruket bör är sam-
päför åtgärder enskildakommuner söka stödverkansgrupper och att
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fastigheter.

Avgifter på vattenanvändning

avgift på utsläpp förorenat införasEn bör för alla källorvattenav av
avgiftbetydelse. En motsvarande för användning,uttag vattenav

inklusive för bevattningsändamål, bör Slutligenuttag vatten tas ut.av
införas föravgift nyttjande för kraftframställning.bör vattenen av

Avgiften bör till del enligt fördelningsnyckelgenerell förtas uten en
avgiftenhela landet. Denna del skall tillföras statskassan i syfte attav

finansiera ökade kostnader för vattenadministrationstatens samten ny
ambitionshöjning igenerell arbetet med vattenanknutna frågor. Tillen

avgiftenandra del bör beräknas och distriktsvis. Denna deltas uten
avgiften âterföras inomskall helt distriktet i syfte stödja och iattav

viss mån fullt finansiera vattenförbättrande åtgärder inteut som annars
till stånd.skulle kunna komma

arbeteFortsatt

Utredningens tvâ betänkanden principkaraktär finnsoch detär av en
olika frågor Remissvarenmängd kvar lösa. delbetänkandet pekaratt

drivanödvändiga arbetet med avrinningsomrâdesvisdet att en
administration vidare.

dra erfarenheterna i flera projketStaten bör kunna denytta av av
därför rimligtdrivs kommer Deteller äratt startas. att statensomsom

projekten.finansierar För kunna använda de resultatmed ochär att
någonde olika projekten måste formkommer samladutsom ur av

uppföljning resultatvärdering finnas.och
fortsatta avrinningsomrâdesvis administrationDet arbetet med en

uppföjning anförtros kommittéoch projekten bör eller delega-av en
parlamentariskttion. Denna bör och arbeta undersammansattvara

tillräckligt lång tid för kunna förslaglämna hur böratten man
genomföra ramdirektiv förkommande vatten.ett
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Inledning1

Bakgrund1

miljöfrågor iarbeta med bygger utsträckning påDagens sätt att stor
individuella bedömningar punktkållor. För punktkällor medav en

föreläggandenpåverkan på miljö och hälsa meddelas råd eller i sam-
föreskrivstillsyn så villkor i samband med till-band med eller att

för meddelas. Vilka anläggningar mil-stånd verksamheten skallsom
för prövningen i miljö-skall reglerasjöprövas och som ansvaravem

skyddsförordningen. den prövande myndigheten skall ställningNär ta
för måste skäligheten i villkoren, dvs. dentill villkor verksamheten

exempelvis upphov till be-miljöpåverkan utsläpp samtett gersom
till vilken rim-skaffenheten på det område utsläppet sker, vägas mot

skall således beakta dels vadligheten i åtgärderna. Här ärsomman
intevad ekonomiskt rimligt. Det hartekniskt möjligt, dels ärsom

någon samlad prövning vilka utsläpp totalt kanvarit lätt göra somav
visst omrâde, exempelvis avrinningsområde.inom ettettaccepteras

förföreskrifter inte meddelas punktkällorGenerella har kunnat
regeringen förklaratsför källor i områdemed undantag ett som av

fall.föroreningskänsligt. Så har dock skett isärskilt ytterssom
fast-villkor kunnatdiffusa har inte utsläppsvärden ellerFör källor

villkor avseende såda-arbetat med generellastället harställas. I man
exempelvispåverka utsläppen, läck-aktiviteter bedömtsm.m. somna

från För jordbruksmark har Jord-jordbruksmark.närsalterage av
djurhåll-föreskrifter vad bl.a.meddelat generellabruksverket avser

imarkbearbetning. Inte heller här hargödselhantering ochning, man
till belastningenutsträckning hänsyn den totalanågon kunnatstörre ta

föreskrifterna i ofta varit riks-område. generella har ställeti Deett
till geografiskai liten utsträckning detäckande och endast anpassats

iklimatbetingande olikheterna landet.och
förstårredovisats detbakgrund vad ävenMot attmanav som ovan

inom sinåtgärder såväl anlägg-varit i omöjligt bytastort sett att egen
utanföråtgärdanläggningar. Dettaning mellan oavsett om ensom

reduktion totala utsläppetanläggningen detden störregett en avegna
i tillståndsvillkor ellerområdet till eller lägre kostnad deni änsamma-

föreskrifter angivna åtgärden.generella
någon formmånga år har möjligheten till lokalUnder av samver-

Även möjlighetenmiljöområdet diskuterats. köpa ochkan inom att
geografiskt område diskute-inom begränsat harsälja utsläppsrätter ett
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och En förutsättning för lokal samverkan har dockrats utretts. en
varit inom geografisktavgränsat område kunnat bedömaatt ettman
de samlade åtgärdernas effektivitet. För punktkällor har det varit
möjligt sådana bedömningar dågöra i frånröret källaatt utman en

exempelviskunnat halten visstmäta utifrånoch det be-ämneettav
räknat den totala belastningsförändringen. För diffusa källor kan man
inte vis fårdetta här igöra stället förekomstenmätautan man av

i recipienten.ämneett ute
Om i för individuellastället villkor och generella föreskrifterman

vill övergå till ordning där i viss mån överlåter föransvareten man
de utsläppsbegränsande åtgärderna till utsläpparen, måste finnasdet

möjlighet för myndigheterna föri stället individuella mål sättaatten
mål för i geografiskt område,avgränsat exempelvisett naturenupp

avrinningsområden. Ett mål för miljöarbetet inomsätt att ettange av-
rinningsområde förvärden vad tål i formär sättaatt naturenupp av
olika belastningar eller halter vissa Sådana värden brukarämnen.av
oftast miljökvalitetsnormer.benämnas

juli MiljöbalksutredningenDen 4 1996 överlämnade sitt förslag till
miljöbalk till regeringen SOU 1996:103. Förslaget till miljöbalk

många iinnebär de lagar dag har inverkan på arbetetatt av som en
förslagetmiljöfrågorna samlas i balk. I till miljöbalk ingårmed atten

inför begreppet miljökvalitetsnormer och regeringenävenman ger
regeringenmyndighet möjlighet föreskriva sådanaeller den utser att

enligt förslagetmiljökvalitetsnormEn är värde byg-ettnormer. som
vetenskapliga fakta värderingarpå och vad tål. Ennaturenomger

får inte överskridas. såmiljökvalitetsnorm Om ändå sker måste enligt
för minskaförslaget åtgärder vidtas de totala tillutsläppenatt en
innehållas. Tillstånd fårsådan nivå kan därmed inte med-att normen

tilltill verksamhet bidrar miljökvalitetsnorm inteattsom enges en
uppnås. För uppnå miljökvalitetsnorminnehållas eller kankan att en

omprövning gällande tillstånd i syftekrävas skärpadet även attav
tillståndvillkor. kan sigmeddelade Man tänka skärpningäven en av

för området.föreskrifter det aktuellagenerella
fårinförandet miljökvalitetsnormer möjlig-Genom samhälletav en

tillåtnaförutom utsläpp i enskilda fallet,högsta dethet att, att ange
tillåtna prioriterade ihalt geografiskthögsta ämnen ettavange av-

möjligheten förområde. Därmed myndigheternaöppnasgränsat att
såöverlåta de finnerde lokala utsläpparna bäst vidta deatt som

för miljökvalitetsnormenåtgärder krävs skall kunna uppnåsattsom
innehållas. därmedoch långvarigt Man kommer inomatt gemensamt

åtgärder till lägstaområde kunna vidta de kostnad deett som ger
utsläppsbegränsningarna.nödvändiga

oftastsådan form samverkan brukar benämnas miljösamver-En av
kan.
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Uppdraget1

tillkallajuni 1996 beslöt regeringen särskildDen 11 utredareatt en
föruppgift utarbeta administrativt avrinningsom-med att ett system

hantering miljö- och resursfrågor dir.rådesvis vattenanknutnaav
1996:57.

förutsättningarna förvidare klargöra tillämpaUtredaren skall att
i delavrinningsområdemiljösamverkan mellan jordbrukare ett ettsom

åtgärder för minska jordbrukets miljöbe-till dagenskomplement att
ingårlastning. del uppdraget analysera detI denna även att omav

administrativa möjligt effektivtför detinom ärsystemet attramen
sanktionera sådana arbetsfor-och, vid behov,målstyra, kontrollera

mer.
möjligheternaundersöka påbörjaligger slutligenI uppdraget attatt

skaffa erfarenheter administrati-i syfteförsöksverksamhet att av nya
system.va

redovisats junienligt direktiven, ha den 1skulle,Uppdraget senast
från har dock regeringenEfter hemställan utredaren1997. genom

förlängt12 juni 1997 utredningstiden tillvid sammanträdet denbeslut
1997.31 oktoberden

vattenadministration Vatten livetEndelbetänkande ärI ett ny -
juni 1997 har jag redovisat princip-från 23SOU 1997:99 den en

administrativtavrinningsomrâdesbaseratskiss till system.ett nytt
generella direktiv försärskilda direktiven gällerFörutom de samt-

har i mittsärskilda utredare. Jag arbete beaktatkommittéer ochliga
regionalpolitiska konsekvenser di-1992:50 ochdir.direktiven om

offentligaprövning åtaganden.1994:23dir.rektiven avom

bedrivandeArbetets1.3

har jag mittdelbetänkandet koncentreratmittEfter redovisningen av
frågorna miljösamverkankvarstående ochpå tvåfortsatta arbete de

försöksverksamhet.
samråddeoch jag med företrädarevåren besökte1997Redan under

inriktning lokal samverkanprojekt medför flera olika mot m.m.
NyköpingsSödermanlands län, kommun,iLänsstyrelsenNämnas bör

ÄlvsVätternförbundet, Götavattenvârdförbund,Nyköpingsâns vat-
Hallands län, Uppsala Universitetitenvårdsförbund, Länsstyrelsen

utredningensbesökte sekreteraredettaMälardalsrådet. Utöveroch
Kävlingeåns, Höjeåns, Humlebäckens, Mäs-miljösamverkansprojekt i

avrinningsområden eller delavrinningsom-singboâns Brunnsjönsoch
råden.
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Efter delbetänkandet redovisades jagdet har besökt och samrâttatt
Emâförbundet,företrädare för Mässingsboâns Brunnsjönsmed och

avrinningsomräde, Länsstyrelsen i Dalarnas län, Hedemora kommun,
och Lantmäteriverket. Vissa företrädareSäters kommun deav som

träffade våren jag träffat samråttjag under har och med undernytt
hösten.

Åländskajag våren LagtingetUtanför Sverige besökte under det
Efter jag besökt det FranskaLandskapsstyrelsen. haroch sommaren

förföreträdare för det Franska vattenparlamentetmiljöministeriet,
Seine-Normandie Fran-Seine-Normandie Agence de leau densamt

ocksåmiljöorganisationen Nature Environment. Jag harFranceska
vattenbyrån engelska motsvarigheten tilldenhaft kontakt med

Region.Environment Agency, ThamesNaturvårdsverket
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Miljösamverkan2 begreppsom

Miljösamverkan påbegrepp används mängd initiativär ett som en
arbetsformer. enhetlig definition.och Det saknas Man kanen

definiera följandedet sätt.
fleraförutsätter inblandade aktörer i fallSamverkan vartvarav

myndighet Samverkan i myndig-någon inte eller kommun.är
faller alltså utanför miljösamverkan.hetsutövning begreppet

frivilligti samverkansgrupp bör normaltDeltagande ettvaraen
åtagande.

geografisktskall verka inom begränsatSamverkansgruppen ett
område.

avrinningsvisakan i samråd med denSamverkansgruppen
för uppnåfram lokal åtgärdsplanadministrationen att ettta aven

fastställt mål.myndigheten
finnas led i samverkan.kunskapsdel bör medEn ettsom

dispensbör kunnaför samverkansgruppInom manenramen
företagetföreskrifter antingen inom det ellerfrån generella egna

företag.åtgärder mellanbytegenom av
myndighet ha möjligheteller behörig börSamverkansgruppen en

omfördelningoch beslutaansöka attatt avomresurserom
samverkansornrådet.inomresurser

påarbetesittredovisaskallSamverkansgruppen gemensamma
ienskilda deltagarnadefall skallförekommandevisst ettIsätt.

för arbeteredovisningsskyldiga detsamverkansprojekt kunna vara
företaget.utförts det egnasom

inomsamordnare störrefinnasDet kan behov externaav
samverkansområdena.geografiska områden än

Förutsätt-miljösamverkan.frågor jag behandlaEn de har rörattav
ijordbrukaremellanningarna för tillämpa miljösamverkan ettatt

minaenligtskalldelavrinningsområde Miljösamverkanskall utredas.
jord-för minskadirektiv till åtgärderkomplement dagensutgöra attett

sig vadmiljöbelastning. första fråga bör ställabrukets Den ärman
själva miljösamverkan innebär. Finns någon definitionbegreppet det

begreppet utredningens direktiv hänvisas tillI bl.a.av en av
Naturvårdsverket beskriven för miljösamverkan. Vidaremodell
hänvisar regeringen till arbetsmodell LRF och Sverigesen som
Lantbruksuniversitet tagit fram förhar minska växtnäringsläckaget.att
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Naturvårdsverket miljösamverkanhar behandlat i Rapport 4561,
miljögifter,Kampen alger och april 1996. Verket användermot

miljösamverkan påbegreppet beskrivs följandeangreppssättett som
31sätt, s.

sin gård jordbrukarenIngen känner bättre själv. Medän ökad
insikt problemenkunskap och skulle antal lantbrukareettom

med stöd rådgivning, kunna utforma åtgärdergemensamt, men av
kostnadseffektivtför på minska kväveutlakningen frånsättatt ett

åkermarken i avrinningsområde. Detta vikallarangreppssättett
fortsättningsvis för miljösamverkan. Idén jordbrukarna iär att ett

område får förintresse ochavgränsat detett gemensamt ansvar
påverkar. Miljösamverkan flexiblade lösningar förvatten ger mer

nå minst ambitionsnivå konventionella styrmedelatt samma som
kostnadseffektivt. Miljösamverkan skaär ettger, men mer vara

till framtidaparallellt nuvarande och styrmedel. Iangreppssätt ett
avrinningsområde miljösamverkanmed kan länsstyrelserna och

tillsynsmyndigheter.kommunerna dels mål, dels Viange vara
âtgärdsarbeteföreslår miljösamverkansgruppen bygger hela sittatt

i Gruppenegenkontroll samarbete med samordnare.en
årlig till tillsynsmyndig-redovisar miljöarbetet i miljörapporten

därigenom får enklare tillsyn.heten, som en

innebära jordbruksföre-Så långt miljösamverkan intetycks änannat att
i för därefter beslutaskall samverka kunskapsdelen vadatttag om som

Ågenomföra gården. andra sidan utesluterbäst denär att manegna
åtgärd inom del det aktuella området kan leda tillinte att atten en av

genomföra åtgärder inom området.underlåter andra delaratt avman
genomföra gårdsvisadock ligga på skallTyngdpunkten tycks att man

företag.för varje Modellen tycks vidareåtgärder och lämna rapporter
skall frivillig och tillämpas parallellt medinnebära samverkanatt vara
regionala föreskrifter.andra styrmedel, t.ex.

Även arbetsmodell påLRF:s och SLU:s bygger en gemensam
gårdsvisa insatser, vidare avsnitt 3.1.kunskapsdel och se

Naturvårdsverket har vidareutvecklat på delaktighet isynen
frånmiljöarbetet i 4735 Kväve land till hav, 72.Rapport s.

miljöarbetet olikafinns vidare skäl samordna mellanDet att typer
inom avrinningsområdet jordbrukare, industri, VA,aktörerav

måste till instrumentvattenbrukare etc. Det ochuppmuntrarsom
initierar sådant Vi för dettasamarbete. nyckelordentror att

insikt, kunskap ochsamarbetet är ansvar.

miljö-behandlar andra aktörer och begreppetI ävenrapporten man
möjligen finnsutökas till alla de aktörersamverkan kan att avse som
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inom visst omrâde, alltså inte bara jordbrukarna. Mitt uppdragetett
beträffande miljösamverkan emellertid sikteendast samverkantar
mellan jordbrukare. Jag dock begreppet miljösamverkan börattanser

i vidareanvändas sammanhang bara förän samverkan mellanett
jordbrukare. Naturvårdsverket skriver vidare i sin 72.rapport, s.

stimuleraEtt miljösamverkansätt kan dispensmeddelaatt attvara
från vissa bestämmelser för dem ingår i samverkansgrupp,som en

förutsättningunder vidtar åtgärderdeatt gemensamtgruppen som
åtgärderbättre resultat deän det meddelas dispens från.ger som

Verket intetycks det uttrycks klart,även det börattmena, om vara
möjligt omfördela åtgärder inom området på så dispenssättatt att en
för de samverkande kan leda till åtgärder skall vidtasparterna att

inomendast vissa begränsade delar samverkansområdet. Man dåärav
inne på tankar byte åtgärder olikamellan aktörer. Tanken attom av

åtgärder olikabyta mellan aktörer i samverkansgrupp intressantären
förutsätter sannolikt viss omfördelning inommen en av resurser

En omfördelning bestå i finan-kan att t.ex. gemensamtgruppen. man
sierar viss anläggning och på så erhåller dispens från generellasätten
bestämmelser. Lokaliseringen anläggning sannolikt upphovav en ger
till frågor ersättning till markägareom osv.

sammanhangmiljösamverkan i olika förBegreppet används att
olika samverkan miljöområdet. utredningensbeteckna Ityper av

direktiv sikte jordbruksområdetsamverkan jagtar man men ser
på anspråkinga skäl begränsa begreppet detta Utan påsätt. göraatt att

vill jag försökaslutligt definiera begreppet ändå redan mig påatt nu
ringa in min behandling olika formerdet. Jagatt att avmenar av

miljösamverkan direktiven inte i direktiveninom med denryms men
angivna uppdelningen å miljösamverkanmellan sidan mellanena
jordbrukare å avrinningsområdesvis hanteringoch andra sidan en av

miljö resursfrågor. försökvattenanknutna och Jag tilltror att ett
definition förståelsen försökunderlättar betänkandet. Ett tillav
definition kan på följande sätt:utse

Samverkan förutsätter flera inblandade i fallaktörer vartvarav
någon inte myndighet i myndighetsutöv-eller kommun. Samverkanär
ning faller alltså utanför miljösamverkan.begreppet Jag vill dock
påpeka i mån dispensmöjligheterden och ekonomiska ersättningaratt

för samverkansgrupper bör motsvarande möjligheter stå tillöppnas
förbuds enskilda initiativ. Jag tänker anläggningar ocht.ex. stora

jordbruk där inom företaget vidtadet kan alternativaman egna
kostnadseffektiva åtgärder befrias från vissa krav. Det inteärmanom
säkert alltid tillsamverkan leder de bästa resultaten.att

Deltagande i samverkansgrupp bör frivilligtnormalt etten vara
åtagande.
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Samverkansgruppen skall verka inom begränsat geografisktett
område.

i samrådSamverkansgruppen kan med den avrinningsvisa administ-
fram åtgärdsplanrationen lokal för uppnå myndighetta att etten av en

fastställt mål.
kunskapsdel finnas med led iEn bör samverkan.ettsom

för frånInom samverkansgrupp bör kunna dispensramen en man
föreskrifter antingen inom företagetgenerella det elleregna genom

åtgärder mellan företag.byte av
myndighetSamverkansgruppen eller behörig bör ha möjlighet atten

ansöka och besluta omfördelning inomattom resurser om av resurser
samverkansområdet.

redovisa sitt på visstSamverkansgruppen skall arbetegemensamma
fall iförekommande skall de enskilda deltagarnaIsätt. ett sam-

redovisningsskyldiga förverkansprojekt det arbetekunna vara som
företaget.utförts det egna

inom geografiskakan finnas behov samordnareDet störreexternaav
områden samverkansomrâdena.än

liknande definition används kommer begreppetOm denna eller en
användas för de skilda initiativmiljösamverkan kunnaatt mest

Eftersom jag intemiljöområdet. samverkan kan kommande-attanser
fram, frivilligheten viktigt inslag. Justmöjligen stimuleras är ettras,

underifrån-frivilligheten väl med tankarnastämmer överens ett
förstaförs fram i Agenda 21 arbetet. Vad iperspektiv bl.a. mansom

försig alltså möjligheter tillhand bör rikta är öppnaatt sam-
medförai de fall det godaoch stimulera samverkan kanverkan

emellertid inte det finnas situationer därJag utesluter kanresultat. att
organisationer ibefogat tvinga in enskilda ellerdet kan ettattvara

särskild fråga. Vidare bör i samband medsamarbete kring attmanen
åtgärder omfördel-diskuterar dispensmöjligheter, byte ochavman om

försöka behandla olika samverkansmöjligheterning ettresurserav
flora olika legalalikartat så det inte uppkommer helsätt att sam-en av

Å sidan fårverkansformer kombinationsmöjligheter. andraoch synen
inteinte så möjligheter kansamverkan begränsas att som man

förförutse i inte blir möjliga på grund allt regelsy-dag snävtettav
stem.

Miljösamverkan till generella2.1 komplementsom
föreskrifter tillståndoch

alltså kriterierna för olika former miljö-Frivillighet bör ettvara av av
lagstifta framinte tanken generelltsamverkan. Jag atttror

håller fast vid samverkan normalt skall byggaOmsamverkan. attman
finnsdet generellt regelsystem ochfrivillighet krävspå ettatt
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tillstândsförfarande vid sidan olika samverkansgrupper samt attav man
inom för samverkansprojekt kan frångöra det generellaavstegramen

Olika samverkansformer därförskall komplementsystemet. ettses som
till dagens regelsystem. Man kan tänka sig stimulera framatt
samverkansprojekt dispenser olika slag låtasamt attgenom av genom
samverkansgrupper själva bestämma åtgärder skall vidtas ochvar
eventuellt hur fördelasmedel skall inom Samverkan i vissgruppen.
form kan till förutsättning för olikagöras bidragsformer. Omen man
inom samverkansgrupp skall vidta vissa åtgärder fattaoch vissaen
beslut kan det finnas skäl ställa krav hur samverkansgruppatt en
skall organiserad. återkommerJag till frågordessa i avsnittvara
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3 Några pågående samverkansprojekt

3.1 arbetsmodellLRF:s

tagit fram för avrinningsområdesvisLRF och SLU har arbetsmodellen v
frågor. finns beskriven ihantering vissa Modellen ett gemensamtav

från och SLU kallar Vattendragetdokument LRF som man en av--
rinningsområdesmodell. vidareutvecklatsArbetsmodellen har sedan

Naturvårdsverket.i medbl.a. samarbete
på tanken generella detaljregler hur markModellen bygger att om

inte kostnadseffektiva. Lösningarna bör i ställetskall brukas ärm.m.
till varje områdes och gårds förutsättningar. Arbetetanpassadevara

vilket innebär alla inom visstkonsensusbaserat aktörerskall att ettvara
målendelaktiga i och deområde skall överens om gemensammavara

vidtas.vilka åtgärder böroch som
vidare det skall etableras samverkansgrupperModellen bygger att

bestå lantbrukare ochskallolika områden och dessai att grupper av
område. sådan för kunnai En böraktörereventuellt andra attett grupp

25-30 lantbrukare. len sådan skallintefungera större än gruppvara
delta och bidra med kunska-kunnamyndigheter och kommuneräven

vilket innebärpå frivillighet, detskall byggaiArbetet attgruppenper.
måste finnas regelsystemsamverkansgruppema ävenparallellt med ett

inte villanledningar deltaolikabeträffande degriper in avsomsom
i samverkansgrupp.en

utbildaskallsamverkansgruppemaiEn viktig del arbetet attvaraav
åtgärder kanvilkanärsaltsproblem ochdeltagarna i frågor rörande som

skallsåoch sättskallvidtas. Kunskapsdelen gemensamvara
vidarebefordras inomerfarenheter kunna gruppen.

miljöplan medframområdet skallInom och ta enenmangruppen
olika mark-frånkällfördelning bidragetproblembeskrivning och av

grundprobleminventeringenbebyggelse Medochtyper somm.m.
områdesnivå, delsdelsskall fram mål för arbetettaman

resulterasedanMålfonnuleringen skallgårdsnivå föroch punktkällor.
Åt-genomföras.i sig för vilka åtgärder skallbeslutaratt man som

varje gårdområdesnivå effekternagärderna på deär sammantagna
och punktkälla.

börtill och denneEn samordnare kan knytas samverkansgruppen
så fall rådgivare till enskilda gruppmed-i ha rollen deäven som

lemmarna
tjugotal samverkansgrupper har hittills juni 1997Drygt ett startats
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med arbetsmodellen grund. LRF arbetar med vidareutvecklaattsom
modellen fler projektoch på gång.är Inom för utredningen harramen
två samverkansprojekt bygger LRF:s modell studerats,som
Humlebäcksprojektet och Näsumsprojektet.

3.2 Humlebäcksprojektet

3.2. 1 Delavrinningsområdet

Humlebäcken del Vegeåns avrinningsområdeär i nordvästraen av
Skåne. Bäcken rinner i Vegeån i sin i Skälderviken.ut tursom mynnar
Delavrinningsområdet %15 Vegeåns avrinningsområde.utgör ca av

ÅstorpsHuvuddelen Humlebäckens delavrinningsområde ligger iav
kommun Söderåsens nordsluttning i flackt lerjordsområdesamt ett
nedanför sluttningen. Bäcken drygt 7 000 ha. Ungefäravvatmar
hälften området består åkermark cirkaoch fjärdedel skogs-av av en av
mark.

3.2.2 Projektområdet

Åstorpsegentliga projektområdet består 2 100 åkermark iDet haav ca
%950 djurenheter. 84 gårdarna djurproduktionkommun och harca av

% svin.och 58 djuren ärav

Miljösituationen i området3.2.3

förhöjda åtgärder har vidtagits förVegeån har värden närsalter ochav
till problemen. Omfattande provtagningar harkomma medrättaatt

genomförts i området. Problemen i Vegeån tillsedan 1970-talet beror
från åkermark på livsmedels-utlakning dendel ävenstor storamen

förorenadeindustri finns i Bjuv. Humlebäcken deär ett mestavsom
till Vegeån. genomsnittliga årliga kvävebiflödena Den uttransporten av

till 242 årligafrån Humlebäcken har beräknats och denton uttrans-
fosfor till Enligt de beräkningar gjorts kommer4,1porten ton. somav

% fosfor från åkermark.% respektive 64 Utsläppen70 kvävet avav
%.beräknats till 18 respektive 12från reningsverk har
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Projektet3.2.4

50-procentigauppfylla riksdagen beslutadekunna denFör att av
fosfor till startade Länsstyrelsen ireduktionen kväve och vattenav

specialinriktad växtodlingsråd-Kristianstads år 1991dåvarande län en
delavrinningsområdet. Uppslutningenigivning till alla lantbruk var

positivt berörda lantbrukarna.rådgivningen degod och mottogs av
år 1994 efter initiativ frånHumlebäcksprojektet inleddesSjälva ett

tilli skrivelse länsstyrelsen ochprojektetLRF beskrevLRF. en
från 6 §utfärda dispenser delar blänsstyrelsen skullebegärde att av

från sprid-jordbruksmark 7 §skötsel1979:425lagen samtavom
lagrings-vissa tider året, 8 § kravningsrestriktioner under av

vinterbevuxen markpå viss och§ krav andel höst-kapacitet och ll
lantbruksmark.1979:426 skötselförordningen om av

i princip ställde sig bakuttalade i beslutLänsstyrelsen attett man
förutsättningar. Till börja medangivnavissaprojektet, dock under att

bli fråga in-kundedet endastlänsstyrelsenkonstaterade att om
lagringskapacitet 8dispens från kravenochdividuella dispenser att

följande förutsättningar:Därefter listadesi fråga.inte kunde komma§
projektet.området skall delta ii% lantbrukarnaMinst 75 av

miljö-rådNaturvårdsverkets allmännaochMiljöskyddslagen om
uppfyllas.djurhållning skallvidskydd

fortlöpandeberäkningsmodellen uppdateraspresenteradeDen
fram.kunskap kommerefterhand som ny

gödsel-presentationinkomma medskallVarje lantbrukare aven
1985. be-kväveförluster år Dessaberäkninghantering och aven

kg/ha kg/resp.medeltal ellerberäknatsammanställs ochräkningar ett
% reducering50hurför plangrunden överdjurslag sedanutgör enen

gårdsnivå.genomförasskall kunnaförlusternaav
dispens.förgrundenlänsstyrelsen och utgörtilllämnasPlanerna ev.

utveckling.projektetsanalyserefter årligareviderasDe av
väsentligti alltuppgjorda planertillsynförLänsstyrelsen attsvarar

tillbaka.utfärdad dispens drasavvikelser kanuppfylls. Vid stora
Åstorps kommunför LRF;referensgrupp medEn representanter
inrättas. GruppenlänsstyrelsenJordbruksverkStatensMHK samt

Länsstyrelsenutveckling. ärfölja projektetsfortlöpandeskall samman-
kallande.

intresserade lant-lcunskapsdel där allainleddes medProjektet en
diskuterainformation ochföri studiegruppersamladesbrukare att

gårdsnivâ, både tillpåkväveförlusternaberäknadesDärefterprojektet.
gårdsanalysgenomfördelantbrukarnaluft. enskildaDeochvatten en

Lantbrukarnafram LRF.tagitsberäkningsmodellenligt den avsom
beräkningochår 1985situationenberäkninggjorde avenaven

effekternauppfattningfickPå så1993.situationen år sätt avman en
ändringar ieffekterna degenomförda åtgärder ävenredan samt avav
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lagstiftningen gjorts under mellantiden. Beräkningarna visade ävensom
vilket resultat kvarstod uppnå. Beräkningsmodellen byggerattsom

på uppskattad normal utlakning kväve och tabeller meden av
förlustfaktorer för olika åtgärder. Normalutlakningen bestämdes till 30
kg kväve ha åkermark för år Utifrån1985. beräkningsmodellenper
kunde sedan vilka effekter olika åtgärder har välja vilkasamtman se
åtgärder kostnadseffektiva och möjligaär genomföramest attsom

enskilda gården.den Det sig alltså åtgärder på gårdsnivårör ochom
inget kollektivt för viss sammanlagd miljöeffekt.tarman ansvar en

De deltagande lantbrukarna har beräkningar kväveupprättat ochav
fosforförluster sina respektive gårdar. Dessa beräkningar har sedan

till för dispensansökningarlegat grund till länsstyrelsen. Inledningsvis
13 lantbrukare intresserade eftersomendast och länsstyrelsen ansågvar

fördeltagandet dåligt beviljades till börja med endastatt attvar
individuella dispenser från vinterspridningsbestämmelserna under
vintern 1993/94. Därefter siganslöt ytterligare 14 lantbrukare till
projektet och sammanlagd areal 500 ha djurenheterl och 750en om

ingå. fattadekorn Länsstyrelsen beslut individuella dispenseratt om
från §§ förordningen7 och 11 1979:426 jordbruks-skötselom av

under perioden 1995-02-21-1999-12-31.mark Sedan kraven på ned-
brukning gödsel obevuxen mark skärpts till fyra timmar i bl.a.av
Skåne dispenserna såhar utökats det ursprungliga syftet medatt

förlorats.dispenserna inte I samband med dispenserna meddeladesatt
frånlade länsstyrelsen till vissa förutsättningar deutöverman som

nämnts ovan.
Deltagarna sålunda förlustberäkning efterskall varjeupprätta en ny

tilloch denna skall länsstyrelsen den 31växtsäsong senastges
januari är.nästkommande

Deltagarna skall uppfylla övriga regler enligt 6 §b skötsellagen.
uppfyllerinte två mister sin individuellaDen dessa kravsom

dispens.
Vattendragsprovtagningarna fortsätta iskall den omfattning som

referensgruppen nödvändigt.bedömer

Åtgärder3.2.5

redovisa gårdsanpassade åtgärdspaketLantbrukarna skall och genom-
föra åtgärderdessa. Exempel gödselgivor,är öka ande-att anpassa

vårspridning låta åkerareallen stallgödsel, beväxt på höst ochav vara
vinter, jordbearbetningen, anlägga skyddszoner mot vatten-anpassa

fosforfriadrag, anlägga dammar och använda diskmedel i mjölkrum.
År Åstorps1992, alltså innan projektet inleddes, hade kommun

anslå för inrättabeslutat medel skyddszoner längs Humlebäcken.att att
träffadeMarkägarna eller arrendatorerna avtal med kommunen att,
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kr/km båda sidorna, minstårlig ersättning på 500 anläggalmot en
för tid fem år.skyddszoner. Avtalen gälldefem bredameter en av
enligt förordningenskyddszonerSedan bestämmelser omnya

kraft i fallmiljöstöd trädde i sades avtalen de1995:133 uppom
förordningensberättigade till stöd enligt bestämmel-lantbrukarna var

utgå minstförordningen ersättning skyddszonenEnligt kan äromser.
inte tillräckligt långai omrâdet hadeNågra lantbrukare200 meter.

fallen erbjöd kommunen avtal ochbäcken. I desträckor längs nya
ersättningen enligti samband med detbeslutade att samma som
erbjudas.kr/ha åkermark, skulle500förordningen, 3

Erfarenheter3.2.6

nöjda med den ökadefallit väl och lantbrukarnaProjektet ärhar ut
i fallmedfört. Lantbrukarna hardispensernafrihet ettutomsom

har intelänsstyrelsen. En lantbrukareåtagandenfullföljt sina gentemot
därför mist sinväxtnäringsförluster och harberäkningar överlämnat

dispens.
enigamyndighetsrepresentanterna äri projektetDeltagarna samt om

drivande kraftgenomföra projektetmöjligtinte varitdet utanattatt en
lantbrukarna.bland

sig ha behovprojektet inteför harInom ansett annatavmanramen
från bestämmelserNågra kollektiva undantagdispenser.individuellaän

åtgärdermöjligheter byta mellaninte hellerefterfrågats ochintehar att
gårdarna.

för till kunskapenprojektet har lettinomDiskussionerna attramen
i utsträck-förståelsen för åtgärderna ökat störreökar och samt att man

andra Etthjälper varandraerfarenheter sätt.ochning utbyter även
Länsstyrelsen har klaratrådgivare.bristenår dockproblem attav

följa iingen möjlighet ökadi projektet harrådgivare att uppmenagera
projekt inomantal liknandesigutsträckning eller ett stortta ramenan

organisation.nuvarandeför länsstyrelsens
inteför närvarandedetuppmärksammatprojektet harInom attman

våtmarkerför återskapa eller anläggafå miljöstödmöjligtär attatt
finnstill källorSöderåsen, i anslutning bäckensPååkermark.änannat

fastighetsägarefastigheter,liggerutdikad Mossen tre enmosse.en
tillutdikade betes-använder denskog ochplanterathar mossenen

återskaparelativt enkeltskullemark. Det attatt mossen genomvara
Eftersomunderså markenutflödet och sättasättdämma vatten.upp

olikaekonomiska förluster har degår markägarnasintedet ersättaatt
vâtmarken.återskapainte kunnatmarkägarna attenas om

beräkningarnakväveförluster tyderminskningengällerVad attav
på sikteffektiva skallochåtgärdernade insatta är uttransportenatt

i liknande riktninggjorts pekarminska. mätningar ävenDekunna som
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försiktighet måste iakttas vad gäller mätresultat eftersomstorom
i utsträckning påverkas nederbörden.uttransporten stor av

3.3 Näsumsprojektet

Projektet har likheter med Humlebäcksprojektet har kommitstora men
i gång något senare.

3.3. Delavrinningsområdet1

Det områdetaktuella ligger i Skråbeåns avrinningsområde kring
Holjeån och Fäbrobäcken i Skåne.nordöstra Vattendragen rinner iut
Ivösjöns del. Ivösjön i sin har förbindelse med Hanöbuktenturnorra
via Skräbeån.

3.3.2 Projektområdet

Projektet drivs i del delavrinningsområdet ligger i Bromöllaen av som
kommun och omfattar i princip församling.Näsums Projektområdet är

Skogsmark3 600 ha. den marktypenutgör största med 1 890 ha,ca
åkermarkens areal uppgår till 3301 ha, betesmarken till 300 ha och
övrig mark till 80 ha. Området består till delen lätta jordarstörsta av

finns inslag lerjordar.det Den dominerandeäven grödanmen av
åkermarken vall, 550 ha. Vidare odlas vårkorn,är potatis, övrigaca
spannmål och sockerbetor. området finnsInom 2 000 nötkreatur,ca

800 svin, 000 får.1 1 höns och 750

Miljösituationen3.3.3 i området

lylätningar i Fäbrobäcken visathar näringsriktmycket tillstånd.ett
Holjeån förhöjdaAven har värden och lantbruket påverkaantas

värdena i vattendragen.

3.3.4 Projektet

Liksom Humlebäcksprojektet inleddes Näsumsprojektet med en
kunskapsdel. Näsums LRF-avdelning samlade under år områdets1,5
lantbrukare och diskuterade lantbrukets och andra bidragkällors till
näringstransporterna. Olika åtgärder minska bidragen diskuterades.att
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Efter inledandeden kunskapsdelen ansökte LRF-avdelningen attom
länsstyrelsen skulle projektgodkänna bygger vidtarett attsom man
åtgärder gårdsnivå för öka utnyttjandet växtnäring och minskaatt av

Ävenförlusterna till luft. projektoch detta byggde alltså påvatten
insatser på gårdsnivå utfärdaroch länsstyrelsen individuellaatt
dispenser från vissa bestämmelser. I projektansökan sades projektetatt

rådgivningskulle inledas med till de enskilda lantbrukarna samt att
rådgivning skulle följas studiematerialdenna kring växtnärings-av

frågor. ingårI studiematerialet beräkningsmall för kväveförlusteren
till och åtgärdsmeny för vilka åtgärderkunna beslutavatten atten om

lämpligen vidtas på enskilda gårdarna.bör de Lantbrukarna skallsom
efter rådgivningsdelen fram femåriga åtgärdsplaner förarbeta de egna
gårdarna. Inledningsvis anmälde 28 lantbrukare intresseradedeatt var

i projektet. sådant medför %delta Ett deltagande 80-85att attav av
omfattas projektet.åkerarealen av

Länsstyrelsen ställde sig positiv till projektet tiden 1996-12-under
01-2001-12-01. Länsstyrelsen i sitt enskildabeslut deattangav

dispens från § förordningenlantbrukarna kunde 7 1979:426 om
Dispensen i innebär fastgödselskötsel jordbruksmark. den delen attav

perioden påfår spridas på lerjord under l-30 november och övriga
jordar perioden 15-30 november gödseln nedmyllasunder om samma

erhållassprids. Länsstyrelsen dispens kan fråndag den även attangav
föreskrifter påi jordbruksverkets 1996:50 odlingbestämmelsen om
Dispensen i innebärvinterbevuxen mark. den delenhöst- eller att

frånkemisk bekämpning tillåts grönmarksarealer den l oktober.
ytterligare för stödja projektet.ställde kravLänsstyrelsen attupp

projektet perioden uppgå till minstAnslutningen till skall under hela
% av arealen.75

erhåller individuell dispens.Deltagarna
enligtuppfylla övriga regler 6 b § skötsellagen.Deltagarna skall

skall uppfylla miljöskyddslagens regler.Deltagarna
mister sin individuellainte uppfyller ovanstående kravDeltagare som

dispens.
erhåller enskild rådgivning STANK-körningDeltagarna en genom

länsstyrelsen.
fortsätta i omfattningVattendragsprovtagningarna skall den som

nödvändig.bedöms
förreferensgrupp Näsums LRF-avdelning,En med representanter

och länsstyrelsen följerBromölla kommun, Statens Jordbruksverk
ordförandeprojektets utveckling. Länsstyrelsen och sammankallandeär

sekreterare.medan LRF är
från29 erhöll därefter individuell dispens de nämndalantbrukare

reglerna.
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Kävlingeå-projektet3.4

Kävlingeå-projektet relativt samverkansprojekt mellanär ett nystartat
nio i Kävlingeåns avrinningsområde.kommuner Projektet, som

juli gårinleddes den 1 1995, tolvårsperiodunder anläggaut att en
viss våtmarker iareal dammar, och skyddszoner avrinningsområdet.en

3 .4. Området1

kmzKävlingeåns avrinningsområde sammanlagt 1 217 och ligger iär
Kävlingeånnio skånska kommuner. rinner i Lommabuktendelar utav

Öresund. Avrinningsområdets Kävlingeån,i vattendragstörsta är men
biflöden såsom Bråän, Klingavälsån Björkaån.finns antal ochdet ett

sjöar. Vombsjönområdet finns flera den och denI är störstastörre
avrinningsområdet.Krankesjön ligger relativt centralt i I områdetsoch

något mindre sjöar, Sövdesjön, Snogeholmssjönliggersydöstra del tre
Området innehåller jordbruksornråden våt-Ellestadssjön. ochoch stora

utdikning minskats betydligt årenshar undermarksandelen genom
transporttiden för tillVidare har vattendragen ochlopp. rätats ut vatten

Öresund väsentligt. Området relativt tättbefolkatminskat medhar är
flera med reningsverk.tätorter

Miljösituationen3.4.2

sjöar,omfattande övergödning iområdet konstateratI har man
nå riksdageni kustvattnet. För devattendrag även attsamt av

uppnåkvävetillförseln förmålen halvering ochbeslutade att enavom
medför sötvattensmiljöerna har räknatväsentlig förbättring attman

år,med 1 100totala kvävebelastningen behöver reducerasden ton per
kvävebelastningen Kävlingeånsivilket tredjedel den totalautgör aven

fosfor minskningBeträffande väsentligavrinningsområde. behöver en
belastningen uppnås.av

Målsättningen med projektet3.4.3

För förstaprojektet fyra mål. det skallharInom satt manman upp
fosfortransporten tillochåtgärderna långsiktigt reducera kväve-genom

pågåendesjöar, Tillsammans med andra ochvattendrag och hav.
uppnå minskningföreslagna åtgärder projektetskall man en avgenom

100 år vilketi Kävlingeån medkvävetransporten 1 ton motsvararper
% skall30 den totala belastningen. För det andra man gynnaca av

till i jordbrukslandskapet, dvs.djur och knutnaväxter är vattensom
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biologiska mångfalden.öka den tredje målet innebärDet skallatt man
den allemansrättsligaöka arealen i landskap dominerasett som av

sistaåkermark. Det målet innebär skall fram metodatt taman en ny
hållbarför utveckling samarbete mellan å sidan kommunalagenom ena
statliga myndigheteroch och å sidanandra lantbrukare. Målsättningen

med projektet sig alltsåsträcker längre till minska kväve ochän att
fosforbelastningen i området. Målsättningen innehåller ingetdäremot

samverkan mellan lantbrukarna, något ibetonas vissa andraom som
projekt, Humlebåcksprojektet.t.ex.

3.4.4 Andra pågående och planerade åtgärder

Utsläppsmålet för projektet i ljusetskall andra beslutade ochses av
åtgärder inom avrinningsornrådet.planerade Det handlar utbyggnadom

förbättringarreningsverk, enskilda olikavad gäller avlopp och typerav
åtgärder inom jordbruket. Inom jordbruket åtgärdernämnsav som

optimering gödselgivor, förbättrad gödselhantering, ökad arealav
vintergrön mark och omställning åkermark till användning.av annan

övriga åtgärder beräknas sammanlagd minskningDessa ge en av
kvävebelasmingen 800 år minsk-med och resterande delton per av

Ävenår, uppnås Kävlingeå-projektet.ningen, 300 skallton per genom
beträffande fosfor övriga åtgärderkommer dessa spela be-att en
tydande roll.

Åtgärdsprogrammet3 5
.

tvåför Kävlingeå-projektet arbetar med åtgärder. FörInom manramen
första 300 våtmarker Vidaredet skall ha dammar och anläggas. skall

odlingsfria i210 ha skyddszoner etableras utmed olika vattendrag
avrinningsomrâdet. åtgärderna kommer följasResultatet attav
kontinuerligt. Projektet till början fyrabestod etapperen av om var-

år. första förlängtsdera Den projektet har dock medtre etappen ettav
pågår halvårsskiftetår på grund LIFE-projekt och till 1999, dvs.ettav

under fyra år. Under den tidsperioden skall sammanlagt 60 ha damm-
Vidareeller våtmarksyta och 15 ha skyddszoner anläggas. skall upp-

följningsprogrammet påbörjas.

3.4.6 Avtalet mellan kommunerna

nioHela projektet bygger samarbetsavtal mellan de berördaett
Eslöv, Lund, Höör, Sjöbo, Tomelilla, Kävlinge,kommunerna, Hörby,

och Avtalet i sin bygger underlagsrapporter förYstad Lomma. tur
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sin del avrinningsområdet. förstaDen delen beställdesvar av av
Kävlingeåns vattenvårdsförbund och den andra de berörda kommu-av

årAvtalet löper tolv och innehåller fyraöver etappernerna. om
Eftervardera år. varje genomförd utvärderingskall göras.tre etapp en
förbunditParterna har sig bidra finansieringmed under helaatt

tolvårsperioden, syftet projektet förfelas finns vissamedmen om
möjligheter sig vidaredra samarbetet. Avtalet bygger detatt attur

enskilda för våtmarkerde kommunernaär ochytterst attsom ansvarar
skyddszoner blir anlagda i alltsåde kommunerna. Det deäregna
enskilda formelltkommunerna beslutar entreprenadupphand-som om
ling avtalsskrivning jordägama.och med Ersättningen för anläggningen
och markersättning betalas från för avrinnings-helapotten gemensam
området.

Finansieringen3.4.7

för projektet tillDen totala kostnaden har beräknats 85 mkr enligt
års prisnivå. för uppgår till1993 Kostnaderna 1 sammanlagt 19etapp

års prisnivå. enlighetmiljoner kr i 1997 I med samarbetsavtalet skall
% från för-60 kostnaderna kommunerna enligt visskomma enav

%delning 40 påoch kostnaderna skall täckas sätt,annat genomav
Fördelningenlandstingsbidrag kostnader mellanochstats- osv. av

befolkningsunderlag, inombaserar sig arealkommunerna av-
rinningsområdet åtgärderna inom respektive kommun.samt nyttan av

Vombsjön, ligger i utprägladI kommunerna nedströms ensom
mångfalden rörligaför biologiska och detslättbygd, har dennyttan

i övrigafriluftslivet bedömts kommuner. Dessastörre änsom
%därför den betalasbetalar andel 50kommuner större överen som

fördelningen.enligt fördelningsprincipen. Kommunerna har accepterat
Kostnadsfördelningen står i proportion tillmellan kommunerna var

Åtgärder prioriteras tillvåtmarkerna och skyddszonerna placeras.
för uppnåområden närsaltkoncentrationer i godmed höga vatten att en

våtmarker.kostnadseffektivitet för närsaltsreduktionen i dammar och
projektet finansieras fullt Detförsta har kunnatDen ut.etappen av

sig bli 56 % alltså något mindrekommunala bidraget visade än
erhållit EU-anslag den s.k. LIFE-planerat. Man har sökt och genom

%fått bidrag från LIFE-fonden till 25fonden. Sammanlagt har man
från LIFE-fondenför Ansökan anslagkostnaderna etapp omav

fördeladesgjordes tillsammans Höjeå-projektet och bidraget medmed
% 4,6 miljoner kr på Kävlingeå-projektet. Vidare har70 eller drygt

fått från landstingets miljövårdsfond, privatabidrag donatorer ochman
vill använda dammarna för bevattningsändamål. Demarkägare som

våtmarkpä mark damm, eller skyddszon anläggslantbrukare vars en
miljöstöd så tillkommer ytterligaresöka och sättattuppmanas
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medel till projektet.

3.4.8 Administrationen projektetav

Enligt samarbetsavtalet finnasskall det programberedning.en
Beredningen består och frånledamot ochersättareav en en var en av
de samverkande kommunerna. Ledamöterna och väljsersättarna av
kommunerna. Programberedningen alltså den politiska ledningen förär
projektet. Den skall lämna förslag till kommunerna lämpliga projekt

genomföra. Vidare skall programberedningen föratt svara en
samordnad upphandling, samordning i genomförandet och upp-
följningen projektet.av

Under programberedningen arbetsgrupp med tjänstemänsorterar en
från kommunerna. Arbetsgruppen bereder de ärenden skallsom
behandlas programberedningen. En referensgrupp beståendeav av

för lantbruksnäringen, vattenvårdsförbundet, naturvårds-representanter
fiskevårdsorganisationer,och länsstyrelsen forskare har bildatsoch och

programberedningenbiträder råd information. Kontaktenmed och med
referensgruppen förmedlas via arbetsgruppen.

Det praktiska projektet liggerarbetet med har handlats ochupp
konsultfirma. åtgärdsplanering,Konsulten har bl.a. handen pro-om

vidarejektering, genomförande, utvärdering rapportering. Detoch är
förkonsulten de kontakter med markägare, entreprenöreransvararsom

genomföra projektet.och övriga myndigheter behövs för kunnaattsom

3.4.9 Anläggningen dammav en

olikafleraArbetet med anlägga idamm eller skyddszon skeratt en en
Underlagsrapporterna innehåller förslag dammarpå placeringsteg. av

projektetförstaoch skyddszoner. Det består i informerasteget att om
på så områdenoch väcka intresse lämpligahos markägare harsätt som

för tilldammar eller skyddszoner. direktMan har riktat information
markägare inom avrinningsområdet. I området finns 300 LRF-lca
anslutna fåttmarkägare och dessa har informationsbroschyren om
projektet. Tillsammans med lokala LRF-avdelningar, dikningsföretag

informationsmötenhar I de fall tillkäntarrangerats. attosv. man en
viss markägare har lämpligt område har han kontaktats personligenett

Årmed information projektet. Vidare har arbetat via media.om man
första1995 hölls den presskonferensen och har därefter följtman upp

med presskonferens iandra samband med förstade dammarnaatten
från mediablev klara. Intresset har varit relativt både lokalt,stort,

regionalt nationellt.och
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Efter inledande informationsinsatsenden intresseanmälningarhar
och första gallring prioriteringsamlats och har gjorts. Priorite-en

ansökningarna utifrånringen den informationgörs markägarnaav som
jämförs befintligtvilken med kartmateriallämnar och andra till-

gängliga uppgifter. Anmälningarna därefterbedöms utifrån behov och
pålämplighet med tanke storlek, markanvändning och förhållandet till

andra projekt i närheten. De projekt bedöms intressantamestsom vara
diskuterasbesöks och med markägarna. En preliminär bedömning av

möjligheten anlägga damm Därefter går vidare medgörs.att en man
projektering de prioriterade projekten och preliminära förslag påav

utförandelokalisering och skickas till länsstyrelsen för samråd.
kommit så långt ingårNär markägaren och den aktuellaman

förhandsförbindelse anläggakommunen damm elleratten om en en
Ävenförbindelsen behandlas markersättningens storlek.skyddszon. I

de enskilda kommunerna avtalspart det Kävlingeå-det är ärär somom
projektet finansierar anläggningen dammar och skyddszoner.avsom

för bevattningsändamål ellerOm damm skall användas denäven omen
för dagvattenhanteringanvändas kommunen betalar dockskall av

% anläggningskostnaden. fallenKävligeäprojektet högst 60 I deav
förutgår ingen markersättning. Den normala markersättningen ett

avtalsperioden, 30 år.åkermark 40 000 kr under helahektar god är
miljöstöd från inteprojekt erhåller EU utesluter dettaOm attett

ersättning.Kävlingeå-projektet går in med reducerad
förhandsförbindelsen ingåtts påbörjas upphandlingenNär av

liggaskall i förentreprenaden. Den kommun dammen ansvararsom
förstAnläggningsarbetet kan inledasupphandlingen entreprenaden.av

fattatssamrâdsbeslut länsstyrelsen.när av
efter slutbesiktning avtalFörhandsförbindelsen ersätts ettav om

till skyddszon mellan markägaren ochupplåtelse mark damm ellerav
Standardavtal har tagits fram. Avtalenkommunen. Ettden aktuella

år. förlängs automatiskt med fem år i det30 Detlöper taget om
upplåtertvå år före avtalstidens utgång. Markägareninte sägs ettupp

försin mark damm eller skyddszon.visst antal kvadratmeter enav
bifogas avtalet. Anläggningskost-Området markeras kartaen som

Kävlingeå-projektet, indirekt de deltagandenaden betalas avav
finansiärer. Normalt utgår markersätt-eller andrakommunerna även

för avtalsperioden.engångsbelopp hela Enning betalas med ettsom
avtalstiden berättigar inte till ytterligareförlängningeventuell av

förmarkersättning. markägaren skall skötseln detDet är som svara av
därför vissaområde upplåts. Avtalet innehåller bestämmelser omsom

får för intensivtinte användasskötseln marken. En damm vatten-av
fiskodling kräver utfordring. Om markägare brytersåsombruk ensom

delvis tillbaka.markersätmingen helt eller betalas Omavtalet skall
förbehåll förfastigheten överlåts skall markägaren avtalet igöra

på bliröverlåtelsen och så säkra avtalet gällandesamband med sätt att
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för fastighetsägaren.den Ett avtaläven detta slag kan regist-nye av
fastighetsregistret.i sådantVad får föravtal betydelse förettreras en

något oklar. Problemet har behandlats miljöbalksutred-ägare ärny av
ningen i SOU 1997:32 Följdlagstiftning till miljöbalken 440 ff. I dets.

föreslårbetänkandet utredaren lösning innebär avtalatten som av
naturvårdsavtal, erhållerdenna sakrättsligt skydd och de kantyp, att

skrivas i fastighetsregistret. Den lösning miljöbalksutredningensom
föreslår torde undanröja de sakrättsliga kringproblemen denna typ av
avtal. Den föreslagna lösningen emellertid bara avtal ingåttsrör som
efter i kraftdet reglerna träder och problem kan uppkommaatt
beträffande befintliga avtal. Ett komma till sådanasätt medrättaatt
problem vid eventuellt ikraftträdande regler, omför-är att ett av nya

befintligahandla avtal och så upplåtelsen sakrättsligt skydd.sätt ge
När dammen eller skyddszonen anlagts det normalt markägarenär

så kringskall plantera eller dammen eller skyddszonen.som

3.4. 10 Erfarenheter

Organisationen projektet finansiella fördelningenoch den gör attav
på ikan dammar och skyddszoner de platser avrinnings-satsaman

Överområdet där de hela projektperioden kommerstörstgör nytta.
utjämning till stånd såenligt samarbetsavtalet de kommunalaatten

står i proportion till såinsatserna etappvis kommunnyttan. Om inte
frågan projektet stårskulle fallet kan i strid med den kommu-vara om

lokaliseringsprincipen kommanala upp.
Eftersom projektet våtmarkerendast arbetar med dammar, och

beträffande sådana anläggningar erfarenheterskyddszoner detår som
miljöstödet för sådana anläggningarvunnits. Man har konstaterat att

ändamålsenligt utformat. påinte alltid Kravet skyddszon skallär att en
minimiersättningen uppfattats200 lång och 1 000 kr harärattvara m

omotiverade begränsningar. Vidare har kravet vattendragenattsom
finnas på topografiska fått oförutseddaskall kartan konsekvenser

beträffande vattenflödet frilagtskulvertar ochgrävtssom upp men
då vissa på Omvattendrag saknas kartan. reglernaäven var mer

flexibla miljöstödet utsträckning för delfinansi-kunde i högre användas
Kävlingeå-projektetering och därmed kunde ambitionsnivån iav

projektet höjas.
Beträffande våtmarker alltför lågaoch dammar stödbeloppenanses

vill vilketlägga dammarna där de kangör störst nytta,om man vara
åkermark.god Kostnaden för bra damm tillkan beräknasen

200 000-300 000 kr miljöstödet uppgår tillha medan endastper
000 20-årsperiod.60 kr ha under Kravet det markäga-ärattper en

miljöstödskall söka begränsar användningsområdet. Det borderen som
möjligt för kommuner vattenvârdsorganisationereller sökaattvara
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miljöstöd. Bevattningsdammar intekan komma frågai för miljöstöd
vilket onödigt begränsar utbyggnaden sådana.av

Från Kävlingeå-projektet har efterlystäven stödformman en ny som
kan användas i samverkansprojekt. finns,Det flera godamenar man,
idéer bristen frånstöd eller EU kommunergör m.fl.staten attmen
inte själva vill sig genomföra och bekosta utbyggnadta att av
dammar Stöd bör kunna lämnas direkt till organisation ochm.m. en
inte nödvändigtvis riktas till markägaren direkt.

3.5 Höjeå-projektet

Höjeå-projektet har likheter med Kävlingeå-projektet. bådaIstora
projekten koncentrerar sig utbyggnad våtmarker, dammarman av
och skyddszoner. Höjeå-projektet har pågått årsedan 1992 och det
drivs kommuner, Lund, Staffanstorp och Lomma Höjetreav genom
å vattendragsförbund.

3.5.1 Området

Höje ås avrinningsområde ligger söder Kävlingeåns avrinningsom-om
Änråde. rinner i Lommabukten. området finnsI jordbruksare-ut stora

aler skogsmark fleraoch däräven Lund dentätorter är största.men
Höje å det dominerande vattendraget finns fleraär det ävenmen
biflöden. I områdets finnssydöstra de sjöar, Häckebergasjönett par

Björkesåkrasjön.och Landskapet har genomgått förändringar destora
200 åren. Bl.a. har arealen vâtmark minskat %med 90senaste genom

utdikning De vattendragens längd har halveratsöppna underosv.
period.samma

3.5.2 Miljösituationen

Vattendragen förhar utsläpp fosforkväve och frånutsatts stora av
framför jordbruketallt och Företätorterna. utbyggnaden Lunds ochav
Staffanstorps avloppsreningsverk %beräknades 57 kväveutsläppenav

frånkomma jordbruket 35 % frånoch reningsverk. Motsvarande
för fosfor 49 % %.värden respektive 24 Enskildaär avlopp beräknas

stå för %15 fosforutsläppen. Utsläppen tillhar lett kraftigav
övergödning i vattendragen ioch havet.
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3.5.3 Målsättningen med projektet

Inför projektstarten anlitades konsult fram förplantogen som en
landskapsvården. Iden planen sades målsättningen för arbetetatt var

fram åtgärdsförslag bidrar till minskaatt ta att transportensom av
fosforkväve, organisktoch material till förbättrahavet, Vattenkvalite-

i ån med avseende på kväve, fosfor och syrgasförhållanden, ökaten
den vattenrnagasinerande förmågan i avrinningsområdet, skapa bättre
förutsättningar för rikt och varierat djurlivoch iväxt- och utmedett
vattendragen, berika landskapsbilden tillgänglighetenoch öka till ån
för rörliga friluftslivet.det Projektet drivs vattendragsför-genom

Målsättningenbundet. med samtliga åtgärder i området minskaär att
kvävebelastningen med 350 år, vilket hälften denutgörton per av
totala kvävebelastningen i avrinningsområdet. Inom Höjeå-projektet
genomförs åtgärder i Kävlingeå-projektet ochtypsamma av som
målsättningen anlägga 120 ha damm våunarksytaär eller och 60 haatt
skyddszoner under IO-årsperiod. Fullt genomfört beräknas projekteten

för reduktion kvävebelastningen till havet med 120 tonsvara en av
år.kväve per

3.5.4 Andra pågående och planerade åtgärder

området arbetar åtgärder.Inom med andra Renings-även typerman av
verken har byggts så kväveutsläppen minskat med 150att tonom per
år. Vidare arbetar på jordbrukssidan olika brukningsmetodermedman

gödselhantering föroch begränsa kväve- och fosforläckaget.att

Finansiering3 5
.

tagit finansieringenKommunerna har sig bidra till projektet.att av
deltagande kommunerna i storleksordningenDe 2 miljoner krsatsar
år i tio år. Landstingets miljövårdsfond har bidragit ickemedper

obetydliga medfmansieratbelopp. Markägare har bevattningsdammar.
Vidare projektet, tillsammanshar med Kävlingeå-projektet erhållit EU-
bidrag från LIFE-fonden. Slutligen finns möjligheten miljöstödsökaatt
för olika åtgärder.

3.5.6 Administrationen projektetav

Administrationen projektet påminner Kävlingeå-projektet medav om
skillnaden vattendragsförbundetden den beslutande organisatio-äratt
där den politiska styrningen vattendragsförbundetI finnsägernen rum.
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arbetsgrupp bestående kommunala tjänstemän och underen av
arbetsgruppen konsult har hand de praktiskasorterar en som om mer
frågorna på liknande i Kävlingeå-projektet.sätt Det kommunalasom
deltagandet indirekt i Höjeå-projektet.är mer

3.5.7 Genomförda delprojekt

Sedan har 25,5 våtrnarksyta.anlagt ha Man har utnyttjatstarten man
befintligall dammar dikenleda med näringsriktatt vattengenom

Vidaredem. har 21,7 ha skyddszoner anlagts längs vattendraggenom
i avrinningsområdet. Totalt har 10,4 miljoner kr isatsatman ca
projektet. siffror förhållandenaAlla i december 1996.avser

3.5.8 Arbetsmetoder

Vid anläggandet våtmark eller skyddszon arbetar iav en en man
princip på i Kävlingeå-projektet.sätt somsamma

3.5.9 Resultat

några årProjektet har pågått och mätningarna kväve- och fos-av
forreduktionen i de anlagda dammarna visar på goda resultat ochen av

väl med de beräkningar tidigare gjortsstämmer överens som av
kvävereduktionen i våtmarker. visardammar och Resultaten en
reduktion år. Vidare1 kväve ha dammyta och har dammar-tonav per

fågel- viltlivet i jordbrukslandskapet.och skyddszonema ochgynnatna
genomförd fågelinventering vid inom Höjeå-En antal dammar ochett

Kävlingeå-projekten inventering djurlivet i dammarna harsamt en av
visat dammarna och våtmarkerna har mycket positiv effektatt en

biologiska mångfalden i intensiva jordbrukslandskapet.den det

Gulhnarn3.6

ÖrekilsälvenOmrådet kring Gullmam och områdendeär ett av som
fallstudieringår i Naturvårdsverkets vattenplanering.samordnadav

hittills inom förStudien har gjorts det s.k. kväveuppdraget ochramen
utgångspunkt för studien har sig förslaget tillanväntsom man av

ramdirektiv för vatten.
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3.6.1 Området

insig 30 kmSveriges tröskelfjord. Den sträckerGullmarn endaär ca
i Gullmarnrinner ärDet vattendrageti landet. största utsom

ÖrekilsälvensÖrekilsälven. huvudavrinnings-avrinningsområde är ett
Älven lång ochindelning. milområde enligt SMHI:s 7är av-ca

två kommuner-i nio och län. Trerinningsområdet ligger kommuner av
marginellt.endastberörs dockna

Miljösituationen i området3.6.2

miljön mycketmarina harmarint och denGullmarn är ettreservatett
gångnormaltsjälva fjordenskyddsvärde. I omsättshögt vattnet peren

försämringartid kunnat konstatera ägtår och har attsenareman
ökat.algblomningenlåga syrehalter ochhar uppmättsbland annatrum,

Naturvårdsverketenligtområde i Bohusläningår i detGullmarn som
tillin åtgärder för kommagällerhögprioriterat det sättanärär attatt

från land4735 Kvävefosforbelastning Rapportochmed kväverätta
Örekilsälvens för-avrinningsområde ärdelarhav. Itill stora av

områdetI vissa delar ävenproblemet. ärsurningen det stora av
Örekilsälven närings-problem harallvarligt ocheutroñeringen ettett
kvävetillförselndel och ändominerandetillstånd.rikt En merav

frånGullmarn komma älven.fosfortillförseln tillhälften trosav

Gullmarnplanen33
.

Örekilsälven årfinns antalsedanochområdet kring GullmarnI ett ett
Samarbetetoch länsstyrelserna.femmellan kommunernasamarbete av

Munke-år 1984Gullmarnplanenden s.k.resulterade i antogsatt av
Dals-Eds kommuner. PlanenFärgelanda ochUddevalla,Lysekils,dals,

Örekilsälvens avrinningsområde ochföråtgärdsprogramsamlatär ett
Planen hardirektavrinning till Gullmarn. över-områdena med som

siktföroreningsbelastning och påökadgripande mål motverkaatt en
fjordendelarnapå förorenadebelastningen deminska samt attmest av

vattenkvaliteten. Planen harefter förbättrasuccessivt sträva att
i planenoch tyngdpunktenmarkanvändningsplanbeskrivits ensom

Åtgärder för jord- ochverksamheter.tillståndspliktigapåligger
i ordalag. Planenredovisade allmännaendastskogsbruk är tar ettupp

samtidigtpekargenomföras ochåtgärder skallantal ut vem somsom
länsstyrelsen.oftast kommun ellergenomföra åtgärderna,skall en

samband med kommunernahar ialltså år 1984 ochPlanen attantogs
Översiktspla-in i dessa.arbetatsi vissa delarÖversiktsplanerantagit

harGullmarnplanen ochibehandlasi regel dettäcker mansomnerna
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bl.a. därför ifrågasatt den fyller någon egentlig funktion.om numera
innehållerPlanen hel åtgärderdel skall vidtas. Detsagtsom en som

framför alltär kommunerna skall vidta åtgärder, i vissa fall isom
samverkan med länsstyrelsen. Mycket det behandlas i planenav som
har genomförts, har blivit inaktuellt. Exempel på åtgärderannat som
blivit genomfördra tillsyn enskildaär avlopp meddelandesamtav av
råd beträffande sådana avlopp, kartläggning förorenande verksam-av
heter, ombyggnad reningsverk informationsinsatseroch rörandeav
gödsling och växtodling.

Utöver planen har i kommunerna vidtagit olika åt-typerman av
gärder. sarnrådsgruppEn för biflöde har bildats Valboån,ett
recipientkontrollen har utvecklats och har påbörjat arbetet med attman
inventera möjliga våtmarker och skyddszoner i vissa fallävensamt
anlagt sådana.

I planen föreskrivs vidare det årligen skall hållas kommungemen-att
diskussioner med länsstyrelsen. Planen skulle därutöversamma ses

inom fem år. åtgärderDessa har inte blivitöver genomförda. Man har
arbete med följa Gullmarnplanen och i vilkenstartat ett attnu upp se

riktning kan utveckla det avrinningsornrådesvisa arbetet.man

3.6.4 Nuvarande samarbete i Gullmarnomrädet

Jordbruket de till eutroñeringenorsakernastörsta ochanses vara en av
i vissa områdenhar riktat in sig på jordbruksfrâgor. I samråds-man
för Valboån har anställt rådgivare för arbeta medattgruppen man en

växtnäringsrådgivning och fram informationsstrategi föratt ta atten
våtmarker.etablera kantzoner och Man har tagit fram förslag tilläven

Åtgärdernaåtgärder genomföra.konkreta främst anläggningäratt av
våtmarker och kantzoner. Man har lyckats identifiera möjliga åtgärder

inte genomförakunnat dem i någon utsträckning. I detännu störremen
området finnsaktuella 450 lantbrukare samtligaoch har kontaktatsca

informationmed problemen och möjliga åtgärder. Ett antal mötenom
har anordnats lyckades inte i sin målsättning lokalaatt utsemen man
vattenansvariga i LRF lokalavdelningar.:s

En Gullmarn-gruppen bildats.arbetsgrupp, har I finnsgruppen
från femdeltagare de kommuner Gullmarnplanen frånantog samtsom

Älvsborgsilänsstyrelserna Göteborgs och Bohus län och län och även
Naturvårdsverket. Gruppen har hittills haft två sammanträden där man
diskuterat Gullmarnplanen följashur skall och hur samverkanupp
inom området skall vidareutvecklas. I har behandlatgruppen man
frågor åtgärderna i Gullmarnplanenhur genomförts, intevadom som
blivit gjort och möjliga orsaker till Vidare diskuterardet. man om man

revidera planen och i så fall vilken inriktningbör bör ha påman
förtstanke framarbetet. En beskrivning områdetär göraattsom en av
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utifrån de krav i förslagetställs till ramdirektiv för vatten.som
Mycket informationden krävs finns i föroch sig tillgängligav som

inte sammanställd på det förutsättssätt i ramdirektivet,men som se
mitt tidigare betänkande En vattenadministration Vatten livetärny -
SOU 1997:99 30 ff. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län hars.
tagit fram GIS EDB-väst skulle kunna föranvändasett system som

digitaliserad beskrivning området. sådanEn informationssam-en av
manställning skulle kunna ligga till förgrund fortsatt arbete medett att

fram åtgärdsplaner för omrâdet. Sannolikt behövs någon formta av
projektanställning för vidare med digitaliserad beskrivningatt en av
områden. Ett problem tycks dock varken länsstyrelserna ellerattvara

möjlighetkommunerna har finansiera sådan anställning.att en
diskuterasI konkret arbeta framäven medatt att tagruppen mer

förslag åtgärder skall genomföras. Det finns inom områdetsom
planerade åtgärder, bl.a. våtmarksprojekt, dock hittills inte kunnatsom
finansieras.

Det handlar alltså för närvarande samverkan mellan kommunerom
och myndigheter för samlat på de vattenanknutnaatt ta ett grepp
frågorna i området. Samverkan med privata aktörer sker inte på denna
nivå former.väl i andra Precis det gällde Gullmarnpla-närmen som

förutsättatycks samverkan de enskilda kommunerna ochattnen
myndigheterna själva arbetar vidare frågormed de behandlas isom

Organisationen samarbetet informell flexibel.ochärgruppen. av
ingenSamverkansorganet har budget eller någon möjlighet attegen

fatta binder framkommitbeslut kommunerna. Såvitt finns ingasom
på formalisera bildaplaner samverkan, kommu-att t.ex. att ettgenom

nalförbund.

3.7 Mässingsboån-Brunnsjön

3.7.1 Områdes och problembeskrivning

avrinningsområdeMässingsboåns 7 039 ha och beläget mellanär stort
ÅnHedemora och Säter i Dalarnas län. har tvâ källflöden dels

Mässingsboån rinner i de sydvästra skogsbeklädda delensom upp av
avrinningsområdet, dels Seebäcken har sin början i iskogsmarksom
områdets två källflödena förenas mitt i avrinnings-nordvästra del. De
området Mässingsboån rinner i 6 långa huvudfåranoch sedan den km

nårböljande jordbrukslandskap innan den Brunnsjön, vilkenettgenom
Broån till Dalälven.avvattnasgenom

Fyra områdets åtta delområden jordbruksdominerade med 62ärav
till 87 % åkermark, Källflödenas delområden består huvudsakligen av

%,Sjöandelen, förhållandevis liten.skog. 5 är
fosforBrunnsjön har de i särklass högsta halterna kväve ochav
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inom fosforDalälvens Främst de höga halterna ledervattensystem. av
till sjön i årligen omfattandedrabbas algblonmingatt stort sett av en

kraftigtoch sjöns stränder bevuxna med ochåratt vass annan
förvegetation. Dessa problem har lett till sjöns värde rekreation äratt

ligger i direkt anslutning tillstarkt begränsat den Hedemora.trots att
minska problemen i Brunnsjön drastisk minskningFör krävsatt en

närsaltsbelastningen till sjön. utgångspunkt frånMed studier kanav
fastställa i vilken omfattning fosforbelastningen till sjön måsteman

förbättras.minska för dess tillstånd skall Man har genomförtatt en
frånberäkning för Brunnsjön med utgångspunkt två olika år, torrårett

låg belastning och blött år hög belastning. I tabellen nedanett
redovisas belastningen från olika källor under årdessa hursamt

olika åtgärder.teoretiskt kan bortmycket tas genomsom

År År 93/94 Teoretiskt89/90Källa
möjligttorrt blött att ta

fosfor/årfosfor/år kg bortkg
fosfor/årkg

260 150Enskilda 260av-
lopp

10170 45Reningsverk

5090 75Lantbrukets
punktkällor

300 0250Skog och
övrig mark

Åkermark 100500 200-1500 1

2 200 400-1 300300Totalt 1 cacaca

för "farligliggerEnligt beräkningsgrundenden använda gränsen en
fosfor år respektive 1 200 kgbelastning sjön kring 800 kg ett torrt

fosfor tillnivå måste tillförselnår. nå dennablött För attett av
år, respektive 000500 1 kgBrunnsjön minska med kg ett torrt caca

nivå, måstenå långsiktigt hållbarår. För acceptabel,blött attett en
år, respektive 600minska ytterligare 300 kgbelastningen med ett torrt

%minskning med 60-70 dagensår. Detta innebärkg blöttett aven
teoretiskt möjligtjämfört i tabellenoch med vadhalter anges somsom

nivå kan nås.tveksamt denna högredetär om
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3.7.2 Hittills vidtagna åtgärder

Hedemora kommun har antagit målsättning sjöngöraatt nytten
syfte uppnåbadbar. I detta har reningsverk och andra störreatt

åtgärdats.punktkällor i hög grad
Hittills vidtagna åtgärder har dock inte varit tillräckliga för deatt ge

fosfortillförselnminskningar därmed förbättringaroch de iav
vattenkvaliteten önskvärda.årsom

Fosforn i i första från jordbruksmarkenhärstammar dag hand som
% avrinningsområdet38 och därutöver till mindre fråndelutgör av

små enskildapunktkällor avlopp.som
frigörs fosfornFrån jordbruksmarken via erosion dels från markytan

i markproñlen, inre erosion.och dels s.k.

Ytterligare3.7.3 åtgärder

förlusten fosfor brukningsmetoderminska krävs ändradeFör att av
då vegetation medförförlänger perioden täcker marken, attsomsom

inte övergödslas och höjer mullhalten i marken. Exempelmarken som
förändrade växtföljder, jordbearbetning,åtgärder utarbetandeär av

efternäringsbalanser Jordbruken bedrivs dock redan enligt hävd,m.m.
metoder enligt befintligsamhälleligt accepterade och beprövade samt

lagstiftning.
för fysiskt partiklar ändåVidare åtgärder dekrävs att stoppa som

åtgärder i såsomlossnar. För detta krävseroderar vattensystemet
artificiella våtmarker Genomförandetskyddszoner, dammar, m.m. av

åtgärder kräver dock i utsträckning ekonomiska bidrag.sådana stor
från miljöstödet till jordbruket.fås bl.a. Dock begränsas härDetta kan
till bidrag olika bl.a.ofta möjligheterna de krav sattsgenom som upp

tillämpningsföreskrifterna.svenskai de

iMiljösamverkan omrâdet3.7.4

tillförseln fosfori minska till BrunnsjönSom led arbetet med attett av
sjön bildades 1993 föroch därmed badbar hösten Arbetsgruppengöra

finns frånMässingsboån-Brunnsjön. l Hedemo-representantergruppen
jordbrukare i området, fiskevårdsområdetoch Säters kommuner,ra

i sammansättningenLänsstyrelsen Dalarnas län.samt av gruppen
på påverkaspeglar de intressenter eller kansättett annatsom

Mässingsboån och Brunnsjöns Vattenkvalitet.
viaArbetsgruppen arbetar kunskapsbaserat och har länsstyrelsens

miljöövervakning, konsultuppdrag och forskningsprojekt vid Sveriges
Lantbruksuniversitet samlat data god bild tillståndetsom ger en av
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i avrinningsområdet och vad orsakar vattenvârdsproblemen.av som
Denna kunskap har viasedan seminarier, studiecirklar ochman

demonstrationsprojekt försökt sprida till boende och andra med
verksamhet i området. råderI dag i enighet mellan myndig-stort sett
heter, VA-ansvariga, boende jordbrukareoch i Brunnsjöns avrinnings-
område vad det orsakar vattenvårdsproblemen.är Däremotom som

inte fullständighar uppnått enighetännu vilka åtgärderman om som
måste vidtas för sjön badbar.göraatt

Man har dock redan i demonstrationssyfte och därmed i begränsad
omfattning låtit någraanlägga kantzoner och gjort mindreäven en
dämning i själva âfåran diket. Möjligheten gå vidare i samarbetetatt
kring olika åtgärder emellertidbegränsas gällande regleringar ochav
utformningen miljöstödet till jordbruket. Arbetsgruppen önskarav
därför vissa dispenser från föreskriftergällande för kunna vidareatt
i sitt vidare avsnitt 10.3. hittills vidtagna åtgärdernaarbete, Dese som
inkräktat odlingsbar åkermark har bekostats Hedemoram.m. av

bidrag tillkommun berörda markägare.genom

Emån3.8

Områdes- problembeskrivning3.8. 1 och

kmz.lång områdeEmån 22 mil och 5004är avvattnar ett om
Sammanlagt 22 kommuner och 2 län ligger helt eller delvis i området.

många Emåns sträckning, inklusive biflödena, finnsInom delar ettav
kvillsystem. Emån iväl utvecklat meander- och belägenär ett

kultur- och odlingslandskap med höga biologiskavälutvecklat värden.
fiskarter,finns i Emån artrik, 30 värdefullBland ochannat en ca

några nordligastsötvattensfauna, däribland de belägna reproduk-av
tionsplatserna för mal och den för Emån specifika havsöringen. Det
finns också exempel viktiga och häckningsplatser förrast-gott om
fågellivet. ästräckan riksintresse förEn del har pekatsstor utav som

friluftsliv för kulturmiljövärd.såväl som
avrinningsområdet finns förInom närvarande rad miljöanknutnaen

innehållerI flera sjöar bottensedimentenproblem. högasystemetsav
Ävenmiljögifter såsom kvicksilverhalter och PCB. höga halterav av

Miljögifternapåvisats. kommer i första från tidigarePAH har hand
industriell Vidare åsträckanverksamhet. har delar där denav

invallats i syfte eliminerajordbruksbygdergenomkorsar över-att
svämningar i samband vattenflöden. Genom invallningarnamed höga

tidvis våtmarker förvandlats till jordbruksmark.har torrlagts och Dessa
viktiga för miljön artrikedomen. regleringområden och Denvar av

vattenflödet finns i tillsammans industrielladag, med detsom
vid vissa tillfällenutnyttjandet riskerar begränsavattnet attav
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vattenflödet till under för miljön nivå.acceptabel Vidare påverkasen
negativt ökning såväl slam- humushalten.vattnet genom en av som

3.8.2 Samverkan inom avrinningsområdet

bygderna EmånI och dess avrinningsområde brottas i mångarunt man
fall med problem såsom brist arbetstillfällen och därtill kopplad
avfolkning.

För på olika främjasätt samhällsutvecklingen i Emåområdet haratt
samarbetsprojekt projektetI deltar kommuner, länsstyrel-ett startats.

Emåns vattenförbund,LRF, ñskevattenägare, hembygdsföre-ser,
ningar, sportñskeklubbar, naturskydds- Ornitologiskaoch föreningar.

viktigt mål förEtt projektet samhällsutvecklingen, inklusiveär att
jord- och skogsbruk Övrigt näringsliv, skall ske miljömäs-samt ett
sigt hållbart sätt.

Som miljörelateradeexempel målsättningar i detta arbete kan
närrmas:

Bevarandet och utvecklandet kultur- och odlingsland-ett natur-,av
rik biologisk mångfald.skap med

Förbättrandet vattenkvaliteten utjänmandetoch naturligamotav mer
Emånsvattentlöden i vattensystem.

Stöd till lokala initiativ utnyttjar områdets unika ochnatur-som
kulturresurser.

Emåprojektet aktivt Naturvårdsverketstöds Fiskeriverket.ochav
följs också Boverket, Jordbruksverket,Det nära Skogsstyrelsen ochav

SMHI.
Projektet leds förmed nämndarepresentanterav en grupp ovan

intressenter till sitt förfogande har mindre kansli. Arbetet medettsom
vidta olika åtgärder bedrivs i antal arbetsgrupper:att ett

Vattenhushållning i Emån biflöden.med
Jord- och skogsbruk.
Fisk fiske.och
Hantering dagvatten.av
Näringsliv turism.och
Natur och kultur.
Uppgifter inriktning miljö-med och resursfrågor bl.a.ärmot

framtagandet vattenhushållningsplan Vattenhushållningsgruppenav en
miljömål föroch bl.a. vattenkvaliteten i Emån Natur- och kulturgrup-

pen.
Arbetet inom projektet finansieras bl.a. länsstyrelserna, vattenför-av

bundet, Sötvattenlaboratoriet, landstingen i Jönköpings- och Kalmar
Tilllän kommunerna. detta kommer frånmedel EU:s struktur-samt

fonder mål 5B.
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Genomförda3.8.3 eller påbörjade åtgärder

Vattenhushállningsgruppen

Gruppen för närvarande framarbetar med det bakgrundsmaterialatt ta
för vattenhushållningsplankrävs skall kunna utarbetas.attsom en

i början årDetta arbete beräknas klart 1998. Under vårenvara av
därefter1998 planen arbetas fram något utomståendekommer att av
institution.företag eller Upphandling denna tjänst pågår förav

närvarande.

Dagvattengruppen

för1998 anställs personal heltäckandeUnder hösten göraatt en
hårdgjorda exempelvis i inomkartering takytor, tätorternaytor,av av-

enligtrinningsomrädet. Karteringen skall planerna redovisas i GIS-ett
så fungera för beräkningarför kunna underlagsättattsystem som

för prioriteringar olikadagvattenflöden och underlagsom avav
åtgärder.

FiskegruppenFisk- och

försöka tillbl.a. med klarlägga orsakerna denGruppen arbetar att
nedgång i reproduktion. Utifrån dettahavsvandrande emå-öringens

möjligt åtgärder vidtas. pågår projekt iskall Detarbeta även ettom
Mycklatlon.inhemsk röding i sjönsyfte föda och plantera utatt upp

tillbakagång, troligeninhemska rödingen på stark pådenI dag är
inplanterade fiskarter.den konkurerasgrund utatt avav

skogsbruksgruppenJord- och

Syftetolikaområdet det bildats lokala vattendragsgrupper.Inom har
vidtagande konkretaoch deras arbetemed är att avgenomgrupperna

delavrinningsornråde.vattenkvaliteten i respektiveåtgärder förbättra
utbildningför medskogsbruksgruppen arbetar närvarandeJord- och av

delavrinningsornrådena.inom de olikalantbrukare

kulturgruppenNatur- och

riksintressenallainventerat och iGruppen har presenteratrapporten
lämnatavrinningsområdet. Man harKalmar läns del äveninom av

riksintressen.områdenpå ytterligare bör pekasförslag ut somsom
exempelockså gjort sammanställning de godaharMan över somen

kulturminnesvård.området naturvård ochfinns inom vad gäller
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Näringslivs- och turismgruppen

hjälp i påbörjatGruppen har med högskolan Kalmar projekt iettav
syfte höja och där så krävs skapa miljökvalitet i servicenäringarnaatt

näringslivet ioch stort.
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4 Vattenvârdsförbund

erfarenheterDe kunskaper och finns samlade inom vatten-som
vårdsorganisationerna måste till fortsattai det arbetet medtas vara
vattenfrâgorna. En avrinningsomrâdesbaserad övergripande orga-
nisation skulle tveklöst det lättare tillvaragöra dessa kunska-att ta

erfarenheter.ochper
Vattenvårdsförbunden bör delta aktivt i kommunernas pla-mer

neringsarbete. Detta kan ske de till obligatoriskagörsattgenom
remissinstanser. För detta skall få något genomslag i den kom-att
munala planeringsprocessen krävs dock kommunerna till sigatt tar
de erfarenheter och kunskaper förbunden kan bidra med.som

Det krävs vidare formaliserad regional planeringsprocessen
återverkan på den kommunala planeringsprocessenmed för att

till erfarenheterfullt kunna de kunskaper ochut ta vat-vara som
besitter.tenvårdsförbunden

Bakgrund4. 1

vattenfrâgorna inomomfattande med olikaarbetedag bedrivsI ett
vattenvårdsföre-vattenvårdsförbund,sammanslutningarideella som

fortsättningen jagvattenvârdskommittéer m.fl. I kommerningar olika
föreningar förvattenvårdandeolika formerkalla dessa vatten-att av

vårdsförbund.
Även vattenförbundenreglerade1976:997inom i SFSde lag

vattenförbunden och derastillbedrivs sådant återkommerarbete. Jag
i avsnittarbetssätt

aktörsorienteradeVattenvårdsförbunden vattenförbundenoch är
nivå.interkommunalorganisationer. förstaDe i handagerar

alltidiDe i dag existerande Vattenvårdsförbunden bygger stort sett
på hantering vattenfrâgorna inom områden avgränsas aven somav

äldstavattendelare dvs. avrinningsomrâden, delar därav. Deeller
Vattenvårdsförbunden bildades reaktionunder 1950-talet motsom en

viddet denna tid ialltmer uppenbara vattenhygieniska problemen
vattendragen. Betydelsefullt för bildandet första förbundendeav var
också i 1949 års byggnadslags efterföljd insiktenväxteatt att man

översiktlig planering och planläggning kunde vinna för-storagenom
idelar vattenvårdande syfte. Till exempel lokalisering vat-genom av
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i övrigt inom avrinningsom-anläggningar och insatsertenvårdande
tillgjorde lägsta kostnad.områden där deråden till störst nytta

bildades för Kävlinge-vattenvârdsförbundetförsta svenskadetNär
samordninginsikt väcktsredan bredareän år 1955 hade attom enen

vattenvårdsproblemen.nödvändig förform lösaorganiseradi attvar
vattenvårdsförbund liknan-eller1959 hade 20-taltidigt årSå ettsom

sinfrämst verksam-bildats. De kom koncentreraorganisationerde att
tillrådgivningrecipientkontroll ochfrivillig samordnadhet till myn-

m.fl.digheter och kommuner
lagstiftning årobligatoriskgjordesrecipientkontrollenNär genom

anlitanaturligt för länsstyrelsernamiljöskyddslagen det1969 attvar
recipientkontroll. Underför samordnadvattenvårdsförbunden en

följdflesta troligenförbund,nio de1970-talet tillkom som en av
mångaMot bakgrundrecipientkontroll.lagstiftningen att vat-avom

lagstiftning kanföljd tvingandetillkommittenvårdsförbund som en av
många organi-fråga sig hurMan börfrivilligheten ifrågasättas. även

recipient-samordnadeinte denexisteratsationer i dag hade omsom
obligatorisk.gjortskontrollen

15-talytterligare drygtbörjan har1980-taletsSedan vatten-ett
bildats,organisationervattenvårdandeliknandevårdsförbund eller

anledning Na-medDetta bl.a.och Mälaren.för Vänernbl.a. attav
sjöarnamiljöövervakningen deförklaratturvårdsverket stora somav

dock in-vattenvårdsförbundtvâ ärfråga. För dessaregional nyaen
1950-bildades underförbundför deriktningen densamma somsom

recipient-övervakning ochhuvudsakligennämligentalet och senare,
frivilliga kust-10-talperiod har därutöverkontroll. Under ettsamma
haft dendessa harbildats. Merpartenvattenorganisationer sam-av

för bildandet.grundviktigasterecipientkontrollenordnade som

uppgifter i dagochArbetsformer4.2

År undersökning ivid KTHGustafssonJan-Erikutförde1993 en
1990-taletunderutsträckning förbundenvilkenpå iavsikt redaatt ta

aktiva planeringsaktörer.fungeraplaneradefungerat eller att som
i291 medlemmarsammanlagt 1tillsändesfrågeformulärEtt ut

alltifrånvariation meduppvisadeMedlemsantaletförbunden. stor
vattenför-i Fyrisånsvattenvårdskommitté, till 120Saxån-Braånsi

flera förbund och detivissa fall medlemmaribund. Kommunerna är
325. Kommunernaskommunala medlemmarsammanlagda antalet var

kom-förbund utgjorde21. 132 och Ivarierade mellanrepresentation
Utöver kommunernaeller50representation procent mer.munernas

landsting,länsstyrelser,industrier,aktörerantalstortett somvar
fiskerättsorganisationer,LRF,skogsvârdsstyrelser,lantbruksnåmnder,

im.fl. medlemmarfastighetsägareenskildasportfiskeföreningar,
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förbunden. vanligasteDen medlemskretsen kombinationvar en av
kommuner, industrier och fåtal myndigheter. Medlemskretsenett

kunskapsunderlagutgör vilket bl.a. kommer till iuttryck 416ett stort
enskilda styrelseuppdrag.

Förbundens medlemmar fick bl.a. vilka verksamhetsområ-svara
bildats för,den de vad de sysslar med i dag, vad desamt attavser

inrikta verksamheten i långsiktigt perspektiv 3-10 år. Avmot ett
framgick klart den helt dominerande verksamheten, iattsvaren

många fall den enda, denär samordnade recipientkontrollen. Före-
eutroñeringbyggande den viktigaste aktiviteten.är näst I fram-av

förväntas,tiden enligt många, informationsspridning och bevarande-
åtgärder få ökad betydelse.

förbundEndast tolv eller fjärdedel sig år 1993 arbetaca en uppgav
med vattenplanering och hushållning. I längre perspektivett uppger
sig tredjedel vilja syssla med planering vattenanvändning. Fem-en av

förbund antingen framställthar vattenöversikt ellerton vatten-en en
vårdsplan. Sex föredessa kom till år 1985. Ytterligare sju harav
framställt någon form plandokument.annan av

flertalet förbundDet inte alls engagerade i översiktsplane-stora var
år 1990. förbundarbetet Endast tolv Fyrisån, Kävlingeån, Lidan-

Ljusnan-Voxnan,Nossan, Lyngern, Mörrumsån, Nybroån, Ringsjö-
Saxån-Braån,kommittén, Segeån, Vegaân, Vättern deltog på något

i flestaplanarbetet. De allra dessa remissinstans tillsätt ettav som
fåtal Översiktsplaner inom respektivekommuners avrinningsområde.
Endast Ljusnan-Voxnans vattenvårdsförbund, Ringsjökommittén och
Vätternförbundet aktivt försökt påverkahar översikts-sättett mer
planeringen.

Enkätundersökningen visade något egentligt försök tillatt en sam-
ordnad förvaltning och grundvattenresurserna inte gjorts inomyt-av

vattenvårdsförbund. förbundkretsen Inte endaett t.ex.av ansvarar
för församordnat provtagningsprogram inom sittgrundvattenett
område. Tjugo förbund ingen systematisk provtagningattuppgav av

förekommer.grundvatten
förbundenAtt i dagsläget, någramed undantag, inte fungerar

aktiva planeringsaktörer i förbundenspeglas de kanalerävensom an-
sig förvänder sprida kännedom sin verksamhet. De vikti-attav om

för informationsspridningkanalerna i huvudsak årsberättel-ärgaste
viaoch för medlemmarna.representanterserna

Som allmän slutsats enkätundersökningen framgick förbun-attav
dens viktigaste verksamhet denär samordnade recipientkontrollen,

resultat redovisas i årsberättelserna.normalt Sällan förbun-harvars
aktiva planeringsaktörer iden den mening deagerat att presente-som

långsiktiga mål för vattenresursutvecklingen inom sina avrinnings-rat
områden föreller plan vattenanvändning ochpresenterat vatten-en

flesta översiktsplanerarekvaliteten. De kommunala verkar inte heller



Vattenvárdsförbund52 SOU 1997:155

förbundenkunskapsunderlagdetnågon kännedomha repre-somom
senterar.

Gustafssons undersökning deJan-ErikbildDen vat-ger avsom
bekräftas iverksamhetorganisationernastenvårdande stort av en

vattenskyddsenhetNaturvårdsverketskommunundersökning ge-som
framgickundersökning dockår 1996. Av dennanomförde under att

förändratdiskussionorganisationer initieratantalmindre ettomett en
21pågående Agenda arbetet.detföljdarbetssätt avsom en

arbets-önskemål utveckladeochBehov4.3 omav
uppgifterformer, nya

kommit söka sigåren alltmerdeVattenvårdsförbunden har attsenaste
erfarenheter. Nå-och utbytastödja varandrasyfteivarandra attmot
paraplyorganisa-formaliseradför inrättandetstödenhetligtgot enav

Tills vidare skerframkommit.intesyfte dockhardettation med
kontaktersyfte då knytaår isammandragningar attstörre annatvart

Nästaerfarenheteri övrigt utbytaföreläsningar elleroch m.m.genom
med Mota-1998, troligengenomföras under höstenkommermöte att

vattenvårdsförbund arrangör.laströms som
erfarenheterochkunskaperbesitterVattenvårdsförbunden stora av

historiskoftaharfrågorna. De ävenvattenanknutnamed dearbete en
vattenföroreningar ochinsatsernaför förstatiden dekoppling till mot

demavrinningsornrådesvis. Jagalltid arbetatide har ansersettstort
samordnadei denaktörerviktigamycket vat-därför kunna nyavara

sinaGenomdelbetänkandet.föreslagit ijagtenadministrationen som
avrinningsperspektivvattenfrågorna imedfrån arbeteterfarenheter

vill, snabbt kunnasjälvautsträckning deockså, i den ta tagtorde de
vattenadministra-avrinningsområdesbaseradfrågor inomolikai en

tion.
Vattenvårdsförbundenvarförmigjag dock ställt ärfrågaEn som

itagit del kommu-hittills skettutsträckning vadi äninte större som
Vattenkvali-medarbetetoch därutöverplaneringsarbetet ävennernas

vattenförbättrande4.2. Vad gälleravsnittåtgärder,tetsförbättrande se
före-åtgärderförklaras medbristenåtgärder kan attengagemang

föreskrifteri generellatillståndsprövningen ochsamband mediskrivs
omrâde normaltvisstinomåtgärderolikaavvägning ettoch att aven

års1990från och med över-kommunernaMed tankeinte görs. att
medhushållningenbeaktaskallsiktsplanering vattenresursernaäven

mycketinte där, medförstå kommunernasvårtfalli alladet attär att
vattenvårds-sighittills skett, använtvadentusiasm änstörre avsom

område.på dettaerfarenheterochkunskaperodiskutablaförbundens
kommuner-tillfällenflera ärjag vid stöttpåstående attEtt som

planeringsarbetetideltagandeaktivt vatten-önskarinte avettsena
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vårdsförbunden. Man vill så inte ha någon inblandning isäga deatt
kommunala angelägenheterna. Däremot använder sig gärnaman av
det data- och kunskapsunderlag vattenvårdsförbunden fram.tagitsom
Jag kan inte det ligger någon sanning i dessa påståenden.avgöra om

kvarstår faktum flestaDock det de allra kommunerna inte släpptatt
vattenvårdsförbunden iin planeringsprocessen. Möjligen kan det bero

planeringsprocessen i dag sker inom kommunalade gränsernaatt
och i liten utsträckning med beaktande avrinningsornräde-mycket av

vilka i alltid delas såväl läns- kommungrän-stort settna, upp av som
avrinningsomrâdenKunskaper avseende skulle därmed kunnaser.

uppfattas mindre betydelsefulla vid planeringen.den kommunalasom
falletOm så verkligen jag inte heller, dock visar åtminstoneär vet

möjligheten kommunvis långtifrån alltiddagens planerasättatt att
tillräckligt i fall perspektiv. Skallvattenbaserat de kom-är vart ettur

kvarstå samtidigt vattenfrågorna,munala planmonopolet vadsom
resursutnyttjande Vattenkvalitet, ändå påsåväl kan hanterasavser som

ändamålsenligtrationellt och krävs den kommunala plane-sätt attett
förstärks regional planering.ringen med en

planering avseende vattenkvaliteten ochVad gäller med utnytt-
sådan regional planeringjandet resurssynpunkt kanvattnet ur enav

vid mig föreslagnaenligt mitt förslag i delbetänkandet ske de av av-
framförttidigare planerna skallrinningsmyndigheterna. Jag har att

för myndigheter ibindande kommuner, domstolar och derasvara
beträffande tillståndsprövning,verksamhetsutövning bl.a. meddelande

övrig tillsyn.råd, förelägganden och Mot bakgrund vad somavav
beträffande översiktsplaneringenanförts den kommunala avovan

vattenkvaliteten, bin-inklusive bör planernavattenresurserna, vara
översiktsplaneringenför i den kommunaladande kommunerna av

vattenfrågorna.
enligtmöjlighet för regeringen plan- och byggla-I dag finns atten

regionplaneförbund. sådant förbundinrättande Ettbesluta avgen om
flerafinns samordning kommunersbildas det behovkan avavom

i frågor användning markom-översiktsplanering ochvatten-om av
får sådana förbundRegeringen dock bara beslutaråden. om om sam-

ståndinte tillverkan kommer sätt.annat
i övrigt kommunövergripandeOm i så fall och hur elleroch envar

vilken ställningregional översiktsplanering skall ske och den skall ha
jag svårtförhållande till kommunala planeringen har i dagi den att ta

förfogandeställning till då den tid står till mitt inte med-knappa som
någon frågan. också tveksamtanalys Det dennanärmare ärger av om

direktiv.fråga omfattas minaav
vattenvårdsförbundenmöjligt till inteFör orsakenutrönaatt attom

åtgärdsarbeteti utsträckning deltagit i planerings- och anord-större
seminarium i år. Syftet seminarietjag den 15 september mednade ett

uppgifter önskemål,diskutera såväl nuvarande eventuellasamtattvar
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främst kring möjligheten till utvecklatfrågeställningarbehov och ett
för vattenvårdsorganisatio-deltagandeansvarstagande och störreett

också tillfälleplaneringsfrågorna. Jag villei exempelvis attnerna
Organisationsform möjlighet till behovfrågor ochdiskutera samtsom

aktörsinriktade organisationer.lokalaavgiftsuttag med dessaav
enighet kring frånseminariet fanns tämligenVid stor att manen

frivilliga på-fäster vikt vid det deltagandet. Ettförbundens sida stor
förrättningsförfarande,exempelvistvingat deltagande se av-genom

ansågsFrivilligheten grundpelarevill inte ha.snitt som enman
för förbundens ofta arbete med denförutsättning lyckosammaoch en

verkligen fri-Huruvida dettarecipientkontrollen. ärsamordnade ett
inte fri-recipientkontrollendå samordnade ärvilligt deltagande den

utsträckning. Många,inte i någondockvillig kommenterades större
utvidga sitttillockså tveksammainte alla,än att ansvarsom-varom

åtgärdsfrågorna. sågfrämst, Mankanskeplanerings-,råde mot men
få myndighetsroll. I stället önska-för skulledärvid risk att enmanen

kunskapsförsörjandesinrenodla rollbehålla ochde orga-somman
sigfall problem medsåg i månganisation. Man även ett att engagera

finansierasyfte enbartavgiftsuttaxering iform äni någon annat attav
föreskrivna samordna-för uppfyllandet denåtgärder krävsde avsom

recipientkontrollen.de
seminarietförbunden vidfleraframförde dockParadoxalt avnog

mitt sekretariat, hartill mig eller tillefteråt, direktäven attsamt man
areella näringar-förbunden vad deideltagandetproblem med avser
medlemmardeltaroch skogsbrukare gärnaJordbrukare ge-somna.

förkommerfallbranschorganisationer. I vissa ävensina att en-nom
organisa-sig såvälställerDäremotmedlemmar.skilda brukare är

alltid utanför den delienskilda brukarnadetionerna stort sett avsom
recipientkontrollfinansierarmed ochinnebär ärarbetet att mansom

följd de medlem-får tillövervakning. Dettavissa fallioch även att
såsom kommunala avloppsre-punktkällorna,representerarsommar

sårecipientkontrollfår bekostaindustrier,ningsverk och nogsomen
frånutsläppuppkommerpåverkanofta denäven genomsomavser

enskilda Problemetfall avlopp.i vissajordbruk ävenochskogs- samt
möjligheterfrågat efterflera förbundenallvarligtså att avanses som

finansieringeni arbetet med ochnäringarnade areellatvingaatt av
recipientkontrollen.

önskemåletmotsättning mellanfinnsUppenbarligen här ettomen
miljönpåverkar del-allaoch behovetfrivilligt deltagande attav som

finansierar reci-ochdärtill medvattenvårdsförbund och äritar ett
övervakning det aktuellavisseventuelltpientkontrollen och även av

området.
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4.4 Förslag till utvecklade arbetsformer, nya
uppgifter

Jan-Erik Gustafsson, KTH, har mig fått i uppdrag utreda ochattav
förslag vattenvårdsförbundens arbetelämna hur med vattenplane-

genomförandet vattenkvalitetsförbättrande åtgärderringsfrågor och av
vidareutvecklas.skulle kunna

redovisats i preliminär den 15 oktoberArbetet har rapporten
version i mitten november.1997. slutligEn är väntaatt av

Sverige så befin-Gustafsson inleder med konstatera längeänatt att
Vattenförvaltning.till aktörsorienterad Hansig i förstadieett enner

vattenvârdsförbunden i långsiktigt Agenda 21dock att ett pers-anser
nivå initieraför interkommunalpektiv väl lämpadeär att ut-en

användning Hanhållig planering och mark och vattenresurserna.av
imotiverar med förbunden redan dag,detta bl.a. attatt mangenom

direktofta för samordnade recipientkontrollen, harden enansvarar
för plan-tillgång till vattendata kan användasoch kontinuerlig som

vattenvârdsförbunden oftaVidareering vattenanvändningen. skulleav
på länsstyrelse- ochmyndigheternafylla roll därkunna och en

för nå ocheller personalharkommunnivå i dag varken utattpengar
planeringsinitiativ.med olikaagera

förutsätt-vissavattenvârdsförbunden underGustafsson pekar att
hjälpfrågor. Medrad andramedningar skulle kunna arbeta aven

grundvatten börför ochbedörrmingsgrunderNaturvårdsverkets yt-
genomförainitiera ochexempelvis kunnavattenvârdsförbunden en

Vidare börmiljökvalitetsnormer.miljömål ochdiskussion manom
syfte förbättra ochivattenvârdsförbundeninte ut-överväga attom

anförtros samlaskallvattenmiljödatabefintliga ävenveckla redan att
områden.i sinain uppgifter grundvattenresursernaom

inte förbundenviktigt övervägaocksåGustafsson det att omanser
till-och kommunernaslänsstyrelsernasbör helt oberoendegöras av

från just dessasitterdagstånds- tillsynsenheter. Ioch representanter
in-skulle kunnavissa falliförbundledningar vilketi mångaenheter

aktiviteter.hämmande vissaverka
vattenvårdsför-tillgängliga börfinnsmån finansiellaI den resurser

medarbetaGustafsson aktivt kunna ävenbunden enligt genom-
kun-syfte. börDettaprojekt i vattenkvalitetsförbättrandeförandet av

genomföras såväl i byggherreegenskap genom upp-somav egenna
handling.

utsträckningvattenvârdsförbunden fram till i inte iAtt dag större
Gustafsson till hu-i planerings- âtgärdsfrågornatagit del och anser

på bristen på ekonomiska och personellavudsaklig del bero resurser.
för-medlemsavgifter allmännaskall bara täcka deDagens

fördärför alltför obetydliga kunnavaltningskostnaderna och är att
kontinuerlig och därtill anställdfinansiera verksamhet perso-en mer
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förordar därförGustafsson olika frigörasnal. börsättatt resurser
regionalt för vattenvårdsförbundenssåväl nationellt och lokaltsom g

resursfrågorna.planerings- och Dessa bör i för-arbete med resurser
lför i respektive förbundhand användas anställa vattenhus-attsta en

Vattenhushållningsrådgivaren fungerahållningsrådgivare. skall som
vattenresursinformationförmedlare mellan dekatalysator och aven

Vattenhushållningsrådgivaren skallolika intressenterna. kunnaäven
kvalificerad rådgivare regionalafungera och lokala poli-som en

i översiktliga planeringen och Agenda 21 arbetet.tiker, delta den
vattenhushållningsrådgivare kunna arbeta medSlutligen skulle atten

vattenresursproblemen till allmänheten.föra kunskaput om
vattenvårdsförbunden aktörsorienteradesäkerställaFör att or-som

Gustafsson ekonomiskade enligtganisationer behöver även resurser
till min-åtgärdsprojekt. Dessa kanför genomförandet resurser enav

förbundens övrigtfrigöras inom medlemskrets. Idre del eventuellt
från EG:s miljöfonder.föreslår medel bl.a. skall sökas Ihan att

Gustafsson ingen legalfrivilligorganisationer finns enligtegenskap av
miljöavgifter.vattenvårdsförbunden Däremotförgrund att ta ut me-

fördela framtida intäkterfåkunna del ochhan de skulle taatt avnar
miljöförbättrande åtgär-syfte genomförafrån avgiftssystem i attett

der.
i syfteGustafsson rad åtgärderSammanfattningsvis föreslår atten
Åtgärderplaneringsaktörer.aktivavattenvårdsförbundenstärka som

pågående för-genomföras resultatet debörhan oavsett avansersom
förramdirektivförslag tillhandlingarana EG:s vatten.ettom

register samtligaförabör åläggas överNaturvårdsverket vat-att
bil-förbundinte i dag bara detenvårdsorganisationer och somsom

vattenförbund.stöd lagendats med omav
föreskrivaregleringsbreveti tillägg tillRegeringen bör att vat-ett

blir obligatoriskaorganisationeroch liknandetenvårdsförbunden re-
Översiktsplaner.kommunalai medarbetetmissinstanser

tillgång tillkostnad fåVattenvårdsförbunden bör vat-utan
statligahos verkfinns samlade eller lagradetenresursdata somsom

och SNV.SMHI, SGU
uppgifterskyldiga lämnabörgrundvattenBrukare att omvaraav
vattenvårds-grundvattenkvalitet till registreradeochgrundvattenuttag

administreraochmöjlighet hanterabör haFörbundenförbund. ettatt
samord-liknande dengrundvattensövervakningsprogramsamordnat g

recipientkontrollen.nade
anställa kompetentvattenvårdsförbundenstimuleraFör attatt en

försöksperiodfemårigundervattenhushållningsrådgivare bör staten ien
% lönekostnaderna.25bidra med av

genomföravattenvårdsförbundenstimuleraFör vat-attatt
föreskriva momsbe-regeringentenkvalitetsförbättrande åtgärder bör
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myndigheter till registrerade förbun-projektbidrag från defrielse på
den.

Sammanfattning4.5

erfarenheterochvikt de kunskaperdetJag är yttersta attatt avanser
vattenvårdsorganisationerna till i detfinns samlade inom tas varasom

avrinningsområdesbaseradvattenfrågorna. Enmedfortsatta arbetet
till-lättareorganisation skulle tveklöst detövergripande göra att ta

erfarenheter.ochdessa kunskapervara
förorganisationsformenställning tillslutliginteJag kan ta om

ifrivillig i dag ellervattenvårdsförbunden skall om manvara som
Organisationsform medövergå tillutsträckning skallstörre enen

för vattenför-såsom exempelvistvingande medlemskap,möjlighet till
önskemålorganisationernasmåsteSjälvfalletavsnittbund, omse
Samtidigt harlångt möjligt beaktas.deltagande såfrivilligtfortsatten

frågorna de areellalösa nä-skall kunnasvårt hurjag att ommanse
recipientkontrollenbidrag tillfinansiellaochdeltaganderingarnas

möjlig-organisationövergå till medmäni vissåtminstoneutan att en
kvalitet.påverkaraktörertvångsanslutahet vattnetsatt som

tillsynsmyndigheternaförfullt möjligtdocki detRedan dag attär
skogsbrukareexempelvis jord- ochåläggabefogatså attnär ge-anses

skett iHittills detta bararecipientkontroll. harnödvändignomföra yt-
flerdjurhâllare medför ändå endastomfattning ochbegränsadterst

finna någotjag inte kunnatså fallet harVarför är100 djurenheter.
miljöskyddslagentolkningpådet beropå. Möjligen kan avensvar

miljö-tillstånd enligtmedföretagbaraså sätt storatror attatt man
tolkning kansådanrecipientkontroll. Enåläggaskanskyddslagen
myndigheterfrån berördaaktivt tillsynsarbeteEttifrågasättas. mer

under-självfallet bidra tillskogsbruksföretag skullejord- och attmot
finansieringmed ocharbeteorganisationernasfrivilligalätta de av

recipientkontrollen.
miljöskydds-med stödrecipientkontrollensamordnadeOm den av

j skogsbruksföretag kanjord- ochtill flertaletutvidgasskullelagen
idå därmedliggervari frivillighetenfråga sig stort settdockman

tvinga-skulleienskilt ellernågon betydelsekälloralla varagruppav
recipientkontroll.genomförade att

vattenvårdsförbun-uppfattningGustafssonsJan-ErikJag delar att
kanplaneringsarbete. Dettadelta i kommunernasaktivt börden mer

iremissinstanser kom-obligatoriskatilldemske göraattgenom
igenomslagfå någotskalldettaFörplaneringsarbete. attmunernas

dock kommunernakrävsplaneringsprocessen tarkommunala attden
bidrakan med.förbundenkunskaperocherfarenhetertill sig de som

i förbundenmedlemmari egenskapkommunernaVidare krävs att av
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medger dessa meningsfullt finansiellasätt mandat ochatt ett ges
möjligheter.

Jag också det krävs formaliserad regional planerings-tror att en
återverkan påmed den kommunala planeringsprocessen förprocess

fullt tillvaratakunna de kunskaper och erfarenheteratt ut vatten-som
vårdsförbunden besitter för fulltäven kunna beakta frågor-samt att ut

vattenresursutnyttjande och Vattenkvalitet i planeringsarbetet.na om
Jag återkommer i avsnitt till vattenvårdsförbundens7 möjligheter
aktivt i åtgärdsarbetetdelta i syfte fördelabl.a. dettaatt samt att me-
för genomförandetdel vissa åtgärder.angelägna Jag vill dockav re-

jag tilldan tveksam frivillig organisationsäga äratt att utannu ge en
möjlighet till tvångsmedel och strikt styrning organisa-utan en av
tionsformen något i frågor.dessa förbundensMed tankeansvar

aktivrelativt ovilja del i just dessa frågor intetorde detstora att ta en
heller bli fråga för någon framtida diskussion. Däremot bör deten

möjligt i utsträckning ide lag regleradestörreatt vat-vara engagera
tenförbunden i frågor.dessa

Slutligen vill jag ocksåhär peka de problem kan uppstå isom
fall ingår fullvärdig ide länsstyrelse medlem vattenvårds-etten som

förbund. påverkar inte självaLänsstyrelserna vattenmiljön harmen
för frågor tillståndsgivning och tillsyn, vilket i sin på-turansvar som

verkar andra medlemmar. Länsstyrelserna får därför jag detsom ser
icke i vattenvårdsförbundönskvärd dubbel roll de deltarnär ochen

organisationer. Enligt min uppfattningandra liknande bör deltagandet
vattenförbund,i vattenvårdsförbund, liksom i avsnitt endast för-se

behållas sådana aktörer direkt påverkar vattenmiljön. Motsva-som en
föras beträffanderande kan kommunerna. Kommunernaresonemang

i vattenvårdsförbunden företrädare förbör den verk-representeras av
oftast reningsverk, medför direkt påver-samhet, kommunala som en

frånpå tjänstemän eller politikerkan och andra delarvatten av av
förvaltningen. Givetvis inte hindraskall detta länsstyrelserna och

från övrigt stödja vattenvårdsförbundenkommunerna i alla sättatt
i deras arbete.
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Samverkan vattenvård5 om m.m.

förrättninggenom

vattenförbund effektivt ikan verktyg arbetetLagen ettvaraom
miljöförbättrande åtgärder inom vattenområdet. Genommed en

kompetensomrâde kan den tillutvidgning lagens anpassasav
tillämpasverklighet och problem. Lagen bör kunnadagens även

vattenkvalitetsförbättrande åtgärder.beträffande

Bakgrund1

finns i isamverkan mark och dagBestämmelser rör vattensomom
första hand i regelsystem:tre

utföra förvaltafastighetsägare m.fl. för ochmellanSamverkan att
anläggningslagen 1973:1149.anläggningar ireglerasgemensamma

genomförafastighetsägare m.fl. för markav-Samverkan mellan att
1983:291.vattningsföretag i vattenlagenregleras

vissa intressenterfastighetsägare och andramellanSamverkan
i 1976:997underhåll regleras lagenvattendragrörande m.m. omav

vattenförbund.
beslutas inomför regelsystemen samverkanGemensamt de är atttre

förrättningsförfarande. De har detför även gemensamt attettramen
väsentligtsammanslutningar tillskapats i alltförvaltningen de somav

förvaltning samfälligheter.1973:1150lagenregleras om avgenom
har i första hand kon-beskrivs två regelsystemen. JagNedan av

förvattenförbund och redogör där demig på lagen ävencentrerat om
för bakgrundligger till grund lagen. Dettaförarbeten mot attavsom

flest beröringspunkter med mitt uppdragvattenförbund harlagen om
fungera vidi många fall skulle kunnavattenförbundensamt att en

vattenvårdsförbund,många frivilligavidareutveckling dagensav
vattenvårdskommittéervattenvårdsföreningar, m.m.

föra kortfattad diskussion kring möjlig-Jag kommer även att en
olika på området till enhetligslå dagens lagarheterna att samman en

lagstiftning, slutlig ställning i dennadockoch utan att tagemensam
fråga.
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5.2 vattenförbundLagen om

vattenförbund sammanslutning uppgiftEtt medär atten genom rens-
ning, reglering vissa vattenvårdande åtgärder främjaeller andra ett
från enskild ändamålsenligtallmän eller synpunkt och miljöbefräm-

ijande utnyttjande vattendrag, sjö eller vattenområde.vattnet annatav
vattenförbund skall verksamhetsområdeFör bestämmas.ettett

Frågan bildandet vattenförbund vid förrättning.prövasettom av en
förrättningRätten ansöka har den kan medlem iatt om som vara

i förbundet förstavattenförbundet. Medlem skall i hand denvara som
miljöskyddslagenenligt eller har medgivits inverkavattenlagen rätt att

vattenförhållandenavattenbeskaffenheten inomeller verksamhets-
Ävenområdet. nyssnämnda påverkar vattenför-den råttutansom

för förbundetshållandena skall det betydelse verksamhetärom av vara
sammanslutning fiskerättsägareVidare får kommun ellermedlem. av

ingå medlem.som
till vilken för-förrättning ställs berörd länsstyrelse,Ansökan om

frånförrättningsman. Om synnerligendet angelägetordnar ären
får förrättningsman förordnassynpunkt ansökan.allmän även utanen

vattenförbundinte bildandetOm hinder skall beslutmöter om av
innehålla uppgifter vattenför-i utlåtande, skallmeddelas ett som om

verksamhetsområde medlemmar ochverksamhet ochbundets samt om
andelstal.

vattenförbund bildas,skall skall medlemmar-När det bestämts att ett
fattastyrelse och beslut stadgar. Förutomvid sammanträde utse omna

i övrigtrörande stadgar och styrelse gällervissa specialbestämmelser
samfalligheter1973: 1150 förvaltningi lagenbestämmelserna avom

i tillämpliga delar.

5.2. Bakgrund1

tillkallades sakkunninga uppdragnovember år 1968 medDen 29 att se
Vattenlagsutredningen.dåvarande vattenlagen Beslutet hadedenöver

i riksdagen år 1967 begärt skyndsamsittbl.a. att enursprung
lagstiftning i syfte effektivisera frivilligautredning debehovet attav av

Riksdagen pekade bl.a. på detvattenvårdsförbundens verksamhet. att
förbund bildadevid bildandet frivilligafinnas problemkan samt attav

Vidare framhöll riksdagenförbund mycket fort kan upplösas.
frivillig finansiera åtgärder och demed grund kunnaproblemet att

Organisationsform vad gällermöjligheter tvingande kan ha attensom
erfordras från passiva medlemmar.driva in medelde ävensom

utredningen sitt tredje delbe-år 1973 överlämnadeI september
Vattenförbund SOUvattenlagen. Deltänkande, Revision av

vattenförbund.förslag till lag1973:31, till regeringen med omen
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5.2.2 Förarbetena

utredningen sig de då befintliga frivilliga vattenvårdsför-Enligt ägnade
i visst område.i huvudsak recipientkontroll Medlemmarbunden ett
industrier med behovvanligen kommuner och större attavvar

vattenområdet. vattenvårdsförbundendet aktuella Utöveranvända
finns frivilliga vattendragsförbundutredningen på detpekade ävenatt

fråga,uppgift ofta underhåll vattendraget i dvs.främsta år avvars
framhöllvegetationsbekämpning Utredningenfrämst rensning, m.m.

i många påtagligt förbättrats,kvaliteten vattendragdet, även uteatt om
vattenvårdande arbetet.fortfarande fanns behov detett att styraav upp

område störningar tillpå svårhanterat nämndesexempelSom ettett
tillförsel från jord- och skogsbruket.följd närsalteravav

frågan underhålli sitt fram tillUtredningen korn arbete att om av
frivilligaföralltför viktig kunna beroendevattendrag görasatt avvar

finnsmotsättningarpekade därvid deöverenskommelser. Man som
torrläggningsföretag avledande avloppsvatten. Manochmellan av

skulletankegångar på eller kommunernaavfårdade alla att staten
föradå detta skulleför underhållet vattendragenåläggas ett avansvar

miljöskyddslagen ochekonomiskt enligtöver stats-ett ansvar som
sammanhang skall bäras deuttalanden i andramakternas somav

exempliñerade jord- ochdetta medstörningar i miljön. Manförorsakar
tillnärsalteranläggningar med utsläppskogsbruk störresamt av

vatten.
förskäl talade generellutredningen fanns det starkaEnligt som en

vattenintressen i sammanslut-olikasamordning mellanlagreglerad
frivilliga sådana. Somformer dåvarandefastare deningar med än

på frågorsådan samordning pekadeviktiga delar ommanenav
kostnadsfördelning. Som exempelanslutningstvång ochanslutningsrätt,

sjö-underhåll pekade ochvattenintressenandra än rent man
recipient-syfte tillgodoseregleringar ivattendragsrestaureringar, att

minskning översvämnings-vattenförsörjningsintressenoch samt av
också frågorkraftändamål. nämndeför Manregleringrisker, dock inte

beskrivning desammanfattandeSomrecipientkontroll. ovanavensom
sigsyftet samordningen användemedåtgärderna ochnämnda man av

hushållning meduttrycket vatten.
utredningen främjahuvuduppgift enligtLagstiftningens attvar

vissa tvångselement avseendemed behovfrivillig samverkan, dock av
alltförenskildakostnadsfördelning. För skyddaanslutning och motatt

organisa-förpliktelser föresloglångtgående ekonomiska ävenattman
i Manrättsförhållandena borde regleras lag.tionsformen inreoch de

beträffande föreslagnafanns deockså de likheterpekade som
tvångssamfälligheterfrågani andra fall löstförbunden och hur omman

förvaltning samfálligheter.anläggningslagen och lagenbl.a. i avom
mellanförbundsbildning samverkanförSom villkor attett angavs
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intressenterna för främja hushållningen med i visstatt vatten ett
vattenområden skall väsentlig frånbetydelse allmän ellervara av
enskild synpunkt. Man också förbundmenade inte bör bildasatt om

blide kan medlemmar allmänt sig förbundsbild-motsättersom mer
ningen föroch har beaktansvärda skäl det. Bildandet alltsåbör kräva

frånuttalat stöd viss opinion intressenterna,de berördaett en av
opinionsvilkoret.

Som för förslaget tvångsmässigtstöd kunna ansluta intressenteratt
förbundettill anförde utredningen åtgärder för främjaatt att en

ändamålsenlig hushållning med vattentillgångarna bör ledettses som
i miljön. särskiltskyddet den Ett åvilar därmed, enligtyttreav ansvar
utredningen, olikade i anspråksätt ochtar vattenresursernasom

exempelvis utsläpp avloppsvatten påverkar dem. Därmedgenom av
inte så torrläggningsintressenterbör bara kallade exempelvissom

jordbrukare utsläppare avloppsvatten kunna tillanslutasävenutan av
förbunden.

förslog i första enligt miljöskyddslagenUtredningen hand deatt som
eller vattenlagen har utnyttja skallrätt att vattenresurserna vara

tvångsmässigtmedlemmar i förbundet de vid behov skall kun-samt att
sig frivilligaanslutas. Utöver detta kunde tänka radna man en

fiskevårdsföreningarmedlemsgrupper kommuner,som m.m.
Från enligt utredningen, vid avgiftmedlemmarna borde, behov en

administrativa En sådanmotsvarande de kostnaderna kunna utkrävas.
avgift, förbundsavgift, fördelas likakallad bör allmänt med stora

anknytningsamtliga medlemmar. Kostnader med tillbelopp
åtgärder vilka hänföra till viss Verksamhetsgren bör dockår att en
fördelas medlemmar med anknytning till verksamhets-enbart mellan

från varjeskälighetsprövning utgående medlemsoch med engrenen
intresseanknytning.

bildandet förbundet, enligt beslutsamband med självaI av av
fastställas lagenlighet Förlänsstyrelsen, bör stadgar och deras prövas.

förslagenligt utredningen tillunderlätta denna bör ettatt process
utarbetas.normalstadgar

5.2.3 Föredragandens kommentarer

regeringen 6 majutredningens betänkande underlag lade denMed som
fram 1975/76:2l5 förslag till vattenförbund1976 medprop. m.m.

genomgående, fåtalRemissinstanserna hade med undantag bl.a.ett
till förslagen.Naturvårdsverket, varit övervägande positiva Före-

förslaget.sig också i utsträckning bakomdraganden ställde mycket stor
Beträffande möjligheten förlita sig på frivilliga sammanslag-heltatt

anfördesningar att:
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Underhâllsfrågorna alltför viktiga för helt beroendeär görasatt
inteöverenskommelser. Det kan rimligt enstakaattav vara men

betydelsefulla intressenter sigskall dra undan samarbete eller
lagstiftninghelt sabotera detta. En enligt min mening deger

positiva intressenterna i samarbetet behövligt stöd och dessutom
får fortsatta verksamheten erforderlig lagstiftningden stadga. En

också nödvändig för ståndtorde skall kunna tillattvara man
fördelning förenaderättvis kostnaderna med verksamheten.aven

anförde vidare lagstiftningen borde utformas såFöredragande att att
aktiviteter underhåll omfattas. Somangelägna exempelandra änäven

restaurering sjöar intenämndes och vattendrag avseende baraav
förorenadvattenkvaliteten i sig omhändertagande markävenutan av

syftebottensediment. Vidare nämndes också vattenreglering ioch att
minstastånd allmännt miljövårdsintresse önskvärdfå till en ur

recipient-vattenföring vidare fungerande och samordnadsamt en
kontroll.

vattenförbundutgångspunkt för utformningen lagenSom av omen
förvaltningföredraganden anläggningslagen och lagen om avangav

samfälligheter.
anförde föredragandenBeträffande anslutningsskyldiga medlemmar

företagutredningen föreslagit, dvs.vidgas vadden borde utöveratt
Som exempeltillstånd enligt miljöskyddslagen eller vattenlagen.med

anslutningsskyldighet nämndes anmäl-ytterligare medlemmar medpå
jord- skogsbruk,enskilda avloppsanläggningar, ochningspliktiga större

föravledning be-avrinning tillmedvägar vattenvatten samt av
anslutningsrätt.förordades därmedvattningsändamål. För dessa även
för finansieringanförde också kostnadernaFöredraganden ävenatt

såsom restaurering sjöarallmänt intresseåtgärder med enbart ett avav
vattenförhållandena.inverkarfördelas mellan alla dembör som

5.2.4 vattenförbundMöjlig utveckling lagenav om

stödjafrämja miljövårdsintressen i vattendrag,syfteLagens är attatt
tvinga invid möjligtinitiativ behov detfrivilliga göra attsamt att

påverkarpå ellermotsträviga intressenter, sätt ettett annatsom
förbundsformenVidare medgeri samarbete.vattendrag, ett en

syfteför åtgärder iavgift fördela kostnadermöjlighet attatt genom en
åtgärder. Detta kostnaderför vattenmiljön angelägnavidta ävenavser

Vidare sådanaintresse. kanåtgärder endast allmäntför har ettsom
tillstånd enligtverksamheter medfördelas inte barakostnader

andra verksamheter medlagstiftning på allagällande ävenutan en
areella näringarna.vattenmiljön, således depåpåverkan även

bravattenförbund skulle kunnaJag lagen ettatt varaomanser
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för kring miljöföbättrande åtgärder iinstrument samverkan vattendrag.
kommit utnyttjas i tämligen omfattning,har lagen begränsadTyvärr att

vattenförbund bildats. Anledningen tilli tio dettadag har knapptt.0.m.
för-ofta omfattande och omständligtproblem medsägs ettvara

något till förklaring.rättningsförfarande. Jag tveksam dennaär
förrättningsförfarande problemfritt, minstVisserligen inte inteär ettett

omfattar många Som framgår skall dockdet sakägare klart ettom
först opinionsvilkoret uppfyllt. Omvattenförbund bildas det s.k. ärom

för inte förrätt-så fallet delägarkretsen inte tordeoch ärär storom
bli särskilt svår och långdragen. Det kan därmed ligganingen behöva

varit svårt uppfylla opinionsvillko-till hands detnärmare att tro att att
varit svårt företag inklusive kommu-det har berördadvs. att attret,

åtgärder i syfteintresserade vidtamed vattendraglängs attett avner
såMöjligen också denförbättra vattenmiljön. kan det attatt vara

vattenförbund visst innebär, på"piska" lagen sätt sammaomsom
tvingat fram frivilligarecipientkontroll, harkravetsätt omsom

vidtagande åtgärder.överenskommelser om av
förändrad vattenfrâgornas betydelseförhoppningsvisMed synen

kvalitets-därtill behovetsåväl kvalitetssynpunkt och avresurs- somur
uppnå miljökvalitetsmål ochåtgärder i syfte kommandeförbättrande att

avrinningsområdesbaseradkombineratmiljökvalitetsnormer, med en ny
vattenförbundmöjligheten till bildavattenadministration, jag atttror att

utsträckningutnyttjas i betydligtoch större änkan komma att nytt
hittills.

åtgärderna tillvattenförbund de vidtagnabegränsarLagen om
minsta vattenföringreglering avseendeunderhåll, medrensning och

framgår dock klartOm förarbetena studerasrecipientkontroll. attsamt
miljöförbättrande syfte. Attåtgärder itiden frågaheladet är om

syfte minskaåtgärder ivattenkvalitetsförbättrandeexempelvis att
inte torde enligtorganiska gifternärsalter, nämntshalterna m.m.av

lagförslagetsförvid tidpunktenuppfattning beromin att man
perspektiv skullefrågor i längreinte trodde dessautarbetande ettatt

flera påpekas i stället dePå ställenproblem.komma utgöra ettatt
förbättraoch därmedgjorts minska utsläppframgångar med attsom

ytterligareförhoppningarvidarevattenkvaliteten samt om en snar
vattenförbundförslag tilli lägga lagförbättring. Skulle dag en omman

minskaåtgärder i syfte halternajag övertygad ävenär attatt avom
onaturligtexempelvis närsalter i högafrämmande ellerämnen

omfattats lagen.koncentrationer hade av
hushållning medi förarbetena talarNär vatten ettsomomman

omfatta hanmaråtgärder lagen börsamlingsnamn på de utpekade som
kring dessadiskussioner vokabulärdagens ochmycket näraman

Även hushållning medi vattenlagen använderfrågor. vattenom man
försöketjag det dåtidaresursutnyttjande synpunkt tyckerenbart attur

syfteför åtgärder i bättresamlingsnamn och begrepptill utökat attett
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hushålla med tillvarataoch såväl miljö hushållnings-vatten ur som
synpunkt tilltalande.är

För lagengöra vattenförbund maximaltatt operativ i deom nu
förhållandenagällande beträffande Vattenkvalitet jag tilldetattanser

uppgifterde räknas fogasäven bör vidtagande åtgärder isom upp av
syfte minska förekomsten iämnen till sådanatt nivåvattnetav atten
god Vattenkvalitet kan uppnås. Detta skulle det möjligt förgöra
intressenter längs vattendrag vidoch behov medett att gemensamt,
inslag tvångsmedel, genomföra vattenkvalitetsförbättrande åtgärder.av
Exempel på sådana åtgärder byggaär dammar återskapaochatt
våtmarker i syfte öka avgången kväve till luft och i syfteatt ävenav

öka sedimentation partikelbundet fosfor och på såatt minskasättav
halterna dessa iämnen vattnet.av

Jag tycker också bör införa den sammanfattande beteck-att man
ningen hushållning med för bl.a. dessa åtgärder och ivattenresurser

definitionsmässigtlagen det vidare betydelse. åtgärderAllage en som
syftar till förbättring vattenkvaliteten eller bidrar till effektivt,ettav
resursbesparande och miljövänligt utnyttjande börvattenresursemaav
således omfattas begreppet hushållning med På såvattenresurser.av

möjlighetensätt öppnas för förbundenäven vidta åtgärder iatt nya
syftedetta intede specifiktäven i lagen. Som exempelnämnsom

detta kan åtgärder i syfte främjanämnas återetablering föratt en av en
vattendrag naturlig artrikedom och storlek olikaäven deett

populationerna. Ett mycket aktuellt område underlättandetär av
återetablering vandrande fiskarter i rinnande vattendragav genom
byggandet ñsktrapporav m.m.

Jag positivt vattenförbundens möjlighet aktivarespelaattser en
roll i det framtida avrinningsornrådesvisa vattenfrågornaarbetet med
exempelvis avseende prioriteringar fördelning Jagoch medel.av
återkommer jag till denna fråga i avsnitt 7.

5.3 Anläggningslagen

Enligt anläggningslagen kan anläggning inrättas flerafören gemensam
fastigheter. Med anläggning jämställs i tillämpningen grönområden

kräver skötsel. Lagens bestämmelserm.m. som gemensam om
fastighet tillämpningäger motsvarande och, dettomträtt, gruva om

lämpligt, byggnad ofriär även eller anläggning på grund samtannan
även naturreservat.

Frågan gemensamhetsanläggningar lantmäterimyndig-prövasom av
vid förrättningheten efter ansökan i första hand fastighetsägareen av

skall delta i anläggningen. Rätt förrättningansöka till-attsom om
kommer kommunen ochäven hyresgästorganisation i vissa fallsamt
länsstyrelser, tvångsförvärvare, väghållare m.fl.
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förLantmäterimyndigheten skall utreda förutsättningarna anlägg-
behövliga tekniska arbeten och värderingar.ombesörjaningen och

myndigheteroch med de berörsSamråd skall ske med sakägarna som
till för enskildaOm villkoren skydd allmänna ochanläggningen.av

lantmäterimyndigheten anlägg-uppfyllda meddelarintressen är ett
anläggningens ändamål, läge, storleki vilket bl.a.ningsbeslut, anges

förfastigheter andelstaldeltagande och derasbeskaffenhet,och
upplåts för anläggningen.driftutförande detoch utrymmesamt som

anläggningssamfällighet.fastigheternadeltagande utgörDe en

samfalligheterförvaltning5.4 Lagen om

enligt lagenanläggningssamfallighet skerFörvaltning enav
samfálligheter.förvaltning1973:1150 avom

vilketdelägarförvaltning,anläggningar förekommer s.k.mindreFör
nödvändiga förvaltnings-beslutardelägarnainnebär gemensamtatt om

åtgärder.
samfällighetsföreningemellertidskalldelägarePâ begäran enav

lantmäterimyn-hållssammanträdeskerbildas. Detta ett avsomgenom
sammanträdetförordnar. Vidmyndighetendendigheten, eller av som

hållasfårSammanträdestyrelse ävenochstadgar utanutses.antas en
förrättninganslutning tillidet skerfrån sakägare,begäran enom

frånväsentlig betydelseoch detanläggningslagen ärenligt t.ex. om av
bildas.samfállighetsföreningensynpunktallmän att

församfállighetförvalta denändamålSamfállighetsföreningens är att
verksamhetbedriva ärfår inteFöreningenbildats.denvilken som

tillgodose.skallsamfállighetenändamålför detfrämmande som
skallförvaltningskostnader skeföreningensför täckaUtdebitering att

och verkställsangivna andelstalenanläggningsbeslutetienligt de
föreläggsutgiftsstatochinkomst-styrelsen upprättaratt somengenom

godkännande.förföreningsstämman

enhetligareMöjlighet till5.5 systemett

lagstiftningen haibefogatdetnaturligtvis diskuteras ärkan attDet om
följandefrågor. I detnäraliggandeför såolika systemtre pass
möjlig-i sakfråganställningkortfattat ochjagdiskuterar utan att ta

anläggningslagen. Jagvattenförbund ilagenintegreraheterna att om
betydligtdetjag bedömmerpeka påhärdock redanvill att som

modernisera lageni avsnitt 5.2enligt mittviktigare omatt resonemang
vattenkvalitetensyfte förbättraåtgärder iså allavattenförbund attatt

anläggningslagen.vattenförbund iinarbeta lagenomfattas, än att om
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En eventuell sammanslagning därförbör tillsavvaktas dess att
nödvändiga förändringar gjorts i lagen vattenförbund. Skallom en
sammanslagning bör därvid sammanslagningövervägas även meden
berörda delar i vattenlagen inte haftJag har dock möjlighetövervägas.

frågeställning.analysera dennaatt

Skäl för enhetligare5.5.1 ett system

vattenförbund förrättningsorganisationLagen kräver skapasattom en
fall tillämpas.i varje enskilt där skall Förrättningsmannenlagen som

tillsätts länsstyrelsen skall såväl miljö-ha kunskaper de ochav om
vattenrättsliga frågorna själva förfarandet för uppnåattsom om
samförstånd åstadkomma efterfrågademellan sakägarna och det

vattenförbundresultatet. Lagen har bara utnyttjats i knapptettom
falltiotal sedan den inrättades.

Parallellt finns det delvis statlig, delvis kommunal organisation,en
uppgift förrätt-lantmäterimyndigheterna, har till handläggaattsom

Ettningar för fastighetssamverkan enligt anläggningslagen. tusental an-
läggningsförrätmitrgar genomförs varje år och lantmäterimyndigheterna

praktiskt samverkansfrågor. Specia-hanterahar stor att rentvana av
fallenlistkunskaper i enskilda knyts till myndighetende genom

sakkunnigförordnande.
januari 1998 lagstiftningenDen upphör den nuvarandel om

Enligt nuvarande ordning enskilda i vissaenskilda kanvägar. vägar
vattenför-i vissa delar liknar reglernafall hanteras sättett omsom

förrättningsmansärskild ochbund, länsstyrelsen utser attt.ex. att en
verksamhetsområde I med de reglerna fr.o.m.ochavgränsas.ett nya

rörande med stöd anläggnings-är 1998 sker all samverkan vägar av
Manförvaltning samfälligheter.och lagen kan härlagen om av

lagändringen viljeyttring från lagstiftarens sidaeventuellt tolka som en
förenkla lagstiftning och undanröja dubbelreglering.att

enligtför olika former miljövårdEn kraftigt utökad samverkan ärav
förutsättning för fortsatt effektivtmin uppfattning arbete medetten

Ävenfrågor. beträffande utnyttjandedessa utökad samverkanen av
förutsättas. Förutom de frågor jag imark och kanvatten tar uppsom

diskussion fördes inomdetta betänkande kan dennämnas som ramen
för Grundvattenutredningen, vilken hade till uppgift utreda huratt
hushållningen med grundvatten kunde förbättras. I sitt delbetänkande

1994:97,Reglering enskilda brunnar SOU konstate-Vattenuttagav ur
utredningen problemen vattenbrist saltvatteninträngningmed ochattrar

i många fall i fastig-endast kan lösas samverkan mellan berörda
Utredningen föreslog inga lagstiftnings-hetsägare. dock konkreta

åtgärder i syfte.detta
Genom enhetlig lagstiftning för fastighetssamverkan kanen man
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uppnå fördelen förrättningsorganisationenbl.a. den upprätthållakanatt
själva förfarandet,hög kompetens vad gäller dvs. åstadkommaatt

samförståndslösningar. också såDet torde samordningattvara en av
flera åtgärder liknande syfte möjlighetenolika med ökar till långsiktigt
hållbara lösningar.

finns således omständigheter för införaDet talar börattsom man en
lagstiftning för fastighetssamverkan.enhetlig Jag dock denattanser

huvudsakliga anledningen till vattenförbund bildats inte främstatt
frågor i stället bristande viljahar med dessa kan berogöraatt utan

genomföra sådana åtgärder.att

skiljer5.5.2 Vad lagarna åt

i lagen vattenförbundjämförelse mellan bestämmelserna delsEn om
förvaltning samfälligheter visaranläggningslagen och lagendels om av

till likartade.regelsystemen delar ärstoraatt
vattenförbund diskuterades möjlig-i förarbetena till lagenRedan om

regleringen till gällande bestämmelserknyta denheten att omnya
avsågs anläggningslagen och bestämmelsersamfälligheter, varmed om

huvudsakliga skälet tillvissa vattenföretag i vattenlagen. Det en
ilagstiftning i anläggningslagen ochbestämmelsernaattseparat var

stadigva-sikte anordningarvattenlagen ärtar gemensamma som av
för näraliggandefrämst ekonomisk betydelse,rande, grupp aven

omfattaVattenförbundens verksamhet avsågs däremotfastigheter. 1vattenvårdssynpunkter.främst från allmännaåtgärder med betydelse
delaktighet i vattenförbundinte lämpligt knytaVidare ansågs det latt ett

1skillnad verksam-viss fastighet. Entill innehav attannan varav en
frånfullt preciserasvattenförbund eller böri varken kanheten utett i

ibörjan.

lagstiftningför enhetligVissa frågor betydelse5.5.3 av en

anläggningslagen samordnas tillvattenförbund ochSkall lagen enom
lagstiftning vissa frågor beaktas och analyseras.enhetlig börgemensam

samordnasi fall berörda delar vattenlagenVidare bör detta även av
haft tillräckligt tidlagstiftning. dock inte medsådan Jag harmed en ny

och kommenteraförfogande för kunna analyseratill mitt närmareatt
fråga.denna

Syfte

framgårså det klartanläggningslagen bör ändrasPortalparagrafen i att
fastighetssamverkan denförtillämplig änlagen är taratt somannan l

mmg
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formeralltså allaanläggningar,utförande ävensikte sam-avav
syfte.miljöförbättrandevattenfrâgor ikringverkan

förfarandefrágorVissa

anläggningsförrättningar börtillämpas vidFörrättningsförfarandet som
vattenvårdande syfte.ivid förrättningartillämpligt ävenkunna göras

vattenför-enligtförrättningsmannen lagenKompetenskravet om
sakkunnigförordnande.medkunna lösasbund torde

tordevattenvärdsförrättningarvidspeciella rollNaturvårdsverkets
Möjligen kanvissa särbestämmelser.införandetlösaskunna avgenom

såutformas demiljödomstolarnaföreslagnadeske attdetta attgenom
förrätmingslagstiftningen.enligtöverklagasbeslutkan prövaäven som

Delägarkretsen

Även miljöskydds-finns enligträttigheterde attmerparten somavom
tillvattenbeskaffenheten knutnapå ärinverkavattenlagenellerlagen

vilka rättsinnehavarebeträffandeutvidgning görasfastigheter bör en
anslutnings-anslutningsberättigade elleringå i kretsenskall avsom

bedriverså allaUtvidgningen bör sättgörasskyldiga. att som
särskiltomfattas. Dettaverksamhet ärvattenpåverkandeformnågon av

näringarna.de areellaviktigt vad avser

Ändamål avgränsningoch

Enomsorgsfull analys.avgränsning kräversyfte ochFrågan enom
anslutninganläggningslagensverksamhetsområde tillfrånövergång

preciseringeventuellt lösasväsentlighet kanefter avengenom
ofrånkomligt ävensjälvfallet heltDetväsentlighetsvillkoret. är att

betydelseåtgärder medinriktningvattenvårdsförbundslagen om
omfattas.vattenvärdssynpunkterallmännafrämst ur

ibåtnadsvillkorethurövervägasmotsvarande börPå sätt även
syfte.miljövårdandeivid samverkanskall bedömasanläggningslagen

Även skallanläggningslagenenligtbeslutvadreglerna ettom
förvärdejustering dock ävensådanjusteras. En ärinnehålla mäste av

i fleraExempelvis hargemensamhetsanläggningarna.traditionellade
drift ochregleramöjlighetenefterfrågats närmaresammanhang att

syfte.miljövårdandefrämst ianläggningar,underhåll gemensammaav

Förvaltning

för-ibestämmelserna lageni daggäller redanväsentligtI allt om
skillnaderför vattenförbund. Desamfälligheter smärrevaltning somav

undanröjas.torde kunnafinns
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5.6 Sammanfattning

Sammanfattningsvis jag vattenförbundlagen redanattanser om som
utformadden i dag effektivtkan verktyg iär det aktörs-ettvara

miljöförbättrandebaserade arbetet med åtgärder inom vattenområdet.
Genom utvidgning lagens kompetensornråde från rensning,en av
reglering och recipientkontroll till vattenkvalitets-ävenatt avse
förbättrande åtgärder såväl enskild allmän synpunkt kan denur som

till verklighetdagens och problem. Jag därförattanpassas anser man
till uppgifterde räknas i lagen foga vidtagandebörävensom upp av
vattenkvalitetsförbättrande åtgärder, syfteexempelvis i minska före-att
komsten vissa iämnen vattnet.av

vidare införa sammanfattandeJag bör den beteck-attanser man
hushållningningen med för bl.a. dessa åtgärder.vattenresurser

i vidare så åtgärderBegreppet kan lagen betydelse allaattges en som
syftar förbättringtill vattenkvaliteten eller bidrar till effektivt,ettav

miljövänligt utnyttjanderesursbesparande och vattenresursernaav
för förbundenomfattas. På så möjligheten vidtasätt öppnas även att

åtgärder i syfte inte specifikt i Somdetta de lagen.även nämnsnya om
på åtgärder i syfte främja åter-exempel detta kan nämnas att en

etablering för naturlig artrikedomvattendrag och storlekävenettav en
de olika populationerna.

vattenförbundVad gäller likheter mellan lagen och anläggnings-om
förvaltninglagen samfálligheter jag det intelagen samt om av anser

samordning till lagstiftning skulleuteslutet kunnaatt en en gemensam
effektivisera bildandet drivandetunderlätta och och av gemensamma
syfte förbättra miljönanläggningar i i sjöar och vattendrag. Jag villatt

enligt min mening inte brister i lagstiftningendock betona det äratt
bildandet vattenförbund. Skalli första hand begränsat av ensom

vattenförbund anläggningslagensamordning lagen ochav om genom-
föras därför först efterbör detta ske andra det lagenatts0mett steg

vattenförbund i mina förslag i frågan.enlighet medanpassatsom
Vidare därvid samordning delar ibör med berörda vattenlagenäven en
analyseras och övervägas.
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internationell utblick6 En

samverkanolika formerAvrinningsområdesvis förvaltning och av
något elleringetolikakring miljöfrågor mellan aktörer sättär nytt

förramdirektivEG-kommissionens förslag tillSverige.unikt för vatten
avrinningsområdena skall utgörainnebäradetkommer attantas attom

förväntadärförkanManför förvaltningengrunden vattenresurser.av
medlemsländerna. Jag harfrågorför sådana blandsig ökat intresseett

omfattandenågongenomförahaft tid möjlighetinte eller att mer
avrinnings-kringfrågorstudie olika länder hanterarkomparativ hurav

ställetmiljöfrågor. IkringVattenförvaltning och samverkanorrirådesvis
in-särskiltnågra länder pekatsjag valthar utatt somsomse

Åland Frankrikeochutredningens gång besöktunderJag hartressanta.
Storbritannien.material Norge ochinoch hämtat om

Åland1

Åland stifta pålagarsjälvstyrelselagenligt råtthar vatten-att egnaen
Eftersomi kraft januari 1997.trädde den 1området. vattenlagEn ny

Åland, harEG-rättenFinland, bundetdel är manaven avsom
vattenområdet.direktiv påtill antallagen ettanpassat

Ålands Syftetpraktiska behov.utformad så denLagen är att passar
detvattenområden skall användas sättochmed lagen är att vatten

Åtgärder motverkaruthållig utveckling.bäst ensomengagnarsom
nyttjande, skyddtillämpas påinte tillåtna. Lagenutvecklinguthållig är

andramarkanvändning ochgrundvatten,ochvårdoch yt-av
påverka I lagtextenriskeraråtgärderverksamheter och vatten.attsom

fastatilltillämpningsområde inte begränsatärsärskilt lagenssägs att
alltså. in-diffusa omfattas Ikällornadeföroreningskällor, även

åter-definitionerfinns antalledningen till lagen termerett av som
kvalitetsnormdefinition vad är.i lagen,kommer t.ex. av enen

skallkravbestämmelserfinns antal allmännaI lagen ett som
förbl.a. skyddDet handlari olika verksamheter.tillämpas om

enskilda intressen, val plats,till ochVattenkvalitet, hänsyn allmänna av
försiktighetskrav.skyddsåtgärder och

lagstift-instrument icentraltförKvalitetsnormer utgör ettvatten
fördet behövsLandskapsstyrelsenutfärdaskanningen. Normer omav

formuleraskravsäkerhetsmarginal klara de allmännamed storatt som
finnas, ingafauna skallflora ochnormali lagen, krav attatt
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hälsorisker skall uppkomma Det är och skyldighetosv. attvar ens
efter förmåga tillfälleoch aktivt handlande och avståattgenom genom
från påverkan skydda vårdaoch Det finns alltså allmänvattnet. en
handlingsplikt för alla och Detta skall jämföras med lagenatten var.

gäller diffusaäven källor. Man kan alltså fråga sig hur den enskilde
bilägaren skall uppträda. Rimligen han skyldig minimeraär sinatt
bilanvändning det sig sannoliktrör markering änmen mer om en en
reell handlingsregel. En särskild bestämmelse reglerar vilken rättsver-
kan kvalitetsnorm skall ha. Till fårexempel inte eller ändraden ny
markanvändningsâtgärd vidtas därigenom riskerar attom man
vattenkvaliteten försämras eller förbättring försvåras i områdeett som
omfattas kvalitetsnorm. Vissa undantag finns i lagtexten.av en

Om kvalitetsnorm inte uppnåskan skall Landskapsstyrelsen taen
fram vattenförbättringsplan för området. förAnsvaret genomföran-en
det kan delegeras till kommunerna eller till kommunal nämnd. Deten

Ävenslutliga för genomförarandet kan dock inte delegeras.ansvaret
Åtgärderplanens rättsverkan regleras direkt i fårlagtexten. inte vidtas

står i strid med planerna. Pågående verksamheter påverkas intesom
automatiskt plan det krävs särskilda beslut i enskildadeutanav en
fallen. Hittills april 1997 har inte fastställt några kvalitetsnormerman
eller förbättringsplaner. Det har varit svårt fram bl.a. påatt ta normer
grund åländska ide utsträckning påverkasatt vattnen storav av

Östersjönoch vindar i och vattenkvaliteten därmed varierarströmmar
framstarkt. Man hoppas dock kunna för inreatt ta vatten.normer

iEn tanke lagen kan utnyttja förbättrings-är s.k.attannan man
uppkommer viss åtgärd.överskott grund Om ettsom av en

uppståröverskott kan 2/3 överskottet utnyttjas i verksam-av annan
sig någonhet. Man kan tänka denäven skapatänatt annan som

förbättringsöverskottet få utnyttja formkan det, handelrätt att en av
utsläppsrättigheter Möjligheternamed kan uppkomma. arbeta medatt

förbättringsöverskott till tillståndspliktighar begränsats verksamhet.
Det Landskapsstyrelsen i tillståndsärendet skall bestämmaär som
vilket förbättringsöverskott uppkommit följervadutöversom som av

på åtgärder, alltså effekter frivilliga åtgärder.lagens krav För-av
får inombättringsöverskottet bara användas visst områdeett som anges

i tillståndsbesluten. Så i april år 1997 ingahade ärendensent som
förbättringsöverskott aktualiserats.rörande

visst försiktighetsmått sigOm konstaterar baseraratt ettman som
på möjliga teknik allt för i förhållande tillbästa kostsamt harär nyttan

lindrigare försiktighetsmått.möjlighet välja Om väljeratt ettman man
lindrigare nivå detta i vattenförbättringsplan kombineraskan meden en

avgifter till visshelt eller del kostnadsskillnaden mellanmotsvararsom
nivåerna. Avgifterna läggs i förbättringsfond förkan utnyttjasen som

kostnadseffektiva åtgärder enligt vattenförbättringsplanen.andra mer
för planering vattenför-Det kommunernaär änsom ansvarar annan
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bättringsplaner. Intressant vattenföretag elleräratt notera att ett
vattenfarlig fårverksamhet inte strida vattenförbättringsplaner,mot

m.fl.byggnadsplaner, generalplaner uppräknade planer. Planernas
förhållandeinbördes regleras inte i vattenlagen eller i lagannan men

tillåteneffekten blir verksamhet inte den strider någonäratt motom
Detta medför åtgärd i för sig tillåtenplanerna. och ärattav en som

förbjuden enligt vattenförbättrings-enligt kommunal plan kanen vara
Även förhållandetdet omvända kan tänkas vilken medförplanen. att

besluta regler framgårkommun kan strängare änen om som av en
vattenförbättringsplan.

Slutsatser1 1
.

lagstiftningennågra den åländskasvårt dra slutsatserDet är att av
inte hunnit tillämpa i någon egentligeftersom den och denär ny man

Lagstiftningen emellertid i sig intressantomfattning. mycket ochär
lagtekniskt frågor omför-på det möjligt lösavisar bl.a. äratt att om

sådan lösningdelning medel mellan olika verksamheter. En kanav
för miljösamverkan påbehövas inommycket väl komma att ramen

i Sverige.olika plan

Frankrike6.2

avrinnings-vattenfrågor medår 1964 arbetat medFrankrike har sedan
indelat iindelningsgrund. Landet störreområden är sex av-som

varje område finnsefter floderna. Inomrinningsområden de stora en
Organisationen bestårförvaltningsorganisation, de leau.Agence enav

förvalt-verkställandetlodområdeskommitté comité de basin och ett
vanligen Agence de leau,förvaltningskontoret kallasningskontor

organisationen. I denverkställande delenegentligen denär avmen
kommitténjag ochframställningen använder begreppenfortsatta

organisationen ochför de olika delarnaförvaltningskontoret av
organisationen sådan. Agence deleau fördebegreppet Agence som

organisationeroffentligt ägdamyndigheterleau ingaär utan som
miljömini-både undervattenlagstiftningen. Deskapats sorterargenom

finans-budgetfmansieras enbart viañnansministerietsteriet och men
minsiteriet.

enligt denfemåriga vattenplaner ochFrankrike medI arbetar men
målet för vattenad-huvudsakligaantagits i år detärsenaste som

vattenpolitiken EG-franska ochi enlighet med denministrationen att
föroreningar ochmotverkadirektiven skydda vattenresurserna,

franskai balans. Denmarina miljöernade ärgarantera att nya
år 1992vattenlagpå element. Envattenpolitiken bygger antogstre ny
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definierar nationella tillgångar. Vidare harvattenresursernasom som
inrättat vattendirektorat inom miljöministeriet och under dettaettman

lagt regionala miljömyndigheter. Slutligenantal harett satsatman
betydligt tidigare frågor.vattenrelateradeänmer pengar

:Agence6.2.1 de leau

alltså organisation vissa uppgifterAgence de leau har vadär en som
förvaltningen Organisationengäller ingenärvattenresurser.av

samverkansforum för olikamyndighet de aktörerna påutan ettmer av
fristående frånvattenområdet. Organisationen myndigheterna ochär

prioriteringar.kan sina Rollen samverkansorgangöra egna som ses
tydligt i sammansättningen kommittén. Kommittén det beslutandeårav

i finns för statliga administratio-och den denrepresentanterorganet
Ungefärpolitiker vattenanvädarnassamt representanter.nen, en

från respektivetredjedel ledamöterna kommer sektor. Blandav
fisketfinns framför för industrin,vattenanvändarna allt representanter

finns för näringaroch jordbruket det andraäven representantermen
naturvårdsorganisationer.och

Kommittéerna alltså olika intressen och denär sammansatta av
kommittéerna forumbakom detta skallbärande tanken är ettatt vara

skall leda tillför diskussion och samråd och dennaatt samsynprocess
genomförafrågorna. Kommittén denvattenanknutna skallrörande de

områden. Genomförandetfranska vattenpolitiken inom sina respektive
manifeste-regionala förhållandena ochtill de lokala ochskall anpassas

resultat överlägg-i olika Planerna kanplaner. ettses som avras
i kommittén, alltsåolika intressena finnsningarna mellan de som en

övergripande fem-framplattform alla Manöverensär tar ensom om.
förplaner mindreårsplan för varje de leau andraAgence ävenmen

femårsplanen antagitssärskilda frågor. sjunde harområden eller Den
pågick läng tid ochför 1997-2001. Arbetet med planentiden manen

kraftigtutgifterna eftersomefter stabilisera de hade ökatsträvade att
Även själv-kommittéernafemte sjätte planerna.mellan och ärom

möjlighetständiga prioriteringar har departementenoch kan göra egna
planeringen riktlinjer.att styra genom

Vattenkvalitet, åtgärderfrågor mål förI behandlas bl.a.planerna om
Ungefär hälftenfinansieras.genomföras och hur de skallskall avsom

övrigt olika åtgärderåtgärderna vattenrening och i handlar detrör om
möjlighetkommittéerna harinom industri jordbruk Ioch attmanm.m.

innebär kanfördelas. Detta medelbestämma hur skall attresurser
olika intressenterna hartill åtgärder Dede gör störst nytta.styras som

inriktningen på åt-kommittéerna påverkamöjligheterstora att genom
gärdsplaneringen.

utifrån åtgärderuppgift för kommittéerna deviktigEn är attannan
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genomföras femârsplanen fastställaskall enligt avgifterna försom
vattenanvändning. framför sådana fårDet allt brukareär vattensom

via får avgifter.levererat vattenverk betala Jordbrukare medsom egna
främst praktiska svårigheter,har, grund inte betalatbrunnar av

avgifter till leau i någon omfattning. AvgifternaAgence de större
sig bl.a. på storlek och påverkan på vattenkvaliteten,grundar uttagens

alltså både och utsläppsavgifter. PP-principenDen s.k. användsuttags-
får för sig vilkaför till vattenanvändare klart kostnaderatt attse

vattenanvändningen medför.
Förvaltningskontoren bistår kommittéerna med underlag till

vattenavgifter.planeringen besluten Kontoren skalloch även varaom
leau ochexekutiva delen Agence de och verkställa planerden av

Förvaltningskontoren har styrelse denbeslut. även är partssam-en som
för organisationensfinns lokala kontor stärkaDet även attmansatt.

förankring.lokala
Förvaltningskontoren och de lokala kontoren arbetar med att

genomföra olika åtgärder vidtas inom olikaplanerna. En mängd
tiden efter samförståndslösningar ochområden. Man helasträvar

åtgärder inblandades vilja. Förvaltnings-genomdriver inte demot
avtalslösningarmycket med olika därarbetarkontoren typer av

åtar sig utföra något i gengäld får vissenskilda företag ochatt
På jordbrukssidan har arbetat detta vad gällerersättning. sättman

Eftersombrukningsmetoder, djurhållningbevattningsfrågor, osv.
råd-viktig med tekniskförankringsprocessen arbetarär ävenman
fåttför uppnåutbildning bra resultat. Jordbruket hargivning och att

avgifter förleau inte betalatbidrag Agence de ännustora genom men
förhandlingsmo-någon utsträckning. Denvattenanvändningen i större

svårare föremellertid till blir alltanvänds har lett detdell attsom
avgifter. konfronterasinte skall Dehävda de betalajordbruket att att

vattenanvändarekommittéerna och andra med andrai somorgan
avgifter.betalar

Regionala miljömyndigheter6.2.2

miljömyndigheter.år 1992 finns 22 regionala Sex demSedan ärav
till flodområdena. De regionala miljömyndigheternakopplade de sex

vattendirektoratet i miljöministeriet. uppgiftunder Deras är attsorterar
lagstiftningen EG-rätten. vidaregenomföra den nationella och De skall

förvaltas i utvecklingenövervaka hur och medverkavattenresurser av
i leau myndig-sådana samverkan med Agence de och lokalaresurser

rådgivande olikaDe regionala myndigheterna har roll iheter. även en
vattenfrågor för deoch utvecklandet databank. Agenceansvarar av en

alltså möjlighet finansiering regionalaleau har och deatt styra genom
miljömyndigheterna till efterföljs.skall lagarattse osv.
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Vattenförvaltningsplaner,6.2.3 SDAGE och SAGE

Agence leau och regionala miljömyndigheterna skall enligtde de
från år 1992 fram styrande vattenförvaltningsplaner förvattenlagen ta

flodområdena, Schéma Directeur dAménagement Gestionde deetsex
år framSDAGE. Planerna arbeta bl.a. beroendedes Eaux, tog tre att

beträffandeförankringsprocess genomfördes. Precispå den somsom
fram vattenför-femåriga Agence de leau skallde planer tas avsom

myndigheter,fram i samarbete mellan kommunervaltningsplanema tas
miljöorganisationernavissa områdenprivata aktörer. Ioch var

övrigapositiva till vattenförvaltningsplanerinledningsvis änmer
till första till planer iledde de utkastenaktörer. Detta storatt
påverkas miljöorganisationernas kravutsträckning ochkom att av

intressenter tillEfter vaknade dock övriga ochönskemål. hand
mellan olika intressen.bli balanseradeplanerna kom att mersenare

representation i kommittéer-Miljöorganisationerna inte allshar samma
ivarför näringsintressenaolika näringarnade väger tyngrena som

skulle delta iMålsättningen alla aktörerbeslutsprocessen. attvar
harsig planerna. I planernaslutligen ställa bakomplaneringen och

målsättningen för arbetet de kommandeolika problem ochlistatman
för tlodområdenaVattenförvaltningsplanerna de10-15 åren. ärsex

målinriktade femåriga åtgärdspla-övergripande och dealltså änmer
för övrigstyrandeVattenförvaltningsplanerna skall varanerna.

befintlig lagstiftning och EG-De beaktarplanering och verksamhet.
lagstift-i nationelli vissa avseenden högre kravställer änochrätten

följai sin verksamhetMyndigheter och andra skallning EG-rätt.och
åt-till åtgärder kan baravattenförvaltningsplanerna. Stöd omges

förenliga med planerna.gärderna är
fram för delavrinnngs-vid behovVattenförvaltningsplaner kan tas

GestiondAménagement deområden, Schémaandraområden eller et
identifiera mål förSAGESAGE. I kandes Eaux, vatten-en man

områden,miljöproblem, identifiera känsligatillutreda orsakerarbetet,
normaltInitiativet fram SAGE kommerföreslå åtgärder att ta enm.m.
framnivån prefekten i kommun kan läggafrån lokala ochden etten

miljömyndig-leau och regionalaförslag till SAGE. Agence de de
sådan planering. Om SAGEvidheterna medverkar antasen av

Åtgärdergenomföra planen.organisation skallprefekten bildas somen
eller påfinansieras de leauför SAGE kan Agenceinom avramen en

områdetåtgärder vidtas iSAGE antagits skallOmsätt.annat somen
sådana planer15-talHittills har endastmed planen.stämma överens ett

fram.tagits
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CORPENInformation kväveläckage,6.2.4 om

jordbruksministeriet harinitiativ från miljöministeriet ochPå man
informera jordbrukareorganisation, CORPEN, förbildat att omen

förCORPEN kommitté medkväveläckage är representanterm.m. en
båda ministerierna harjordbrukare m.fl. Demyndigheter, industri och

till ståndorganisationen har kommitolika på jordbruk ochdelvis syn
samförståndforum för diskussion och mellanför skapaäven ettatt

tillräckligalagstiftninginte enbartministerierna. Man atttror ger
Utandärför föra och samla aktörer.vill kunskapresultat och ut

intetill viss lagstiftning kommer denbakgrundenkunskap attenom
accepteras.

information till jordbrukarnaalltsåarbetar medInom CORPEN man
sysslarför CORPENfram regelverk jordbruket.och inte med att ta

från verk-erfarenheterna denmetodutveckling förochmedäven ut
till jordbrukarna.samheten

såkortfattat beskrivaskanmellan de olika aktörernaFörhållandet att
informerar och AgenceCORPENregelverket,lagstiftaren bestämmer

finansiera projekt.leau kande

Ferti-Mieuxjordbrukare,mellanSamverkan6.2.5

församrådsgrupperinrättatleau hardeVid sidan Agence attmanav
år 1991 ochbildadesförstaDeväxtnäringsläckaget.minska grupperna

involveradesammanlagt änsamrådsgrupper1994 fanns 41år mersom
Gruppernamiljon hektar mark. äroch000 jordbrukare än20 enmer

myndig-förjordbrukare deltarförutomalltså och representanterstora
Ferti-Mieux-projektenm.fl.vattenintressenterpolitiker,lokalaheter,

Projekten finnssekretariat.organisationer medfriståendeär egna
känsliga regionerna.framför allt i de

omrâdesbeskrivningarprojekten medinom upprättaarbetarMan att
finnsorganisationenför åtgärder. Iprioriteringsplaneroch en

efter samtligaManbesluta planen. strävarskall attstyrgrupp omsom
beskrivning ochEfteråtgärderna.skallinblandade överens omvara

enskilda brukarnatill derådgivningsig medplanering riktar omman
Justkantzonerfånggrödor,arbetar medexempel hurtill osv.man

myckettill lantbrukarnainformationrådgivning och vara enanses
regelstyrninginte på enbarttycksarbetet. Manviktig del utantroav

förutsättningavgörandelagstiftningförankring ärpoängterar att enav
vidtagits skerEfter åtgärderföljas. detskallför den attatt en upp-

ianvändas detsådana erfarenheter kantillföljning för att ta somvara
fortsatta arbetet.

tankefrivillig och bärande årprojekten påi sker vågDeltagande en
jordbruksföretagetspåverkavidtas inte skallåtgärderdeatt som
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ekonomi negativt.

6.2.6 Slutsatser

Det franska kännetecknas arbetar konsensus-systemet att motav man
lösningar. inblandadeAlla skall delaktiga i arbetet med departer vara

miljöfrågorna. effektvattenanknutna En detta intesynsätt är attav man
Åför fort fram lagstiftning. sidankan med andra pekar påny man

förankrad lagstiftning åtgärdsplaneringväl och har betydligtatt en
effekt lagstiftning ingen respekterar. Samverkan iänstörre en som

organisationer alltsåolika genomgående drag i franskadetär ett
vattenarbetet.

viktig vattenfrågorEn slutsats kan dra arbetet medär attannan man
måste tid. Effekterna åtgärder låter ibland sig.väntata av

års erfarenhethar trettio samverkan och i detFransmännen av
perspektivet sig ha åstadkommit hel del. Den femårigaenanser man

årigaplaneringen inom Agence de leau och den 10-15 planeringen
långsiktigai SDAGE betonar det arbetet.tyder att man

effektenpositiva olika intressenSamverkan har den ochmötsatt
blir då svårareoch ställs varandra. Detderas synsättargument emot

på andra. Framför allt har dettaskjuta över settatt ansvaret man
Om myndighet medbeträffande jordbruket. talar enbart represen-en

för svårt fram till vilketjordbruket det kommaär atttanter ansvar
vilka åtgärder bör vidtas. Det mycketjordbruket har och är ävensom

jordbruken skall bidra ekonomiskt tillsvårt nå lösningar huratt om
till leau.bedrivs exempel Agence de Argumen-verksamheten avsom

råd för sin miljöpåver-från jordbruket inte har betalaär att atttet man
jordbruketsi kombination med svårigheterDetta mätakan. att

finansieringentill jordbruket inte bidragit tillhar lettVattenuttag att av
omfattning.leau i någon nämnvärd Jordbruket har däremotdeAgence

åfrån leau. Om andra sidanerhållit bidrag Agence destora man
övriga näringar svårare förindustrin och detställer jordbruket ärmot
något eller skall bidra tillinte harhävdaatt attpart man ansvaren

vattenvårdandefinansiering den verksamheten.av
avgifter för vattenanvändning ochleau harAgence de rätt att ta ut

miljöförbättrande åtgärder inom området.tillanvändspengarna
medförKopplingen avgifter åtgärder vattenanvändarnamellan och att

Även åravgifter vissa enbarttydligt hur deras används. manser om
tiden så olikaavgifter sker utjämning de sektorerna,betalar över atten

förs åter tillför jordbruket, denmöjligen med undantag att pengarser
inte avgifter i utsträckningsektorn. Jordbruket har betalat denegna

erhållitdet stöd.som
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6.3 Norge

Sedan mitten 1980-talet har antal samverkansgrupper, så kalladeettav
bekkelag, bildats i Norge. Ett bekkelag ideell förening harär en som

tillförselnmålsättning reducera näringsämnen till visstatt ettsom av
på underifrånperspektivvattendrag. Bekkelagen bygger och harett

initiativ frånvanligen tillkommit enskilda jordbrukare. Vanligtvis
består 15-25 medlemmar, de flesta jordbrukarebekkelagen av men

enskilda hushåll, företag, ñskeföreningar och kommuner kanäven vara
påverkarSyftet så många möjligt demedlemmar. är att som av som

vattenkvaliteten i medlemmar. Deltagandet dockbäcken skall ärvara
socialt för samtligafrivilligt tryck etableras medäven ett attom

från olika organisatio-berörda. Till laget kan knytaävenman personer
myndigheter och kommuner. Inom bekkelagen arbetar medmanner,

hitta praktiska lösningar pâidentifiera utsläpp och läckagep-attatt
får alltförpå bekkelag inte omfattaroblemen. Man trycker att ettett

flerarekommenderarområde. För vattendragstörre attstort man
bildas för olika delar vattendraget.bekkelag av

områdena identifieramed beskriva ochI bekkelagen arbetar attman
växtnäringsbalanserhjälp rådgivareutsläppskällor. Med upprättasav

genomföras på gårds-åtgärder skallpå gårdarna och planerar somman
Åtgärderna ofta sikte på frågor gödsling. Man kontrolle-nivå. tar om

kvalitetenfrån gödselbrunnar ochläckage mäteroch mäterrar
också vissa socialaför bekkelagen förekommerInomvattnet. ramen

aktiviteter.

Storbritannien6.4

lång tid tillbakasedan mycket arbetatEngland och Wales harI man
för 60 årvattenfrågorna. Redan sedanavrinningsområdesvis med ca

syfteavrinningsornrådesbaserat atbete i skydda landetpåbörjades attett
kommitåren förflutit har arbetetöversvärrmingar. Allteftersom attmot

såsom produktion ochfrågorvidareutvecklas med rad andraen
vattenkvalitets-farskvatten, vattenresursutnyttj ande ochdistribution av

bedrivits inom åttai all huvudsakförbättrande åtgärder. Arbetet har
140flodornrådesdistrikt. Totalt omfattar England och Walesolika ca

huvudavrinningsområden.
River Authority NRA med regional1987 bildades National en

bildandet överfördesi åtta distrikten. och med NRAindelning de I av
miljörelaterade till distrikten.frågor inklusive dealla vattenanknutna

distributionfrågorna produktion ochperiod harUnder omsamma
frågor förts tillvissa icke vattenrelateradetillsammans med andra över

företag.privata
Environment Agency EA. EAjanuari 1996 bildades ärDen l en
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myndighet för miljöfrågor.central med alla Under det centralaansvar
finns åtta organisationer.EA regionala Dessa bygger på avrinningsom-

identiskaråden och med de tidigare NRA-distrikten. Vad iär man
förtpraktiken gjort alla miljöfrågor till regionaladeär överatt man

tidigare frågorna.sysslade enbart med de vattenanknutnaorgan som
i olika mindre områden tillDistrikten har sedan delats 3 4upp ca

distrikt i varje sådant områden distriktetareas och har lokalkon-per
första distrikten då oftaoperativa arbetet sker i hand i ochDet utetor.

myndigheten förpå lokalkontoren medan den centrala över-svarar
gripande policyfrågor m.m.

femte år framvattenfrågorna områdes-I arbetet med tar vartman
för huvudavrinningsområdena Catchments.beskrivningar de 140ca

fram samrådBeskrivningarna i med berörda lokala aktörer ochtas
Utgående från beskrivningarna centralt fastställdorganisationer. och en

miljökvalitetsmål, fram åtgärds-policy, inklusive arbetar med sedan en
Åtgärdsplanenmiljökvalitetsmålen.i syfte uppnå deplan att uppsatta

fram i berörda och organisationer.den samarbete med aktöreräventas
frivilligaförutom obligatoriska heltPlanen bygger, moment,

självmant tagitåtgärder, alltså åtgärder de berörda aktörernasom
utföra femårsperioden. I den utsträckningsig under den kommandeatt

tillräckliga för uppnååtgärderna inte bedömsde överenskomna attsom
därvidmiljökvalitetsmålen framhålls detta i planen. Man pekar även

nödvändiga.vilka åtgärder bedömsresterande som som
femårsperiodenvarje år fram tills dessuppdaterasPlanerna att

beskrivning och därtill hörandeförflutit och arbete medett nytt ny
påbörjas.plan

åtgärdsplanen inte uppfylls påpekas det i denåtaganden gjorda iOm
utfástelsertillbakaträdande från gjordaårliga uppdateringen. Ett

vid uppdateringen.i aktör pekassåledesresulterar utatt man som
åtgärdsplanerområdesbeskrivningar här-med ochArbetssättet

förfrån NRA och inget EA.tiden med är nyttstammar
regionala och9 500 inom EA och dessTotalt arbetar peronerca

fram beskrivning åt-ochlokala kontor. Arbetet med att ta enen av
huvudavrinningsområdenaför 140och degärdsplan ettvar av ca

mindretill 2 miljoner Detta dock barauppskattas kosta 1 kr. är enca
bedrivs inom EA.del det totala arbete somav

olika formerinom i helt bekostas medArbetet EA skall stort sett av
föravgifter nyttjande Den totala kostnadenavgifter, bl.a. vatten.av

till 6 4,5 mdr kr.uppgår i dag knappt mdr kr.,EA:s arbete varav ca
%vattenfrågor. verksam-för arbete med I dag 75används är ca av

avgiftsñnansierad.heten
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7 Miljösamverkan i vattenvården

Miljösamverkan fyllakan funktion flera olika nivåer.en
Avrinningsmyndigheterna bör samråda med olika aktörer och
organisationer i arbetet med beskriva områdena och framatt att ta
distriktsvisa âtgärdsplaner. På nivåerandra kan syftet med sam-
verkan variera efterallt de lokala förutsättningarna och behoven.
Samverkan bör huvudregel frivillig och stimuleras framsom vara
i fallde den kan leda till positiva förresultat miljön.

Det möjligtbör lämna förvalmingsuppgifter såsomöverattvara
planering fördelningoch till olikamedel samverkansgrupper.av

uppgifterOm lämnas böröver det bara till organisationergöras
uppfyller vissa krav och bildats förrättning. Isom som genom

vissa fall befogatkan det tvinga in motsträviga iaktörerattvara
sådan samverkansorganisation.en

Mina kring miljösamverkan bygger idéernaattresonemang om
avrinningsområdesvis förvaltning enligt mitt tidigare betänkande

förutsättergenomförs. Jag den avrinningsområdesvisaäven att
vissa åtgärder finansieras hjälpförvaltningen och med vattenavgifterav

i mitt förra Inledningsvisi enlighet tankarna betänkande.med görs
tidigare redovisade idéerna.sammanfattning dedärför kort aven

1997:99betänkandet SOUSammanfattning7.1 av
livetvattenadministration Vatten ärEn ny -

Administrationen7. 1 1
.

tioiSverige huvudavrinningsområdena delasbör med bas casom
avrinnings-fleraavrinningsdistrikt. Distrikten bestå ellerskall ettav

ornråden, kustornråden direktavrinning till kustvatten.med havet, samt
Inom varje sådant viddistrikt fristående enhetbör utse enman en
länsstyrelse till Avrinningsmyndig-ansvarig avrinningsmyndighet.
heterna skall beskriva distrikten olika verksamhetersoch analysera
påverkan på För varje avrinningsdistrikt börvattenresurserna.
miljökvalitetsmål beslutas. Sådana miljökvalitetsmål kommer till stor
del bestå miljökvalitetsnormer. Avrinningsmyndigheten böratt av ges
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åtgärdsplaner i syfte uppnåför fram och fastställa attatt taansvar
Åtgärdsplanernamiljökvalitetsmål miljökvalitetsnormer.ochrelevanta

myndigheter.för domstolar, kommuner och Debindandebör vara
får avrinningsmyndighet, kommunerna,intelänsstyrelser vat-ensom

organisationer privata intressenter börtenvårdsförbund, och storges
samråds-distriktsvisa Obligatoriskapåverka arbetet.möjlighet detatt

finnas. Avrinningsmyndigheterna bör detävenförfaranden bör
kalkning.för miljöövervakning ochövergripande ansvaret

miljö-länsstyrelserna samverkaavrinningsdistrikten börInom om
miljöprövningsmyndighetfinnasDet bör baraprövningsenheterna. en

geografiska områden bördistrikt. Miljödomstolarnasi varje anpassas
avrinningsdistrikten.till

huvudavrinningsområdena 119 st bör kommunerna strävaInom
prövningsverksam-möjligt, samverkaså långt detefter äratt, omsom

till avrin-prövningsenheter begränsassâ antaletheten sätt att en per
kommunalförbund ellerkan skeningsområde. Sådan samverkan genom

Även då främst hante-ochtillsynsverksamheten,nämnd.gemensam
tillmöjligt enhetbegränsasanmälningsärenden, börringen enomav

avrinningsområde.per
genomföramöjligtså detMiljöbalken bör är ettatt av-anpassas

för hanteringadministrativtrinningsområdesbaserat systern av
för avrinningsdi-definierasMiljökvalitetsmål börvattenfrågorna.

Åtgärdsplaner uppnå målenföri miljöbalken.och reglerasstrikten att
Ätgärdsplanernas rättsverkan böravrinningsdistrikten.fram förbör tas

ochför domstolar, kommunerbindandeböri balken. Deregleras vara
i balken,kan reglerasInnehållet i åtgärdsplanernamyndigheter. annan

Även såmiljöbalkeni övrigt börförordningar.ilag eller attanpassas
avrinningsdistriktsvis administration.tillåterikraftträdandetvidden en

Finansiering1.27.

för källorinföras allaförorenat böravgift utsläppEn vatten avav
små punktkällorsåvälAvgiften börbetydelse. samtstora somavse

från avgiftenoch jordbruk. Intäktensåsom skogsdiffusa källoräven
finansiera tillkomman-förvid behov användasböreller del den attav

kvaliteten i arbetetför höjavattenfrägorna ochde arbete med att men
planet.miljösamverkan det lokalaför befrämjandetäven av

orimligtinte enskilda belastasmåste såavgiftenStorleken sättas att
avgifterSådana böri företagså lönsamheten äventyras.hårt eller att

avgiftermed motsvarandeutsträckning samordnasmöjligai största
på handels-exempelvis skattensyfte, kanmedeller skatter samma

avsnittvidare iavgifter behandlasFråganreduceras.gödsel behöva om
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7.2 Miljösamverkan på olika nivåer

Med miljösamverkan jag antal samverkansformerett stortmenar
olika nivåer. Jag har i avsnitt 2 försökt begreppet visstavgränsa

Detta betänkande siktesätt. miljösamverkan för uppnåtar att en
Vattenkvalitet.bättre Det svårtdock och knappastär lämpligt strävaatt

efter renodla de olika samverkansprojekten till endast hanteraatt att
frågor.vattenanknutna Själva formen för samverkan bör därför inte

beroende endast vattenanknutna frågor hanteras. Som jagattvara av
varit inne tidigare begreppet miljösamverkanär brett. Samverkan
kan ske mängd olika nivåer och med olikamängd aktöreren en
inblandade.

Avrinningsmyndigheterna bör samråda med olika aktörer och
organisationer i arbetet med beskriva områdena framochatt att ta
distriktsvisa åtgärdsplaner. Planerna bör inte fastställas i samverkan,

avrinningsmyndigheterna, det viktigt de olikaärutan attav men
intressena får komma till tals under med framatt taprocessen
materialet.

Samverkan kommer behövas i olika områden beroende påatt stora
vilka vilkaproblem och aktörer finns i området. Det kan handlasom

åtgärdsgrupper för relativt område eller småett stortom om sam-
iverkansgrupper mycket begränsat område. Vem bör delta iett som

sådan måste variera fränsamverkan fall till fall. Om finnsdet skäl
visstsamverka inom område målsättningenbör dockatt ett attvara

samtliga företrädare föraktörer, eller dem, på något påverkarsättsom
vattenkvaliteten skall i mindresamverkan. Inom ettengageras
jordbruksområde till såbör exempel många möjligt jord-som av

Vidarebrukarna delta. bör företrädaresamverkansgruppen engagera
för kommuner och myndigheter på liknande varit fallet isätt t.ex.som
Humlebäcksprojektet. inte främmandeJag förär samverkan utan
inblandning myndigheter eller kommuner, till exempel samverkanav

jordbrukaremellan i kunskapsdelen. Sådanenbart samverkan kan t.ex.
de organisationerna.ordnas Myndigheter och kommuneregnaav

i miljösamverkankommer spela roll förmedlareatt t.ex.en som av
beslutsfattare.kunskap och Myndigheterna och kommunerna börsom

iendast delta medlemar samverkansgrupper de någonsom om genom
påverkar vattenkvalitetenverksamhet utsläpp ellert.ex. uttag.genom

fallI så skall de delta i denna roll och inte myndighet ellersom
kommun.

7.3 Vilken funktion skall miljösamverkan fylla

frivillig stimulerasMiljösamverkan och ibör huvudregel devarasom
fall för miljön. Samverkanden till positiva resultat börkan leda även
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till kostnadseffektivitet.stimuleras den kan leda ökad Genomnär sam-
på olika bidraverkan bör kunna till förbättra vattenkvali-sätt attman

meningsfull uppnårFör samverkan skall krävsteten. att attvara man
något inte möjligt föroch sig. Enärsom om var en agerar var

måste alltså till någon form positivtsamverkan leda resultat. Manav
sig olika positiva effekter På distriktsnivåkan tänka samverkan. kanav

förresultera i beslutsunderlaget avrinningsmyndighetensamverkan att
åtgärderblir bättre och planerade har stöd bland dem skallatt som

genomföra åtgärderna.
alltefterPå nivåerna syftet med samverkan varierade lägre kan

inriktning. positiva effekterna måste få variera.samverkans De Det
för uppnå utsläppsminsk-kan till exempel handla samverkan attom

i kunskapsfrågor.ningar samverkan Kunskaper sedanävenmen som
utnyttjas enskilda verksamhetsutövarna.kan deav

sig åtar sig visst betingMan kan tänka samverkansgrupp ettatt en
uppfyllas till viss minskningskall samverkan, exempelgenom ensom

såförorenande Det mål kan kopplasutsläpp sättärrmen. somavav
åtgärdsprogram för uppfylladeltill viss kan attgrupp vara en aven

miljökvalitetsnorm för avrinningsom-miljökvalitetsmål eller ettett en
råde.

stimulerainitiera ochAvrinningsmyndigheterna bör arbeta med att
till miljöförbättringar eller ökad kost-sådan samverkan ledersom

nadseffektivitet.

Vilket kan samverkansgrupper7.4 ansvar man ge

syfta förbättraformer bland tillSamverkan i olika kan annat att
möjligheter i vissvattenkvaliteten. Avrinningsmyndigheterna bör ha att

På distriktsnivåtill samverkansgruppena.utsträckning delegera ansvar
åtgärdsplaneringen.i Däremotsamverkansgrupperbör man engagera

avrinningsmyndigheterna.åtgärdsplanerna beslutas Jagbör själva av
ibindande planer beslutasinte medett systemtror som en

består företrädare för olikabland desamverkansgrupp annat avsom
delvis på planeringennäringarna. franska byggerDet görsattsystemet

jag vill alltså inte föreslåi de leau,de Agencepartssammansatta men
avrinningsmyndigheternaliknande. viktigtnågot Däremot detär att

i tidigtintressenter planeringsprocesseninvolverar dessa ett
måste därför initierastadium. olika avrinningsmyndigheternaDe

för distriktsvisa kanskesamverkansformer det arbetet och även vara
viss finansiera sådan samverkan. Jagberedda till del attatt anser man

vattenvårdsförbunden försigi utsträckning bör kunna användastor av
långt jag föreslårvill dock inte såsådan samverkan. Jag att en

vattenvårdsförbund. Möjlighetenform samverkan iobligatorisk attav
planeringen tillräckligdistriktsvisa börpåverka denkunna envara
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för olika intressenter skall sig i förbundenmorot att ellerengagera
andra motsvarande samverkansorgan.

åtgärdsplaneringenI ligger förslagäven lämna till huratt Vattenav-
gifterna skall inomanvändas distrikten. De olika aktörerna kommer
sannolikt mycket intresserade påverka huratt medelattvara av
fördelas mellan olika åtgärder och verksamheter.typer av

Man kan sigtänka den distriktsvisa planeringen leder fram tillatt att
viss minskning utsläpp bör ske i visst område. Man kan dåetten av

inom avrinningsmyndigheten fatta beslut åtgärder ellerettom mer
mindre detaljerat Om väljersätt. hög detaljeringsnivå kanman en
planeringen ligga till förgrund beslut insatser och hur de skallom
finansieras. fallI så kan avrinningsmyndigheten besluta och avsättaom
medel till insatsen. Om ä andra sidan nöjer sig med beslutaattman om

viss minskning bör avrinningsmyndigheten kunna lämna överen
för detaljeradeden planeringen fördelningenoch tillmedelansvaret av

samverkansgrupp.en
Om skall få rätt besluta åtgärder eller för-atten grupp om om

delning ramanslag måste avrinningsmyndigheten kunna ställaettav
vissa krav på samverkansgruppen. Jag det bör möjligtattmenar vara
för avrinningsmyndigheterna delegera visst till olikaatt ansvar
samverkansgrupper. Avrinningsmyndigheten bör i samband sådantmed

planeringsansvar,överlämnande genomförandeansvar ellerav ansvar
för fördelning medel besluta villkoren för samverkansgruppen.av om
Avrinningsmyndigheten formulerabör mål fattaoch beslut om
tilldelning Vidaremedel. bör avrinningsmyndigheten beslutaav om

fråneventuella dispenser det generella regelsystemet. Om avrinnings-
myndigheten inte den instansär kan besluta dispenser börsom om
avrinningsmyndigheten i stället del bindande åtgärdsplansom en av en
besluta dispenser skall varefter den myndighet hanteraratt ges som
dispensärenden har fatta beslut.att

Sammanfattningsvis jag avrinningsmyndigheterna bör haattanser
möjlighet delegera frågor ätgärdsplanering,rörande genomförandeatt

fördelningoch medel till olika samverkansgrupper eller organisa-av
tioner. Om sådant överlämnande skall måsteske ellergruppen
organisationen uppfylla vissa krav. I sammanhanget bör notera attman

uppgift innefattar myndighetsutövning så krävs lagstöd förom en att
få lämna uppgiften tillöver bolag, förening, samfállighet,ett en en en
stiftelse eller enskild individ, 11 kap. 6 § tredje stycket RF. Jagen
utesluter inte uppgifter innefattar myndighetsutövning fåskallatt som
lämnas till olikaöver samverkansorgan. Om vill kunna lämnaman

sådana uppgifteröver krävs alltså det sker till viss lagregleradatt en
organisation uppfyller vissa krav och finnsdet lagstöd förattsom
överlämnandet. I fall uppgifter innebär fatta beslutvart attsom om
fördelning medel inom område torde myndighetsutövningutgöraettav
och därmed kräva lagstöd.
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7.5 Krav samverkansgrupperna

Eftersom jag behov samverkan olika nivåer det svårtärettser av
miljösamverkansgrupper något enhetligt.behandla Precisatt som som

områdenade geografiska kan variera bör organisationsformerna
variera. går därför inte föreslå någon enhetligDet modell. Däremotatt

krav på olika organisationsmodellerkan ställa tänkerman upp om man
sig någon form makt till Avrinningsmyndig-överlämna dem.att av

vissa möjligheter lämna frågorheterna bör ha rörande tillöveratt
genomförande fördelningexempel åtgärdsplanering, och medel tillav

Samverkansgrupperna uppfylla vissasamverkansgrupper. bör krav om
vill sådana uppgifter överlämnade till sig. Om uppgiftende

innefattar myndighetsutövning fâr till vissaöverlämnande endast ske
föreningar, samfálligheterorganisationer nämligen bolag,typer av

stiftelser. dock uppgifter tilleller Jag överlämnandeattanser av en
i fråga tillsamverkansgrupp bara bör komma det sker erkända ochom

associationsformer, uppgiften innefattarlagreglerade detta oavsett om
inte. associationsformermyndighetsutövning eller De räknassom upp

enligt min uppfattning tillräckligai 6 § tredje stycket RFll kap. är
former särskilt för miljösamverkan.inte skapaoch behöver nyaman

fråga alla associationer räknas börNästa är typer som uppom av
principiellai fråga för delegering Bolag bör skälkomma ansvar. avav

tilli fråga. Uppgifterna kan överlämnas kan ledainte komma som om-
såfattande det viktigt besluten har brett stödkonsekvenser och är att

Därförmöjligt i område berörs. bör överlämnandedet som avsom
bildats efter förrättningsför-uppgifter ske till associationerendast som

fördela medel eller i övrigt ha handfarande. Om skall omman
för insyn.förvaltningsuppgifter organisationernabör öppnavara

vidareOffentlighetsprincipen därför i verksamheten. Detbör gälla är
får möjlighetmiljöorganisationerviktigt allmänhetenatt t.ex.genom

förSamverkan kan bli alltdelta i olika samverkansgrupper.att annars
jämföra med detaktörsorienterad. Man kan i detta sammanhang

i olikamiljöorganisationerna representeradefranska där ärsystemet
organ.

uppfylla uppställdabehöver inte de kraven,Alla samverkansgrupper
lämpligt förvalt-inte det alltid överlämnadet säkertär äratt att

ningsuppgifter till samverkansgrupper.
associationerUppgifter alltså lämnas tillbör endast över som

förrättning.uppfyller vissa bildatskrav och genomsom
i princip allavissa fall lyckat resultat beroendeI kan attett vara av

får då sig frågani samverkan. Man ställaberörda aktörer deltar om
fall intetvinga fram samverkan i vissaskalldet att om man

möjlighetenfrivillighet. vill inte uteslutafram Jagkommer attgenom
fallinitiativ till samverkan i delåta avrinningsmyndigheterna ta en

fram frivillig samverkansform. Det kantillinte lyckas komma enman
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såvisst samarbetefinnas situationer då är stor attnyttan ett manav
frivilligt.inte deltar Man kanmöjlighet deha medbör ävenatt som
för få till ståndförrättningsförfarandendå sig olikatänka atttyper av

avsnittförrättningsförfaranden i 5.behandlatJag harsamverkan.en
frivillighet eftersträvas ochbörvill återigen tryckadockJag attatt

situationervissa särskilda ochtillgripas itvång endast skall kunna att
får alltsålagreglerade. Detformerna måsteförutsättningarna och vara

avrinningsmyndigheternas sida.frånnågot godtyckeinte handla om

Stimulansmedel7.6

frivillig.huvudregelvarit inne bör samverkanjagSom varasom
initiativochstånd många orsakertillkommaSamverkan kan av

initieratsjag studerat harsamverkansformerflera håll. Defrån av
förKännetecknandeorganisationer kommuner.ellerenskilda, sam-

flerafinns ellerdetenskilda inblandade ärverkan där är att en
går intedockentusiasmerar. Detinspirerar ochkrafterdrivande som

deeldsjälar ellerfinnas sådanaalltid skalllita det attatt somatt
inte goda. Det börförutsättningarna ärarbetafinns skall orka att om

samverkan.framstimuleramöjligheterfinnas vissadärför att en
störresamverkansgruppinomhandlaDet kan att gesenom man

regler. Enverkandegenerelltfalletfriheter vad ärän genomsom
fråntillåtas görakanenskilda deltagarna avstegeller de attgrupp

påexempeli dagfinns redanvissa fall. Detireglergenerella
från gällandedispenserfåttdeltagarnadärsamverkansgrupper

Även besluts-länsstyrelsensskötsellagen.brukningsföreskrifter l om
enskilda brukarnadeså detdispenskollektiv ärfattande har drag av en

riskerarDebestämmelser.vissa attfrånfårformellt dispenssom
krav.bestämdavissauppfyllerintededispensernaförlora om

ändamålsen-alltidinteområdenolika ärinomdispenserIndividuella
förreglergenerellafrånundantagmöjligt medgeliga. Det bör attvara

ochåtgärdervidtar andraområdet attinomområdevisstett om man
arbetaskallOmkostnadseffektiva.åtgärderandra ärdessa manmer
tänkakanbestämmelserfrån generellaområdesvisa undantagmed man
självabrukarnalåtaregler ellerfastställa andrai attsig ställetatt

lösningen börväljer denOmskallvad göras.avgöra senaremansom
därmedochi samverkanmedområdetalla inomi stort sett vara

förinomfinnaskansanktionssystemomfattas det ramensomav
område och baravisstfördispensOmsamverkan. ettger enman

detleda till ärkan dettai samverkande deltar attställer krav som
utanförståenskilde brukarenför denekonomisktbättre attrent

samtidigtförpliktelseråta sig någrainteoch därmed mansomgruppen
därför barabörGenerella dispenserdispens.generellfår del enav

frivilligtsamverkan,området deltar iinomsamtligai frågakomma om
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förrättningsförfarande. Uppnårefter inte detta kaneller ett man man
i med individuella dispenser. Jag har inte haftstället arbeta tyvärr

inom vilka områdenmöjlighet analysera det kan aktuelltatt attvara
låta avrinningsmyndigheten eller någon myndighet meddelaannan

får nöja mig med i det fortsattadispenser. Jag konstateraatt att man
såväl individuella områdesvisamöjlighetenarbetet bör beakta av som

dispenser.
avrinningsmyndigheterna i viss utsträckningJag har föreslagit att

vattenanvändning. avgifteravgifter för Dessa börskall ta ut
stimulera samverkan låtaåterföras till vattenarbetet. Ett ärsätt attatt

fördelning Om samverkansgruppbesluta av resurser. enen grupp om
område möjligtidéer åtgärder inom visst bör dethar ett attvaraom

samfällighet association fålåta sådan förening, eller avgöraannanen
fördelas. tillhur visst skall Ett ramanslagramanslag ettett sam-

i så fall förenas med krav på redovisningverkansorgan kan och bör av
Avrinningsmyndigheterna ha relativthur böranvänts. storpengarna

avgifterna användas ochfrihet de skallhuravgöra uttagnaatt vem som
visar sig åtgärderslutliga fördelningen. Om detskall stå för den att

kostnadseffektivajordbruket,inom viss till exempelsektor, är meren
finnas någon koppling mellandet inteandra åtgärder behöverän var

geografiskt områdeifrån, vilken sektor elleravgifterna dvs.kommer
olikafördelningen mellan sektorer. Detavgiften tagits ochutsom

valda åtgärderna ochmåste resultatet deavgörande att manavvara
Någon motsvarighetkostnadseffektiva.sådana åtgärderväljer ärsom

är interättvisetänkande mellan sektorernafranska medtill det systemet
eftersträvansvärt.

uppgifter elleröverlämnadeförFormer7.7 av
medel

uppgiftvill elleravrinningsmyndighet lämna överOm ettenen
Olikapå visstbör detta sätt.till samverkansgrupp görasramanslag en

på likartade När lämnarbehandlas sätt.börsamverkansgrupper man
förutsättningarna förviktigtdetuppgifter eller äröver attpengar

sigpå visst Man kan tänkaoch uttrycktaklara sätt.överlämnandet är
myndigheten ochmellan den överlämnandemed avtalarbetaatt

flexibla innehållet i avtalenAvtalslösningar ochsamverkansorganet. är
förutsättningarna. avtalen kan regleraIefterkan mananpassas

förutsättningarna för den ochsamverkan, ävenförväntningarna
emellertidvid avtalsbrott. Avtalen kansanktionerfrågorbehandla om

tillsamverkan. Om exempelförhållanden rörandeallainte reglera man
till formella dispensbeslut kanmåste detmed dispenservill arbeta som

rapportering.till exempel Ettåtagandenmed avtaladekombineras om
dispens på visst Jagvillkora sätt.kansätt ett trorattannat envara
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dock lösningar föredraavtalade kan i många fall eftersomatt attvara
avtal kräver innehållet ochär överensett att parterna attom man

förutsättningardärmed har bättre leva till målsättningarna.att upp
Om väljer låta samverkansorgan fördela måstemedelatt ettman

förenas skyldigheter redovisaavtalen med återbe-medävenatt men
talningsskyldighet och eventuellt med skadestândsklausuleräven om
avtalsvillkoren inte uppfylls.
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8 miljöstöd miljösamverkanEU:s och

till jordbruket utformas så möjligt förMiljöstödet bör det är sam-
för åtgärderverkansgrupper och kommuner söka stödatt

fastigheter.enskilda

finnsför miljöstödet möjligheter för jordbrukareInom sökaattramen
fleraför antal olika åtgärder. l de samverkansprojekt jagstöd ett av

med och de enskilda jordbrukarnastuderat räknar attuppmuntrarman
för till etablering våtmarkersöka miljöstöd exempel och kantzoner.av

vissa fall går projekten och lämnar ytterligareI genomman
finansierar åtgärder kring miljöstödenersättning eller regelsystemetnär

Miljöstöden alltså inom förhindrar projekt. användsett ramen
från flera håll brister isamverkansprojekt och har pekatman

medfört inte genomförastödformerna, brister kunnatattsom man
inte min uppgift inomåtgärder. Jag har detangelägna sett attsom

rimliga i olikaför utredningsuppdraget bedöma det krav hurramen
utformat ersättningsnivåermiljöstödet skall och vilka skallvara som

till enskilda jordbrukarna. Sådana frågorriktas degälla stödetnär
ordning. värdering lyfta frami Jag vill dock debehandlas utanannan

miljöstöd enskilda jordbrukare.lämnats till Jagsynpunkter som
förhåller sig till miljösam-frågan miljöstödetskall i stället hurse

former.verkan i olika

till enskildaSynpunkter miljöstödet8.1

jordbrukare

olika samverkansprojekt pekatsamband med jag studerat harI att man
utformning.vissa brister i miljöstödets
flertal företrädare för olika projektTill börja med detäratt ett som

för lågagenerellt och detta i sinstödbeloppen är att turattanser
våtmarkermedför inte kan anlägga dammar eller de platseratt man

till bördig åkermark ellerdär de skulle exempelgöra störst nytta,
betesmark.

uppfattas framförskyddszoner i flera fall hinder,Reglerna om som
på på viss förallt kravet skyddszon skall etableras sträckaatt atten en

berättiga till ersättning. Kravet vattendrag skall markeratatt ett vara
topografiska till fall,kartan ställer problem i vissa bland dåannat
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vill frilägga gårvattendrag i kulvertar och då vattendrag inteman som
utmärkta kartan.är
Vidare har pekat intedet möjligt få miljöstödäratt attman om
viss damm föräven används bevattningsändamål föreller odlingen av

fisk eller kräftor. Vissa miljöstöd borde kunna utgå iävenattmenar
falldessa dammen uppfyller vissa estetiska miljömässigaochom

grundkrav. Sådana dammar kan fylla flera funktioner samtidigt.
Miljöstöd kan endast utgå till dammar våtmarkeroch jord-

bruksmark och påpekathar dammar och våtmarker i vissa fallattman
skulle göra de placerades iäven skogsmark.stor nytta om

Från vissa håll påtalathar behovet kunna koncentreraattman av
miljöstödet till de regioner är mest utsatta.som

8.2 Föreslagna ändringar i miljöstöden

Brister utformningeni miljöstöden har påtalats i flera olikaav
sammanhang. Det har fram förslaglagts på förändringar i vissaäven
avseenden.

Jordbruksverket har i Rapport 1997: 10 Utvärderingrapporten av
det svenska miljöprogrammet för jordbruket förslaglämnat
förändringar vad gäller bland skyddszonernas längd ioch stödetannat
för anläggning extensiv vall. Beträffande skyddszonernaav menar
verket den sammanlagda intesträckan skall understiga 200att meter

intesträckan längre behöver sammanhängande. Be-attmen vara
träffande extensiv föreslårvall verket stöd skall kunna lämnas iatt
vissa områden koppling till skyddszon och arealbegräns-övreutan utan
ning. Vidare lämnar vissa förslag angående våtmarkerverket tillsom
viss medför Rådetsdel förordning EEG 2078/92 behöver ändrasatt

Sverige för sådanoch bör verka ändring. finnsI ävenatt rapporten
förslag förändringarandra i miljöstödet, bland vad gällerannat

fånggrödor.
Även Naturvårdsverket har fråganuppmärksammat brister iom

miljöstöden. frånI Rapport 4735 Kväve land till föreslårhav verket
vissa bevattningsdammar skall berättiga till miljöstöd.att

Även regeringen frågan.har uppmärksammat I 1997/98:2prop.
Hållbart fiske jordbruk föreslår regeringenoch miljöprogrammetatt
bör hjälp höjdautökas med ersättningsnivåer, förenklingar ochav nya
stödformer. propositionenI regeringensägs även att attavser
återkomma till riksdagen med samlad bedömning behoveten av av
ytterligare åtgärder för uppnå miljömålen jordbruketsrörandeatt
kvävebelastning. hänvisarI sammanhanget regeringen bland tillannat

i mittresultatet uppdrag. För kunna utöka miljöstödet regering-haratt
i 1997/98:1budgetpropositionen föreslagit ökning anslagenen en av

700 miljonermed sammanlagt kronor år. Hälften beloppetper av
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kommer från EU. ökningenGenom kommer hela den ram som
i medlemsförhandlingarna utnyttjas.avsattes att

Regeringen har lämnat förslag till EG-kommissionen utökaattom
våtmarksstödet till omfatta betesmark.ävenatt

8 3 Miljöstöd i samverkansprojekt
.

flera samverkansprojekt sig miljöstöden förInom använder attman av
delfinansiera åtgärder. Men stöden riktar sig till de enskilda fastig-

finns inga möjligheter förhetsägarna och det samverkansgrupp,en en
organisation söka bidrag. bidragkommun eller Attatt gemensamma

till enskilda markägarna möjligheternade begränsar användaattges
miljöstödet anläggningar, tillvad gäller exempelgemensamma
våtmarker på flera fastigheter och skyddszoner.

miljöstöd finns i Rådets förordningReglerna dels EEGom
förordningen miljöstöd2078/92, dels i SJVFS 1995:133.om

Förordningen miljöstöd, Rådets förordning,kompletterar harsomom
gånger efter ikraftträdandet.ändrats antalett

EG-förordningen får till jordbrukareEnligt stöd lämnas som
årförbinder sig jordbruksmark produktion under minst tjugoatt ta ur

EG-förordningenför i miljövårdssyfte. direktanvända den äratt
medlemsländerna varför förordningen i sig-uteslutertillämplig i att

jordbrukaren. finns ingatill Det däremotstöd kan lämnas änannan
ansökningsförfarandet gå till begränsningarhur skall ochregler om

ansökningar. torde möjligt inomrörande Det attgemensamma vara
EG-förordningen tillåtaför samverkansgrupper göraattramen

miljöstöd, till förexempelansökningar om gemensammagemensamma
våtmarker eller längre sträckor skyddszoner.av

finns vissa begränsningarförordningen miljöstöd vad gällerI om
medför betalas till enskilda jordbrukarestödet stöd bara kan utattsom

våtmarker, markägaren.eller vad gäller
väljer ingå i miljösamverkansgrupp börJordbrukare attsom en

genomföra projektsamverkan få möjligheter att gemensammagenom
våtmarker bör därförtill exempel vad gäller och skyddszoner. De ha

miljöstöd för vissa åtgärdermöjlighet ansökaatt gemensamt om som
genomförs enskilda gårdarna åtgärder.sedan de eller gemensamma

i så fall till förDeltagandet i miljösamverkansgrupp skulle leda etten
ansökningsförfarande.enskilde jordbrukaren enklare För visstden ett

ansökningsförfarande sannolikt tillområde skulle samlat ledaett en
vilka stödberättigade åtgärder bör vidtas inombättre helhetssyn som

lokaliseras.området dessa skall Den beslutande länsstyrelsenoch var
fördela enskildahjälp ansökan kunna stödet deskulle med enav

jordbrukarna betala det till de enskildaoch markägarna och ut
Påeller till samverkansgruppen. detta kan samverkans-brukarna sätt
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för de enskilda jordbrukarnaombud ävenverka tamensomgruppen
genomförs.för åtgärdernaattansvar

organisationer, tilllåta kommuner ochmöjlighetEn är attannan
för vissa åtgärdervattenvårdsförbund ansöka stöd ochexempel ett om

enskildaorganisationen i sin avtalar med deellerkommunen turatt
utformasåtgärder. Sådana avtal kanolikamarkägarna somom

Miljöbalksutredningens förslag SOUi enlighet mednaturvårdsavtal
låtaFöljdlagstiftning till miljöbalken. Genom kommuner1997:32 att

enskilda gårdarmiljöstöd för åtgärder kanorganisationer sökaeller
fårenskilde jordbrukaren kommunenuppnå vissa fördelar. Denman

avtalspart. Kommunenorganisation samtals- ocheller lokal somen
såytterligare medel ochbidra med sättorganisationen kaneller

otillräckligt. Denbefintliga miljöstödet ärgenomföra åtgärder där det
samtidigtmiljöstöddå inte sökabehöverenskilde jordbrukaren som

organisationen.från Ettbidrag eller bidragkommunalthan söker
förorganisation får söka miljöstödellerförfarande där kommun enen
såsannolikt utformasfastigheter kanjordbrukaresåtgärdervidtaatt

under allaEG-förordningen. Stödet kommerinte striderdet motatt
jordbrukaren. Dettaenskildetillfalla den sätttill slutförhållanden att

falli de detområde skulle kunna användasstöd inomsamordna ettatt
med samverkansgrupperlämpligt arbetamöjligt ellerinte är att

tillalternativArbetssättetenskilda jordbrukare. ärbestående ett enav
miljöstöd.sökerjordbrukare gemensamtsomgrupp av

genomföras där deåtgärder skallmed samverkan ärtankeEn att
Även kostnadseffektivt.användasmiljöstödet börgörs störst nytta.

ersättnings-till stöd ochmöjligheternainnebäri sinDetta atttur
förutsättningarna.regionala eller lokalatill denivåerna bör anpassas
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9 Vattenavgifter

avgiftEn på utsläpp förorenat införas förbör alla källorvattenav
betydelse, både punktkällor diffusaoch källor. En motsvarandeav

avgift för användning, inklusiveuttag vatten uttag vattenav av
för bevattningsändamål, bör Slutligen bör avgift införastas ut. en
för nyttjande för kraftframställning.vattenav

Avgiften tillbör del enligt fördelnings-generelltas uten en
förnyckel hela landet. Denna del avgiften skall tillföras stats-av

kassan i syfte finansiera ökade kostnader föratt statens vat-en ny
tenadministration generell ambitionshöjning i arbetet medsamt en
vattenanknutna frågor. Till andra del bör avgiften beräknas ochen

distriktsvis. Denna del avgiften återförasskall helt inomtas ut av
distriktet i syfte stödja och i viss mån fullt finansieraatt ut vatten-
förbättrande åtgärder inte skulle kunna komma tillsom annars
stånd.

1 Bakgrund

EG-kommissionensI inledningen till förslag till ramdirektiv förett
kostnaderna för allt nyttjande fullt börvatten att vatten utanges av

bekostas får enligtvattenanvändarna. Detta kommissionen till följdav
vattenpriset korrekt faktiskabör spegla de kostnaderna, inklusiveatt

de miljö- och vattenanvändningenresurskostnader, upphovsom ger
till. Enligt kommissionen skall detta prin-konsekvenssom enses av

förorenarencipen Kommissionen skriverbetalar. denävenatt attom
kostnaden för förorening inte frånbara punktkälloratt vattenanser av

från diffusa omfattas befintlig lagstiftningkällorävenutan av som
följer principen förorenaren betalar.attom

artikel 12 i förslaget tillI ramdirektiv medlemsstaternaattanges
skall säkerställa fullständig självkostnadstäckning för de tjänsteren

tillhandahålls för vattenanvändning, både helhet förochsom som var
deoch ekonomiska sektorerna. Dessa sektorer skall minsten av vara

uppdelade i hushåll, industri och jordbruk. Kommissionen skall dess-
där så möjligt, fram förslag i syftelägga säkerställaärutom, att att

samtliga miljö- resursförbrukningskostnaderoch speglas i priset för
vattenanvändning.

Som första låta stå fullavattenanvändarna de kost-ett steg mot att
naderna för sitt utnyttjande enligt minbörvattenresursernaav man
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identifiera vilka åtgärder vilka administrativa föränd-uppfattning och
genomföras. Därefterringar behöver måste på vilkamansom se

olika former vattenanvändning avgiftsbeläggas i syftekan attav som
finansiera frågor. Om visar sig finansieringsbehovetdessa det äratt

förvad de reella kostnadernalägre vattenanvänd-än motsvararsom
inklusive miljö resursförbrukningskostnaderna,ningen, och bör man

därefter avgiftssystemet så användningen fulltutveckla att vattenav
bekostas användarna.ut av

Uppgifter behöver finansieras9.2 som

föreslagit administrativa åtgärder ii delbetänkandet radJag har en
förbättraavrinningsområdena bas samordna ochsyfte medatt som

frågorna. Förslagen så långt möjligtde vattenanknutnaarbetet med är
till uttryck i EG-kom-tankegångar kommersamordnade med de som

Mina förslag inne-till ramdirektiv förmissionens förslag vatten.ett
frågorna.vattenanknutnaambitionshöjning arbetet med debär aven

ambitionshöjning i viss mån utökadekräverDenna resurser.
omfattningjag frågan ökadelbetänkandetI även atttog omupp

kalkningsverksamhetensåväl övervakning ochhöja kvalitetenoch
Även självfallettillsyn. krävertillstândsprövning och dettasom

utökade resurser
iområde jag diskuterat delbetänkandet stödYtterligare ärett som
exempelvis mellan lant-miljösamverkan,till olika former lokalav

till intressanta och angelägnakan stödbrukare. Detta samver-avse
föreliggerfortfarandeförsöksstadiet viss osäkerhetkansprojekt på där

utfallet.slutligadetom
föreskrivandetså utformad vidmiljölagstiftningDagens är att man

föroreningar och därmedi syfte begränsa utsläppåtgärder att avav
recipientensmåste beakta inte baramiljö och hälsapåverkan

möjligt ekonomiskttekniskt ochvadskyddsvärde ärävenutan som
färdigutprovad och kommer-tekniskt möjligt härrimligt. Med avses

rimlig vadteknik. ekonomisktsiellt tillgänglig Med avses som en
branschområdet torde kunna bärasnittanläggning inom det aktuella

ekonomiskt.
miljöbalk införsförslaget till begreppetliggandeI och med det

lagstiftningen. Miljökvalitetsnor-i svenskamiljökvalitetsnormer den
exempelvis tillåtnamiljö, högstabelastninghögstaanger enmer

tål, påverkan blir oacceptabel.halt ämne, utan attnaturenettav som
faktasåledes vetenskapliga vadbaserasMiljökvalitetsnormer om

påverkan samhälle-medför i form och den gällandebelastning aven
påverkan, villvad acceptabel detliga bedömningen sägaär enav som

miljökvali-tål. Vid bedömningen hurvivad att naturen av enanser
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skall sättas skall sålundatetsnorm inte inväga vad är tek-man som
niskt möjligt och ekonomiskt rimligt vad gäller åtgärder i syfte att
uppnå normen.

Vid fastställandet villkor för utsläpp från anläggning skallav en
miljökvalitetsnormer beaktas så sätt utsläppet inte bidrar tillatt att

överskrids eller inte kan uppfyllas i den aktuella recipientennormer
eller området. Om miljökvalitetsnorn inte överskrids skallen man
dock i fortsättningenäven hänsyn till vad tekniskt möjligtta ärsom

Ävenoch ekonomiskt rimligt. det liggande förslaget till miljö-om en
balk genomförs kommer det alltså också i fortsättningen kunnaatt
finnas lokalt angelägna utsläppsbegränsande åtgärder inte kom-som

kunna föreskrivas. I vissa, kanskeatt till många,och medmer om-
råden kommer vattenkvaliteten i området eller mindreatt vara mer
beroende huruvida även dess åtgärder genomförs inte. Vis-ellerav
serligen kanske de för områdena i många fall, änsatta normerna om
med viss tidsutdräkt, ändå kan uppfyllas. Detta får inte, jagdock som
redan påpekat i delbetänkandet, vi uppnått vattenkvalitets-attses som

Ävenmålen. när uppnåtts bör vår siktsträvanen norm attvara re-
ducera utsläppen ytterligare tillstånd med så liten påverkan, imot ett
detta fall så god Vattenkvalitet, möjligt.som

Skall dessa ytterligare åtgärder kunna genomföras krävs vi hit-att
kan vid där möjligheternatar ett till föreskrivandesystem tasom av

åtgärder upphör. En helt avgörande idel sådant finan-ärett system
sieringen de aktuella åtgärderna.av

9.3 Finansiering uppgifterav nya

Vad enligt finansierasbehöver alltså vattenadmini-ärsom ovan en ny
stration, främst avrinningsmyndigheterna. Vidare skall eventuellen
ambitionshöjning beträffande vissa åtgärderde genomförs iav som
dag ytterligare åtgärder för förbättra vattenkvalitetensamt finan-att
sieras.

Det viktigtär under denna punkt framhålla kostnaden föratt att
den vattenadministrationen, ambitionshöjningen i arbetetsamtnya
med vattenfrågorna i första hand skall finansieras med besparingarna
på grund den samordning vattenfrågorna mina förslag bl.a.av av som
syftar till. Vidare det heltär nödvändigt med resursöverföringen
mellan lån och kommuner så sätt allokeras till deatt resurserna
enheter där huvudansvaret för vattenfrågorna koncentreras.

Jag dock inte omfördelningtror tillräcklig,att ären av resurser
vad kostnaderna för den administrationen. Detta dåens avser nya ar-

betsuppgifterna för avrinningsmyndigheterna sannolikt blir mer om-
fattande det arbete utförsän länsstyrelser och kommuner isom av
dag. Ytterligare medel behöver alltså tillföras och detta bör enligt
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inför avgifter för vattenanvänd-min uppfattning ske attgenom man
föreslagit avgift skallning. därför i delbetänkandetJag har att en

Avgiften skall bl.a. användasförorenatinföras utsläpp vatten.av
vattenadministrationfinansiera merkostnader ochför deatt som en ny

vattenfrågorna medför. åter-ambitionshöjning med Jagarbetetaven
i syfte avgiftsbeläggatill möjligheten dettanedan ävenkommer att

utnyttjande för kraftproduktion.såväl vattenvattenuttag avav som
finansiera genomförandetbehovet kunnahar berörtJag attavovan

vattenkvalitetsförbättrande åtgärder inte kansådana angelägna somav
troligen inte med kommandeoch hellerföreskrivas med nuvarande

Även genomförandet sådanaförlagstiftning på området. kostnader av
avgift nyttjandetfinansierasåtgärder skulle kunna avgenom en

utifrån inomavgift variera behovensådan bör dock kunnaEnvatten.
Även fördelasavgift möjligtdenna böravrinningsdistrikten. om

nyttjandeochförorenatsåväl utsläpp vattenvatten uttagsom avav
till utfornming-kraftproduktion. återkommer nedanför Jagvattenav

avgift.sådanen av en

vattenavgifter9.4 Uttag av

avgiftnationell9.4.1 Uttag av en

organiseras finansieras påochavrinningsmyndigheterna börolikaDe
gälleri de ligger. Detsammalandetsätt oavsett en gene-varsamma

kalkning,övervakning,ambitionsnivån vad gällerhöjningrell av
finansieringdärförtillståndsprövning och tillsyn. Det närmastär en

i fråga till den del kostnadernakommabörstatsbudgetenöver som
från ochomfördelning medel länsstyrelserinte täckaskan avgenom

kommuner.
bestå delsåledesvattenanvändning bör ärAvgiften för av en som
finansieraför denanvändslandet ochlika hela vat-över att nyasom

för fi-avgiften krävsdeltenadministrationen Den attav somm.m.
tillföras statskassan ochvattenadministrationen börnansiera m.m.

vattenadministrationenkostnader denökadedemotsvara som nya
medför för staten.

avgifterdistriktsvisa9.4.2 Uttag av

till åtgärder iavgifter skall användasbeträffande deMan kan som
jag förslagavrinningsmyndighetersig detänkadistrikten gettatt som

åtgärderprioriteradefår i uppdrag pekadelbetänkandeti utatt
områdengeografiskasakområden ellerprioriteradeinom likaledes

med gällandesig åtgärderskall härinom distrikten. Det röra somom



Vattenavgijier 99SOU 1997:155

reglering svårligen kommer föreskrivaskunna eller finansierasatt
miljösynpunkt ändå angelägna. sådanär En prioriterings-men som ur

självfalletplan bör grundas det underlag i övrigt skall tasom man
fram formi ornrådes- och aktivitetsbeskrivningar ätgärdspla-samtav

i syfte uppnå miljökvalitetsmål.att sattaner
Utifrån sådan prioriteringsplan kan sedan den totala kostnadenen

Ävenför genomförandet åtgärderdessa beräknas. tidsplanen förav
genomförandet måste fastställas. Detta blir i första hand frågaen som
beror på hur angeläget det genomföra åtgärdernaär och huratt

åtgärdernasnabbt bör vidtas. Utifrån kostnaden och tidsplanen samt
föreventuellt landet föreller den aktuella delen fastställdlandeten av

fördelningsnyckel, fördelargenerell distriktsvissedan de aktuellaman
kostnaderna mellan samtliga vattenanvändare skall avgiftsbeläg-som
gas.

distriktetInom därefter avgiften vilken tillanvändstar ut attman
delvis finansierahelt eller genomförandet åtgärder inom de priori-av

terade ornrådena. Tillgängliga fördelasmedel inom geografiskade
områden där de tagits det vill avrinningsdistrikten. Fördel-sägaut,
ningen lämpligen ske efter frånkan ansökan aktörer med intresse av

genomföra utpekade åtgärderna.deatt
alternativMan kan här tänka sig avrinningsmyndighetenett attsom

första uppdelning intagnaden avgiften mellan exempelvisgör en av
i distriktet ingående avrinningsomrâdena sådanade eller grupper av

Därefter fördelasavrinningsområden. tillgängligade medlen inom
till specifikavarje sådant område de åtgärder genomföras.skallsom

avgiften fördelasFör det fall skall måste finnaslokalt detatt ett
kompetent lokalt ombesörjer denna fördelning. Organetorgan som
måste ocksådå uppfylla vissa samhället uppställda krav demo-av
kratiska beslutsprocesser, insynöppenhet och m.m.

Genom delegera slutliga fördelningen avgifterna tillden nedatt av
inslaget privatlokala ökar deltagande ochorgan man av engagemang

i vattenfrågorna vattenkvalitetshöjande insatser.arbetet med och
Även för avgift avgiftentorde öka de betalaracceptansen en om som

möjlighet aktivt påverka fördelningen den.attges en av
Man kan tänka sig avgiften inte fördelasäven där barasystemett

på avrinningsområdesnivå. många falläven I tordeutan uttaxeras
dock områdena så små, alternativt såha vattenanvändare attvara
den avgiften blir tillräckligt för prioriteradede åtgär-uttagna stor att
derna skall kunna vidtas inom rimlig tidsperiod. Genom uttaxe-en en
ring på distriktsnivå får avgiftsunderlag och därmedstörreettman en
bättre möjlighet till omfördelning så åtgärder kan vidtas iävenatt
områden med litet underlag behov.stortmen

Ett bygger på avgiften beräknas distriktsvis kansystem attsom na-
turligtvis upphov till vissa regionala skevheter och därmed påverkage
konkurenssituationen företagmellan i olika distrikt. viss månI bör
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med för åtgärderna beslutade tidsplanen.detta kunna denstyras upp
avgifterna tidsmässigt så avgiftenFördelningen kan sättas rä-attav

Regionalaår inte blir orimligt hög. skevheter kan dessutomknat per
regionalisering miljöstödet såbalanseras det uttalatattgenom en av

miljöproblemde regioner har de och därmedstörstastyrs mot som
åtgärder, avsnittbehovstörst av se

återförs för genomförande priorite-med avgifterEtt sytem som av
avgiftåtgärder liknar i viss mån dagens medrade system ut-en

kväveoxider frän förbränningsanläggningar. Här skersläpp störreav
återföring i proportion till hur vid varje anläggningdock manen

liknande teknikutsläppen. En skulle kunnalyckats reducera även an-
förutsätter avgiftenför till Detta dockutsläppenvändas attvatten.

föroreningförorening dennatill viss utsläppenknyts samt att aven
inklusivegår från respektive källa, denågot så exakt mätanär att

svårtdet i dagsläget mycketdiffusa källorna. Jag är göraattattanser
diffusaför många mindre punktkällorna. För de källornadetta deav

försökajag förstår i omöjligt. Skall kon-så vittdetär settstort man
fastnar i diverse olikasådant jag de-attett system trorstruera man

åtminstone inlednings-därför det bättretaljfrågor. Jag är attattanser
emellertidvis. På några års sikt kan knytavis inte dettagöra man

vidtagits exempelvispå avgiften till vilka åtgärderstorleken samtsom
reningsanläggning. Det dockvilken har ärstandard som man en

åtgärds-inte sådantuppfattning bör avvaktamin bestämda att ettman
Äveninförs.avgifter jag föreslagitinnanrelateratsystem de som ovan

åtgärderavgiften till vidtagnastorleken relaterasdärett system
fram och förankra hos ak-lång tidkan komma kräva att taattm.m.

förslag in-avgift enligt minapå så sker börI avvaktantörerna. att en
sådan avgift såframförtföras. Som jag redan bör dessutom sättasen

sigorimligt belastarinte blir så hög den sättden att ettatt vare
företag.enskilda eller

avgiftsbeläggasVattenanvändning bör9.5 som

avgifterfrågan på utsläppjag läggal delbetänkandet atttog upp om
sådana avgifter införasvidhåller börförorenat Jag attvatten. menav

efter avgiftsbelägga alltinte vid detbör strävautan attatt stannaman
förorenarenprincipen skalli enlighet medvattenanvändande attom

förslaget ramdirektiv för På långi enlighet tillbetala och med vatten.
aktivi-avgifterna fullt de samhällskostnadersikt bör ut motsvara som

förslag avgift börtill. Mina tudeladi fråga upphovteten om enger
varje aktivitet bärförsta därdärför mot ett systemett stegsomses

miljö- hälsokostnader.sina ochegna
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9.5.1 Avgift på utsläpp förorenat vattenav

För närvarande det i Sverige inte någon avgift för utsläpptas ut av
förorenat Dock vi vid utsläpp till allmänna avloppsanlägg-vatten. tar
ningar avgifter kostnaderna för rening och avled-ut motsvararsom
ning i form kapital- och driftskostnader. Detta sker i kommunalav
regi vattenavgifter beräknade förbrukad enhet färskvattengenom per
eller för industrier i relation till föroreningshaltenstörre i avlopps-

enskildaFör ingenavlopp avgift i stället får brukarenvattnet. tas ut,
själv bekosta ledningar reningsåtgärderoch i enlighet med gällande
föreskrifter eller särskilt meddelade råd alternativt tillståndsvilkor.

Vad detta börutöver avgiftövervägas är sintar ut-som en som
gångspunkt i de samhällskostnader utsläppet upphov till isom ger
form miljö- och hälsopåverkan.av

iJag har delbetänkandet föreslagit avgift utsläppatt vattenen av
bör införas för finansiera de merkostnader mina förslag tillatt som

vattenadministration torde medföra. Jag jagen ny m.m. anser som
redovisat avgiftdenna för förorenatutsläpp böratt vattenovan av
utformas tudelad avgift.som en

9.5.2 Avgift på uttag vattenav

i mittJag har delbetänkande tagit frågan avgift på uttagupp om en av
på sådan avgiftoch pekat stridaeventuellt kan gäl-vatten att moten

lande svensk rätt.
Redan i dag avgifter förkostnadernatar ut motsvarar attsom

distribuera formoch i kapital- driftskostna-ochpumpa upp, rena av
der. Detta isker kommunal regi vattenavgifter beräknadegenom per
förbrukad enhet. För enskilda ingen avgiftbrunnar i fårställettas ut,

självbrukaren bekosta uttaget.
Vad därutöver skulle kunna avgift base-övervägas ärsom en som

sig på de samhällskostnader formupphov till iuttagetrar som ger av
miljöpåverkan. Exempelvis de flesta tillstörre upphovuttagenger en

eller mindre sänkning nivån grundvattnet. skärgårds-Istormer av
områden kan bidradetta till saltvatteninträngning i grundvattenma-
gasinen. Man kan inteäven den påverkan vissaöverväga om som

medför på rörliga friluftslivet,det i form restriktionerVattenuttag av
beträffande tillgång till sjöar och vattendrag, skulle kunna beaktas vid

avgiftsuttag.ett
Med har jag för framställningVattenuttag avsett vattenovan av

dricksvatten för processändamål inom industrin Ensamt vatten m.m.
aspekt vattenanvändning bevattningsvatten.är uttagetannan av av

Uttag för bevattning sker ofta vid torka medför därföroch risk fören
brist på såväl grundvatten. Uttag bevattningsvattenyt- som av ger
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ofta till konflikter vid fördelning tillgängligadärmed upphov av re-
risk för påtaglig miljöpåverkan i vattendragen därsamt en ensurser

vattenföringsnivå alltid uppehållas.minsta acceptabel inte kan
avgiftFrågan huruvida kan läggas ochuttag vatten,avom en

ytterligare,juridiska aspekterna, måste utredas någotdå inte minst de
tidsbrist inte haft möjlighet Jagjag grund detgöra.att anserav

avgifti fortsatta arbetet medmotiverat det uttag vattenatt aven
omfatta för bevattningsändamål.låta sådanäven vattenuttag aven

Även enligt min uppfattning beläggas medbörvattenuttag av en
föreslagitavgift på jag tidigaretudelad miljörelaterad sättsamma som

förorenatavgift på utsläpp vatten.aven

kraftframställningnyttjande förAvgift på9.5.3 vattenav

inte frågan avgift påramdirektiv förförslaget tillI vatten tas enom
kraftframställning Det i Sveri-förnyttjande vattenresurserna upp.av

vattenkraft tillutnyttjandet har dock lettomfattandemycket av enge
ofta långt gående påverkan på de vattendragomfattande och som

åtminstone tidvismarkområdengäller deutnyttjas. Detsamma som
dänming.i samband medunderläggs vatten

avgift utgångs-motivera medkanPå sätt att ensom mansamma
förorenatutsläppfrån miljöpåverkandenpunkt vattenett avsom

avgift på utnyttjan-innebär kanalternativt ävenett uttag vatten enav
motiveras.vattenkraftde av

för kraftframställ-utnyttjandedärförJag även vattenatt avanser
avgift.miljörelaterad Jag docktudelad ärmedning bör beläggas en
utgår, antigeni viss månsådana avgifter redanmedveten att somom

Avgifterna tillinbetalningar. betalsårligaengångsbelopp eller som
avgif-Kammarkollegiet. influtnaDessaförvaltasFiskeriverket och av

fiskebefräm-för fisk- ochemellertid uteslutandeanvänds nästanter
Även miljö-åtgärder ofta har allmänsådanajande åtgärder. enom

befogat beläggajag det detinverkanförbättrande är ut-attattanser
avgift. Själv-direkt miljörelateradvattenkraft mednyttjandet enav

befintliga avgifter-redansådan avgift samordnas med defallet bör en
na.

åtgärderVattenkvalitetförbättradmed behovOm menaravman
naturligtvis diskute-exempelvis närsalter kan dethöga haltermot av

ytterligare åt-fjälltrakter finns några direktai Norrlandsdetras om
syfte.vattenkvalitetsförbättrande Igenomföras ibörgärder vartsom
Sverigemycket färre i södra och mellersta ochfall torde de änvara

avgift påLikaså diskuterakustland. kani Norrlandsäven om enman
för vidta åtgärder i syftevattenkraft användasbörutnyttjande attav

giftiga övergödandeförekomsten ellerexempelvis äm-minskaatt av
vattenkvalitetmåstedocki Jag attvattnet. enman geansernen
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definitionmycket bredare bara halten i Jag harän ämnen vattnet.av
därför i framfört fördelbetänkandet de olika distriktenatt samtman

vissa fall, genomgående, föri kanske avrinningsornrâdenäven bör
fastställa inte miljökvalitetsnormer miljökvalitetsmål.bara ävenutan

mål förutom miljökvalitetsnormerDessa kan bestå andraävenav av
befintligexempelvis Vattenkvalitet inte får försämras.moment attsom

Vidare finnas beskrivningar förekomst, artrikedomkan det ochav
populationerstorlek på hos levande organismer i de aktuella vatten-

dragen.
vattenkraftproduktionen medfört förpåverkan bl.a. Norr-Den som

finnsbehov så långt det rimligt återställaland och det ärattsom av
till stabila, välbalanserade livskraftiga vattendragvattendragen och

i med Vattenkvalitet.bör beaktas arbetet
Även administrativt finns fördelardet med hanterarent att vatten-

avrinningsdistriktsvis. ikraftsfrågorna Jag har delbetänkandett.ex.
vattendragsutredningen gjort på avrinningsområden,påpekat att en,

indelning iregional landet det gäller utvalet skydds-baserad när av
Även frågorobjekt vattenanknutna undervärda sorterarm.m. som

regionala räddningsorganisatio-och de eller lokalaräddningsverket
åtgärder vid översvämningar skulle tjänasåsom attm.m.,nerna,

avrinningsmyndighetema och därmed hanterasundersamordnas av-
rinningsdistriktsvis.

fördelningenStorleken på och9.6 av
vattenavgifterna

så enskildaAvgifterna vattenanvändning bör inte högtsättas att
i företag Vidorimligt hårt så lönsamheteneller äventyras.belastas att

effektenavgift måste den samladeinförandet tudelad vatten-avav en
avgifternas beaktas.

påpekat åtmin-vidare, jag redan i delbetänkandet,Man bör som
efter maximal avgifternainledningsvis inte rättvisasträva närstone

utformningi till sin relativt enkelfastställs stället satsautan en av-
utsträckning försöker avgifteni för kopplagiftsmodell. Om storman

risk för avgiftenpå det inte kommerstorleken utsläpp ärtill attm.m.
blir för svården beräkna. Detgrundkunna attatttas utatt av

bakgrund jag utgått från förfiende. Motblir det godasbästa attav en
orättvisoreventuellalåg avgift detämligen böralla som en grov mo-

Egentligen fördet bara deärtill kunnadell upphov accepteras.ger
kontrollprogrami fastställda mäterpunktkällorna, därstörre vat-man

imiljöfarligatenflöden och halter ämnen vattnet som manm.m.,av
faktiska utsläppen.avgift till denågot så exakt kan kopplanär en

betalarförorenarentill principenMan bör dock med hänsyn attom
avgifter ytterligare.differentieradefråganutreda om
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Som schablonavgifterexempel kan räkna på de enskildaett man
finnsDet miljonavloppen. 1 enskilda iavlopp Sverige. Omca man

sådanaräknar med alla avlopp skulle beläggas med avgiftatt en
200 år skulle det inbringa årligtkr tillskott pâ 200 miljoner krettper
till med frågorna.arbetet de vattenanknutna Att bygga moderntett
enskilt i iavlopp kostar dag storleksordningen 50 000 till 100 000 kr.

många enskildaFör de avloppen det dock inte miljösynpunktärav ur
motiverat sådana utbyggnader. oftaDetta pågöra grund lägeatt av

karaktär recipienten.och den aktuella En ensligt fastighetbelägen
vid sjö i ingen påverkanhar pâ sjönstörre ävenstort setten om av-

går efterloppet endast marginell rening. Avlopp blir oftastut ett
först flera fastigheterproblem ligger samlade inär Ju störregrupp.

intedesto problem avloppsvattnet Förstörre dengrupp om renas.
fastighetenbeskrivna kan det miljösynpunkt svårt attovan ur vara

motivera ytterligare rening väl eventuella sanitära problem harnären
lösts.

Om vi räkneexempel finns 400 000det enskil-ett antar attsom ca
egentliga sanitärtda avlopp där det enda problemet skulleär man ex-

empelvis ambitionsnivån reningkunna dra där vad gäller motner
avgiftsbelägger avgift påi stället dessa med 500 kr år.att man en per

avgift varje år inbringa miljonerEn sådan skulle 200 kr användasatt
för åtgärder enligt mitt Samtidigtangelägna skulleresonemang ovan.

för fastighetsägaren på 100-års perspektiv intekostnaden räknat ett
tvingats sin renings-medföra högre kostnad byggaän utom manen

anläggning till liten eller ringa nytta.
utifrån förPå liknande kan den areal utnyttjas jord-sätt man som

djurbesättningarna iskogsbruk, de totala landet, de totalabruk eller
från reningsverkvissa föroreningar kommunalautsläppen ochav

tämligen marginell avgiftindustrier konstaterastörre attm.m. en
i miljardstorlek till åtgärder.kunna belopp angelägnaskulle generera

avgiftBeräkningarna bygger dessutom enbart på på ut-enovan
förorenat Till detta kommer jagsläpp ävenvatten. att attanserav

nyttjande för kraftproduktionoch börvattenuttag vatten av av-av
enligt min uppfattninggiftsbeläggas. Sammantaget pekar detta helt

avgiftsuttaget enligt förslagentydigt på samlade mina intedetatt
bli på något orimligt sig för enskilda ellerkommer högtsättatt vare

företag.

Scenariostudier avgiftens fördelningseffekter9.7 av

i samarbete LantmäteriverketLänsstyrelsen i Dalarnas län har med
Q-vadis för itagit fram kallat användaranpassatett att ettsystern

gränssnitt landskaps- miljöinformations-behandla och ochpresentera
på så GIS-applikationi digital form. Systemet bygger kallad dvs.data
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informationsdata kopplade till geografiska koordinater vilka därmed
kan redovisas i olika kartsnitt och olikamed informationtyper av
kopplade till varandra. Systemet finns i dag i drift för Dalälvens av-
rinningsområde. Framtagandet ursprungligenärsystemet genereratav

Dalälvsdelegationen i sitt arbete med Dalälven pekadeatt attav rena
behovet denna verktyg för kunna visatyp system ett attav av som
olika åtgärders effekt på miljötillståndet och vattenkvaliteten. Data

finns för närvarande avseende punktkällor,större mark- och vatten-
mätningar i markanvändning Data inköpstyp, ute naturen, m.m.

årligen från Lantmäteriverket till kostnad hundraett tusenen av par
kronor år. Bearbetade data kan sedan i olika redovisningsskiktper
gratis hämtas kommunerna bl.a. förunderlag deras plane-av som
ringsprocess.

Q-vadis iskulle, den omfattning det i dag finns tillgängligt,som
inte fullt uppfyllakunna kraven omrädesbeskrivningarut m.m. en-
ligt EG-kommissionens förslag till ramdirektiv för Q-vadisett vatten.
kan dock vidareutvecklas i nödvändig omfattning. För bygga Q-att ut
vadis i utsträckning erfordrasden krävs ökade i förstasom resurser,
hand personal för upphandlingäven vissa konsulttjänster.av men av

i delbetänkandetJag har diskuterat möjligheten införasamt attovan
tudelad vattenavgit på såväl utsläpp förorenat vatten uttagen av som

nyttjande för kraftproduktion. Envatten samt vatten vattenav-av av
gift förslag fårenligt mitt inte belasta enskilda företagoch orimligt
hårt. Samtidigt måste avgiften så åtgärdersättas de den skallatt som
finansiera verkligen kan genomföras. Detta gäller inte minst införan-

vattenadministration.det Något förslag till storlek på avgif-av en ny
och fördelningsnyckel mellan de olika jagkällorna har inte kunnatten

Detta tid ståttgrund den korta till mitt förfo-presentera. av som
gande. dock översiktligt visaJag har kunnat avgift sannoliktatt en
inte bli orimligtbehöver hög sig för enskilda eller företag. Dettavare

relationi till de uppgifter jag behöver finansieras. Jag haransettsom
inte heller kunnat visa avgift och fördelningsmässigt,hur uttags-en
beroende på utformas fördelas, slåhur den och kan inom avrin-ett
ningsområde avrinningsdistrikt.eller ett

Q-vadisEtt utvecklat skulle kunna bearbetas ytterligare och använ-
för beskrivadas olika konsekvenser avgift ochatt ett uttagav av en

återföring sådan till åtgärder.även angelägna För atten av en resurs
kunna utveckla Q-vadis avgiftsproblematikenvad krävsäven avser

vad ytterligare resurstillskott. uppnårutöver Man iangettssom ovan
fallså miljötillståndsdatadär landskaps-, utsläpps- och kanett system

kopplas till prioriterade geografiska områden såväl prioriteradesom
specifika åtgärder slutligen för genomförakostnadenävensamt att
åtgärderna. därefterUtifrån dessa kostnader beräknakan ochman
visa avgift slåhur skulle olika vattenanvändare hurävenmot samten
återföringen omrâdet,skulle fördelas inom det aktuella i detta fall
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avrinningsområde. scenariostudierGenom skulle kun-Dalälvens man
i vidta åtgärder avgiften,långt kanhuravgöra utan attattmanna

år, blir orimligt hög. Man skullevisst antalfördelad omväntöver ett
utförasuppfattning vilka åtgärder skulle kunnakunna somaven

långa tidsperioderalternativt olika skul-visst avgiftsuttag, hurvid ett
avgifts-hurMan skulle kunnapåverka åtgärdsarbetet. även ettse

medföra omfördelningkunnaeventuellt skullesystem av resurser-en
området.inom aktuelladetna

utredningen kommit in medlän har tillLänsstyrelsen i Dalarnas en
Q-vadis i enlighetför vidareutvecklingmedelhemställan avenom

jag beskrivit. Totalt uppskattas medelsbe-bådademed steg som ovan
projektanställ-fördelat med 350 000 krtill 600 000 krhovet en

huvudsakligenför konsultarvoden Lant-250 000 krning år och1
information och de erfaren-bedömning denMinmäteriverket. är att

Q-vadis skulle kunnavidareutvecklat ärheter stortett ge avsom
ikraftträdande EG:snäraliggandeinförför Sverigevärde ett ram-av

i förslag överläm-direktivet detför Somdirektiv utvatten. somser
före-förrådet närvarandekommissionen till och ärfrånnades som

kommerinom rådet och dess arbetsgrupperöverläggningarmål för
avgifter nyttjandetåläggasmedlemsstaterna vatten.utatt att ta av

självkostnadstäckning för tjäns-debådeavgifter skallDessa motsvara
miljö- ochvattenanvändningen detillhandahålls för samtter som

upphov till. Sve-användningenresursförbrukningskostnader gersom
utformasavgiftersådana kanbild hurdärför ha klarrige bör aven

påverkar vad vi medavgifternafördelningenochhur storlekenoch av
påverkar degenomföra dethurfinansiering kanavgifterna samtsom

avgiftsbeläggas.kommerverksamheterdeeller attsom
uppfattningenligt min kommaQ-vadisvidareutvecklat tordeEtt att

omfattning det kan be-sådanfrågor ii dessatillföra kunskaper att
utformasförutsättningUnderriksintresse.traktas systemetattettsom

avrinningsområden i hela landettillämpbartblir generelltså detatt
tillförs länsstyrelsengenomförandetförrimligt medeljag det attanser

ordinarie verk-för länsstyrelsenskrävsvadi Dalarnas län utöver som
råderutredarejag överekonomiskaDå desamhet. somresurser som

enligt länsstyrelsensfinansieringmedgeroch intebegränsadeär en
till regering-hemställanöverlämnajag i stället valthemställan har att

åtgärd.lämpligför vidtagandeMiljödepartementet, aven,

Sammanfattning9.8

förorenatavgift utsläppSammanfattningsvis jag att avenanser
avgiften börbetydelse ochinföras för alla källorbör attvatten av
källor såsomdiffusasmå punktkällorsåväl ävensamtstora somavse

avgiftmotsvarandevidareJagjordbruk.skogs- och att enanser
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för användning inom hushålls-, industri jordbruks-ochuttag vattenav
inklusive försektorn, bevattningsändamäl, börvattenuttag tas ut.av

Slutligen införas förbör avgift nyttjande för kraftfram-vattenen av
ställning.

avgift enligt till viss enligtEn bör del generelltas utovan en en
fördelningsnyckel för avgiftenhela landet. Denna del skall tillförasav

i syfte finansiera ökade förstatskassan kostnaderatt statens en ny
vattenadministration ambitionshöjning igenerell arbetet medsamt en

frågorna.de vattenanknutna
Till del avgiften beräknas distriktsvis.andra bör och Den-tas uten

avgiften återföras inom distriktet i stödjadel skall helt syfte attna av
fullt vattenförbättrande åtgärderi viss mån finansieraoch ut som

inte skulle kunna komma till stånd.annars
vattenavgifternajag redan framfört i delbetänkandet bör tillSom

syfteviss användas i stödja och stimulera miljösamver-del även att
finansieringen åtgärderexempelvis bidrag till därkan, genom av

utfallet där angelägenhetsgradeninte helt säkert bedömsär men som
stor.

första i genomförandetAvgifter enligt skall ett stegovan ses som
måste avgiftervattenavgifter. slutliga måletDet attvara genomav

samhälleliga kostnadernanyttjandet motsvarande debelasta vattenav
för påverkan miljö nyttjandetkostnaden och hälsainklusive som

innebär.
avgifter miljöfrämjande li-finns andra i ellerI den mån det som

nyttjandeolika former bör desyfte lagtsknande vattenav av-av
förslag på, så långt befogat,gifter jag det kanlämnat anses sam-som

befintliga avgifter.redanordnas med dessa
Q-vadis medsyfte vidareutveckla GIS-systemet dettaI samtatt ge-

avgiftens storlek och olika fördel-nomföra scenariostudier avseende
återförande, bör länssty-ningsmöjligheter, både vad gäller ochuttag

000 kr.i tilldelas 600relsen Dalarnas län
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10 Försöksprojekt

På flera håll i landet arbetar i gång för-med dra olikaattman
söksprojekt vattenfrågor.rörande Jag har deltagit i diskussionerna

vissa projektkring och valt bidra till någramedäven att pengar av
Projekten intressantadem. olika synviklar ochär kommer attur

bidra kunskaper inom olika områden.med mängden

mina direktiv ingår jag möjligheternaI skall undersöka påbörjaatt att
försöksverksamhet i syfte skaffa erfarenheter administrativaatt av nya

för avrinningsområdesvis hantering vattenanknutna miljö-system av
resursfrågor. därvidoch Jag skall söka kontakt med intresserade

regioner, med karaktärsmässigt olika avrinningsområden, och
försöksverksamhet fleraundersöka möjligheten i elleratt starta ett

områden.
förTill mitt förfogande detta ändamål har jag tilldelats 300 000 kr.

har tolkat detta jag kan disponera de tilldelade medlen iJag attsom
sådana projekt jag meningsfullasyfte initiera bedömer ochatt som som

syftemöjliga fortsätta driva under längre period, i just skaffaattatt en
skrivningarnaerfarenheter enligt i direktiven.

varitmitt arbete besökt eller i kontaktJag har under sättannat
företädare för områden olika formermed flertal där samverkanett av

flesta projekt i avsnittpågår. Jag har beskrivit dessade av
två områden, Mässingsboån-Brunnsjön EmånFör dessa och harav

jag initiativen så intressanta och framför allt såbedömt ut-som
vecklingsbara jag fortsatta inom projekten.valt det arbetetstöttaatt att
Även projekt mig många idéerövriga varit intressanta och brahar gett

till hur miljösamverkan inom avrinningsområdeoch uppslag kanett
arbetsformer,bedrivas. flera fall hittat braI har redan säkratman

finansieringen inriktningen åtgärder. i fallenoch bestämt Jag har de
inte deltagande från min sida uppenbar.bedömt Inyttan ett somav

mån finns problemställningar för projektden det kvar lösa dessa äratt
min förhoppning de erfarenheter och de förslag till åtgärderdet att
jag redovisar i föreliggande betänkandet bidra tilldet kan lösaattsom

dessa.
pågående samverkansprojekt jag haftFörutom redan har kontakt

för tvåmed företrädare regioner, Nyköpingsåns avrinningsområde och
Laholmsbukten/Genvadsåns avrinningsområde, där det finns uttalatett

påbörjaintresse samverkan i de vattenanknutna miljöfrågorna.att en
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två projekt.dessaJag har valt stöttaävenatt starten av
för olika projekten. Det har blivitjag deNedan redogör storen

spridning beträffande omfattningenspridninggeografisk och även en
inriktningen projekten.och av

fortsattatill frågor projektens bedrivande,återkommerJag om
äterrapportering, i avsnittfinansiering 11.inklusive och

miljöo- ochviktigt inte bara aktörerna ävenDet är utan attatt
för-möjlighet i de olikafolkbildningsorganisationerna deltaattges

kunskaper ochenligt min uppfattning godaharsöksprojekten. De
användas i för-kommerarbetssätterfarenheter de attnya somav

viktig funktion i det fortsattafyllakan därmedsöksprojekten. De en
arbetet.

. förmodligen hittillsharfrågor land ochihopAtt koppla vattenom
gjort för ivad deti tropiska ländertill hands änlegat närmare oss

tropiska ländernai de utgörAnledningenSverige. är att vattnet en
begränsning jordbruket ochförutsättning för, ochtydlig av,en

projektfinansierat olika medvia SIDAliv. Sverige harmänskligt
Tankenskog ochintegrering mark,inriktning vatten. attmot av

iintroduceratsplaneringsenhet haravrinningsområdetutnyttja som
markvårdsprogram-exempel kenyanskaprojekt. Ett ärflera dessaav

efterorganiserade arbetetår sedanför tiotaldär ett av-met, man
initierades det stod klartorganisation närrinningsområden. Denna att

effekt skyddgårdar inte hade denenskildaåtgärderspridda av
Omorganisationen skapadessig.förväntatochmark vatten som man

enhetliggårdsnivâ tillfrånfokusflyttaför ettsynatt merenen
avrinningsomrâdeskom-iorganiseradesJordbrukarnaområde.större

iarbetet helauppföljningför planering ochmittéer med avansvar
teknikenbådeframgångsrik,visade sigområdet. Metoden attgenom

allanaturligtblev sättdetförbättrades, och attettatt engageragenom
sinsitt ochskyddai arbetet medområdetijordbrukare vattenatt

mark.
relateradelyfts fram i dessa mark-vattenviktig aspektEn somannan

visatErfarenheterna harförankring.folkligdemokrati ochprojekt är
lyssnatgjordaproblemanalyserbyggerprojekt attutan manatt som

suboptimeringaridrabbade" ofta resulterar"ärmänniskorpå de som
Därföreffekt. läggeråtgärder avsedgenomförandemed utan manav

människorvid involvera deviktprojektplanering,vidi dag, stor att
mekanismområden. viktigEn äri berördaoch leverbor attsom

förför inflytande ochmekanismer lokaltutvecklaidentifiera och att ta
initiativ.lokalavara

socio-ekonomisk karaktärsåväl tekniskaerfarenheterDe somav
SIDA-finan-olikavärlden, bl.a.delfram i dennaväxt genomavsom

påbörjadeför Sverige i detvärdeprojekt, kansierade stortvara av
vattenfrågorna.avrinningsområdesbaserat hanterandearbetet mot ett av

därför eftersträvas mellan deerfarenheter börömsesidigt utbyteEtt av
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projektolika i Sverige och liknande pågåendestartassom nu upp
arbeten på andra håll i världen.

SCC International Swedforest fåttf.d. ihar uppdrag SIDA ochav
INEC internationell i "Watershedkurs management".att arrangera en
Kursen kommer bestå två i Sverigedelar. En del där svenskaatt av
initiativ och idéer diskuteras.och Kursens andra del ärpresenteras
förlagd till hemmaregiondeltagarnas världsdel och kommer kretsaatt
kring praktiska tillämpningar. försöksprojektlokala De ärsom nu

i Sverige förhoppningsviskommerväg kunna utgöraatt startas attupp
betydelsefullt inslag i den svenska delen kursen.ett av

Jag det viktigt till möjlighet tillär denatt att taanser vara
erfarenhetsutbyte försöksprojek-mellan kursdeltagarna och de svenska

därför min förhoppningkursen. DetÖppnas ärten attsom genom
kontakter redan kan knytas mellan SCC International och ledningennu
för projekt påbörjas i Sverige. På sikt förhoppningsvisde kan ettsom

erfarenheter olika projekt i Sverige övrigautbyte mellan och delarav
på uppbyggnaden internationelltvärlden nätverkstarten ettav vara av

inriktning på vattenfrågorna hanterande.med och deras

Nyköpingsån/Örsbaken10. 1

Omrâdes- och problembeskrivning10.1.1

Nyköpingsân, Kilaån Svärtaån alla i Nyköpings-och tremynnar
i sin i fjärdenvilka sedan via Skanssundetijärdarna tur mynnar

Örsbaken Nyköpings/Södermanlands skärgård.i
avrinningsdistriktavrinningsområdena de möjligaDe utgör etttre av

identifierat jag i delbetänkandet.SMHI och presenteratsom som
Avrinningsdistriktet 120 delavrinningsområden.omfattar

Avrinningsdistriktet omfattar och kommuner. Utmedlän trettontre
jordbruk,fastighetsägare såsom skogsbolag,åarna finns 100 000ca

industrier, anläggningar, privata bostäderkommunala m.m.
vattenvårdsför-avrinningsområde bedriverNyköpingsånsInom ett

samordnad1950-talet verksamhet inriktatbund sedan slutet av
åns reglering.recipientkontroll samordningenoch av

kontrollresultatutvärdering erhållnaVarje år detaljeradgörs en av
fosfor beskrivs till mängd ochvarvid kväve ochbl.a. transporten av

beräkningar trendanalyser. Detstatistiska ochDessutom görsursprung.
för olikamaterial underlagfinns således sedan många år rikligtett som

bedömningarexempelvismiljörelaterade bedömningar inom omrâdet,
kostnadseffektivaövergödningsproblematiken desamt mestav av var

in övergödningen.åtgärderna kan sättas mot
Övergödningen inomde problemenbetraktas störstaettsom av

miljöstrategii sinregionen. i Södermanlands län harLänsstyrelsen
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övergödningpekat mark, och hav fyrasötvattenut ettav som av
prioriterade områden.

10.1Ä2 Pågående arbete

finns områdetDet inom grupperingar aktiva iär bl.a. vatten-som
vårdsarbetet såsom Rädda Hallbosjön, Föreningen Tisnarenrädda och

Nyköpingsån.Nätverk
Nyköpings långkommun drev under tid frågan vidtaattom

alternativa åtgärder till utbyggnad det kommunala reningsverketen av
i Nyköpings kväverening. sådant förslagmed Etttätort anläggaattvar
kvävefållor i form våtmarkerrestaurerade längre iav m.m. upp
avrinningsområdet. Då utbyggd kväverening vid de kustbaseradestörre
reningsverken åtgärd faller tillbaka på riksdagsbeslutär ochetten som

i viss utsträckning fattatdär EU liknande beslut har iett man
kommunen valt bygga reningsverket tveksammaäven äratt ut om man
till kostnadseffektiviteten i åtgärden. Man har dock i samband med

fattatbeslutet bygga beslut betydandeävenatt ut att satsaom resurser
på andra frågeställningen, alternativa åtgärderutveckla denatt om

i avrinningsområdet, i initiativ tilllängre detta arbetesamt att taupp
åtgärdsarbete vattenfrågorna.lokalt och aktörsbaserat medett

Örsbaken10. Projekt1

åtgärdsarbetetDet nämnda lokala och aktörsbaserade medovan
Örsbaken.vattenfrågorna Projekt inleddeskallas Arbetet med ett

heldagsseminarium den 23 oktober 1997.
övergripande målet med seminariet visa behovetDet attvar av

helhetsperspektiv i miljöfrågorna.arbetet med de vattenanknutnaett
sig avrinningsområden bedrivasArbetet skall basera och därmed

länsgränser.kommun- ochöver
övergripande mål olika delsyften:Detta kan delas upp

inom avrinningsområdet prioriteras framför admini-samverkaatt
strativa gränser,

inom avrinningsområdetalla bor och verkar hela skallatt vetasom
det sammanhängande detäratt ett system tar emot vattensom som

formkommer i nederbörd, grundvatten och det vattenav som man
själv använder och släpper ut,tar ut,

få alla enskilda åtgärder sin givna plats i helhetsperspek-att att ta ett
tiv,

få samlad bild alla undersökningar och mätningar finnsatt en av som
och föreslå kompletteringar så entydig bilddessa klar ochatt attav en

fås miljötillstånd i områdetkan dagens ochav
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undersöka möjligheter till finansiering framtidaatt utredningarav
förbättringsåtgärderoch inom avrinningsområdet.

Jag i mitthar delbetänkande redovisat bl.a. projektets arbets- och
tidsplan för själva seminariet och dess förberedande.

ÖrsbakenProjekt bygger på bred samordning mellan ett storten
antal direktaaktörer och indirekta, markägare företrädareoch för
samhället.

ÖrsbakenProjekt har tagit i människor i samarbete,avstamp att
inom alla delar samhällets verksamhetsområden, harav engagemang
och förmåga hitta kreativa oftaoch kostnadseffektiva lösningaratt nya
på hur miljlöbelastningen i avrinningsområdet kan minskas. Fantasi
och kreativitet i delavrinningsornrådena förskapar successivasteg steg
förbättringar. blirDet därmed mångade lokala initiativen som
långsiktigt resultat och hållbart samhälle.ett ettger

ÖrsbakenProjekt därtill åtgärdär förbättrad land-en som ger en
skapsbild och artrikare flora och fauna. Genom de konkretaen
åtgärder i sjöar och vattendrag förväntaskan resultatute ettsom som

Örsbakenarbetet förbättra miljön,med blir Projekt ävenatt ettav
sysselsättningsskapande projekt.

Inför seminariet har arbetsgrupp, där alla berörda sakägare direkten
indirekt sinaeller olika organisationer varit representerade,genom

tagit fram förslag till ställningstagande.ett gemensamt
ingåttarbetsgruppen har för följande organisationer,representanter

myndigheter m.m.:
Vägverket,
Naturskyddsföreningen,
Vattenfall,
Länsstyrelserna Södermanlands län,
Banverket,
Industriförbundet,

Kommunförbundet,Svenska
miljönämnder Flens kommun,Kommunernas

Nyköpingsåns vattenförbund,
JordägarförbundSveriges och

LRF.
sammanfattaskortsynpunkter kanArbetsgruppens gemensamma

enligt följande:
avrinningsområdetfrågorna i dag inomDe vattenanknutna hanteras

3 länsstyrelser administrativa äroch l3 kommuner. Det systemetav
Överlämningsvåröverskådligt förlegat.och tämligentungt, av

uppgifter bli otillfredställandemellan kommuner och länsstyrelser kan
insatsernaoch kanske inte alltid följer devisen "mesta möjliga tillnytta

minsta möjliga insats".
Ett bör bygga på landskapet. Denvägnytt system vattnets genom

bärande tanken inom avrinningsområdetär skall decentraliseraatt man
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miljöförbättrande åtgärderna. förför de Ansvaret åtgärdernaansvaret
frarnledes vila så i dagligtbör de kallade eller tal deprocessägarna,

vatten.förorenatsläpper utsom
förutsättningar för sådant miljöarbete måste målenFör skapaatt ett

definieras miljökvalitetsnormeroch sättas upp.
administrativa frågorna måsteFör lösa de kommunerna ochatt

avrinningsomrâdet hitta former förlänsstyrelserna inom samverkan
blir förmågaDetta intressant samhälletsöver gränserna. ett test att

tänka i banor.nya
Vattenvårdsförbundet viktiga ioch LRF har roller detta arbets-nya

sätt.
förordningarLagar och får inte motstridiga eller motverkavara

varandra. Kommunerna och länsstyrelserna måste ha möjlighet att
föreslå nödvändiga förändringar i befintliga regelverket.det

Inledningsvis kommer behovet sannolikt öka. På siktattav resurser
bedöms dock resursbehovet minska, jämförtkomma med dagensatt
nivå. "

Flera deltagarna i har dock varit starkt kritiska tillav grupen
förslaget utsläpp förorenat skall med avgift.belastasatt vattenav en

fördelarDe främst redovisade tanke-med desom gruppen ser ovan
gångarna har sammanfattatman som:

Ett ökat lokalt viljan påpräglas vägarattengagemang som av nya
nå resultat. Lokala initiativ vilket tillunderlättas, snabbt kan leda
resultat.

Det geografiska området blir inte eller kommungråns-styrande, läns-
erna.

Färre instanser leder till överblick helhetssyn.bättre ochen
En effektivitet..olika åtgärdersgemensam syn
svårigheterna har sammanfattats som:
Rädsla för förändringar revirtänkande.och
Många intressegrupper svårförenliga intressen.med
En emellanåt lagstiftning.motstridig

ÖrsbakensSom första fortsattaoch viktigt i Projektmycketett steg
arbete har kommunstyrelsens ordförande i Nyköpings kommun, Göran
Forsberg, Holmberg,och landshövdingen i Södermanlands län, Bo
undertecknat ambition föravsiktsförklaring vad gäller vägval ochen

fortsatta området.det vattenfrågorna inom berördaarbetet detmed
Man till respektivehar därvid tagit initiativ kommunaltäven ett

inkluderarlänsvist frågor, vilket hursamarbete kring dessa även man
fortsättningsvis vattenfrågorna påskall hanteraadministrativt ett
enhetligt gränsöverskridandeoch sätt.

Örsbaken fullskaleför-Projekt min uppfattningblir enligtdärmed ett
inomsök inte mellan aktörerbara lokal samverkanvad ettavser

delavrinningsornråde såväl kommunal samverkangällervadävenutan
avrinningsdi-regional inommellan länsstyrelsersamverkan ettsom
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strikt.

10. 1.4 Fortsatt arbete

fortsattaDet arbetet vad gäller kommunala och länsstyrelsevisanya
Örsbakensamarbetsformer har redan påbörjats. Därtill har Projekt den

29 oktober i år till regeringen lämnat in ansökan tillatt utsesen om
nationellt pilotprojekt i syfte samarbetsformerpröva såvälöveratt nya
kommun länsgränser. Som del detta ingår vill haattsom en av man
möjlighet vid behov söka och medges dispens från vissa tvingandeatt

vad gäller genomförandet uppfyllandetoch såväl till-moment av
Ävenståndsvillkor generella föreskrifter. vad gäller det regelverksom

möjligheterna för jordbruket ansöka bidrag från EU:sstyr attsom om
miljöfond vill ha möjlighet söka dispens så lokala miljöför-att attman

initiativbättrande ekonomiskt kanäven vad iutöveruppmuntras som
dag möjligt.är

Nyköpings kommun har vidare, initiativtagare till Projektsom
Örsbaken, lämnat in intresseanmälan till Miljödepartementet vaden
gäller möjligheten få disponera frånmedel riksdagendeatt av
reserverade 5,4 miljarder förkronorna arbeten. Avsiktengröna är att

Örsbakeninom för Projekt uppnå sådan bred samverkanramen en
kring dessa frågor de kommunernaatt merparten tretton gemensamtav
kan ansöka sådana medel. Inom det aktuella avrinningsområdetom
skall åtgärdsprogram och vidta åtgärderupprätta hänsyntarman som
till helhetsperspektivet och i hög grad mångaär resultat deettsom av
människornas kraft kreativitet.och

ÖrsbakenProjekt har till Utredningen avrinningsområden 29denom
oktober i år inkommit med hemställan förmedel utarbetaatten om en
projektbeskrivning påbörja informationsaktivitetbred i helasamt en
avrinningsområdet.

ÖrsbakenJag Projekt mycket intressantär och lovandeatt ettanser
försök fulltoch sikt tillämpapröva avrinningsområdes-att ut ett
baserat itänkande arbetet med de vattenanknutna frågorna, på såväl
lokal- kommunal- länsnivå.och Jag har därför mig iengageratsom
projektet under dess framväxt från idé till genomfört seminarie. Jag
har också de stått tillmedel mitt förfogande finansiellt stöttgenom som

Örsbaken.Projekt
ÖrsbakenJag Projekt förutsättningarhar goda allaattanser att

nivåer i fulltsamhället införa avrinningsområdesbaserat tänkandeut ett
i arbetet med vattenfrågorna. Projektet kommer därvid tillföraatt
Sverige mängd värdefulla erfarenheter i fortsattadet arbetet meden att

till sådan administrativöver hantering vattenfrågorna. Det ären av
Örsbakendärför viktigt Projekt kan fortsätta i full omfattning ochatt

frågor dispenser och ytterligare finansiering kan lösasatt om ev. m.m.
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på för projektet vidareskyndsamt och Det viktigtsätt. ärett gynnsamt
följskontinuerligt centrala myndigheterarbetet och Rege-att av

ringskansliet återrapporteringen till Regeringskansliet skersamt att
utförligt, Fråga återrapporte-regelbundet och vidare avsnitt ll.se om

ring tagits i samband med jag behandlathar bl.a. arbets-attupp
framställan medel.omgruppens

Genevadsåstudien10.2

simulering strategier för hanteringGenevadsåstudien av nya av-
initierats Vattenstrategiskaprojektär ettvattenresurser som av

VASTRA och denna utredning. VASTRAforskningsprogrammet av
från löntagarfonderna. VASTRAfinansierat medel ärär ettav

förtvärvetenskapligt forskningsprogram med representanter ett stort
universitetdiscipliner ochantal m.m.

till studienBakgrunden10.2.1

allvarligasedan lång tid brottats medLaholmsbukten harI man
tillrinningsområdet förklaradesdelarmiljöproblem och bukten med av

Åtgärderområde. harsärskilt föroreningskänsligtår 1986 ettsom
bakgrund ochtill förväntade resultat. Mot dennavidtagits inte lettmen

föreslog länsstyrel-från Havsmiljögruppen Argos,efter framställanen
skrivelse tilldåvarande Kristianstads län ii ochHallands enserna
gick påår 1996 pilotprojekt bl.a.Miljödepartementet attutatt ett som

för miljökvalitetsnormer skullegenomförandesystem startas.etttesta
avrinningsområden.till UtredningenöverlämnadesSkrivelsen om

inteföreslogs i skrivelsen har kommitpilotprojekt så detNågot som
initierat Genevads-jag i samråd med VASTRAtill stånd. harDäremot

iavrinningsområde Laholms-Genevadsånåstudien. är ett mynnarsom
händelseförlopp skall de olikasimuleraGenombukten. att ett

i fortsattaanvändas deti området dra lärdomar kanaktörerna som
studien kunna användasErfarenheterna börarbetet i bukten. ävenav

studien ekonomisktområden. har valt stödjai andra Jag att starten av
problematikenförutsättningenunder den överstörreett tasatt grepp
någon formsådant innebäraEtt kankring Laholmsbukten. att avgrepp

försökslag-vidpilotprojekt i och behov begärbukten attstartas enman
sig försökför området. Man kan tänkastiftning även att testa ett

förslag på dåavgiftssystem jag lämnat ochsådant även prövasom
genomförande åtgärder delmöjligheten byta motatt en av av-av

gifterna.
i studien.för huvuddragenjag redogörelselämnarHär nedan en

år,redovisats i oktober isig de tankargrundarFramställningen som
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arbetet med vidareutveckla studien pågår och det inteatt säkertärmen
studien kommer genomföras exakt päatt det framgårsättatt som av

min redogörelse. Jag utgår dock ifrån huvuddragen kommeratt att
intakta.vara

10.2.2 Syftet med studien

Syftet studienmed är simulering eller spel hän-att genom ettav
delseförlopp i Genevadsâns avrinningsområde försöka hurutröna
avrinningsornrådesbaserad hantering kan fungera,vattenresurserav

peka problem, brister och förtjänstersamt att med sådantett
En avrinningsornrådesbaseradangreppssätt. förvaltning enligt mitt

delbetänkande lagstiftning baserad miljökvalitetsnormer,samt en
kommer viktiga utgångspunkter för studien.att vara

Syftet med studien kan inordnas under olika huvudmål. För dettre
första skall avrinningsområdesvis anpassad lagstiftning Fören testas.
det andra skall avrinningsomrâdesvisa administrationsformer och
samverkansformer Slutligen effekterskall olikatestas. typerav av
åtgärder vidtaskan inom för lagstiftningen och detsom ramen
administrativa utvärderas.systemet

10.2.3 Genomförande

simuleringenI eller spelet kommer olika aktörer inom Genevadsâns
avrinningsområde delta. Själva spelet kommer utföras iatt att tre

och kulminerande i internatdagar.etapper, Före denettvar en par
första spelomgången skall nödvändigt underlag spelplan framtas

spelregler och fastställas.lagregler Detta material skallsamt vara
förankrat hos deltagarna innan den första spelomgângen inleds.

förstaDen spelomgången inleds ledningsgruppenmed för speletatt
förredogör hur några händelser har i verklighetenägt eftersom rum

inledningstidpunkten skulle kunna ha behandlats enligt spelets regler.
Därefter för spelledaren vidarespelet i den framtidennärmaste

föra in olika händelser, tillståndsansökningar,att typer t.ex.genom av
anmälningar och andra uppgifter skall ligga till förgrund hur desom
olika aktörerna skall handla. De förutsättningar dessanya som
händelser medför förs också i spelet.

i
Efter varje skall ledningsgruppen för spelet utvärderingetapp göra en

spelreglerna och lagstiftningens ändamålsenlighet och eventuellaav
behov förbättringar. Denna utvärdering såledeskan innebäraav nya
eller ändrade spelregler respektive lagstiftning. Efter den tredje
spelomgängen utvärderas spelet i sin helhet.
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Området10.2.4

utgå från Genevadsåns avrinningsom-Händelseförloppet kommer att
vattenkvalitetsproblem i Laholmsbuktensinbegriparåde ävenmen

i Laholmsbukten kommer iVattenrelaterade problemkustornråde.
vattenhanteringen inom avrinningsom-påverka kravenspelet att

rådet.
särskilt, bådefokuseras medNärsaltsproblematiken kommer att

kvantitetsaspektergrundvatten och ävenavseende ytvatten, men
problematiken kommerBegränsningeningå.kommer attatt av

händelseför-vattenkvalitetsnormer och simulerati valetavspeglas av
lopp.

Organisationl0.2.5

Ledningsgrupp

några medbestå femskallLedningsgruppen personer varavav ca
förstå denoch några skallolika disciplinerinomforskarbakgrund

spelledareSpeltillfállena skall ledasadministrativa kompetensen. av en
lednings-övriga arbetei detnödvändigtvis behöver deltainte somsom

ledningsgruppen skall rekryterasiför. Forskarnaskall ansvaragruppen
frånadministrativ kompetensmedoch ledamöternainom VASTRA

LedningsgruppenJordbruksverket.Naturvårdsverket ellerexempelvis
genomföraförbehövsunderlagfram detför atthar att taansvaret som

driva själva speletansvarig förocksåLedningsgruppen ärspelet. att
förutsättningar När detföra händelser, osv.att ange nyagenom

olika händelsermiljöförhållandenförändradegäller bestämmaatt som
ledningsgruppenmedföra kommerkan kommakunskap attoch attny

inom VASTRA.forskarekonsultera
gångUnder speletssjälva spelet.ledafunktionSpelledarens är att

uppgifter ochassistera medledningsgruppenövrigadenkommer att
för denskaffa sig grundockså kunnamaterial. De kommer att en

istudien ochskall avslutautvärderingen rapport.presenteras ensom

Referensgrupp

materialet till spelettidenunderåtta kommerpåEn personercagrupp
ochuppläggmed synpunkterledningsgruppenbiståfram atttas

observerande. Mellanochrådgivandeskallrollmaterial. Deras vara
möjligheter lämnareferensgruppenspeltillfällena skall att syn-

speltillfållenasjälvaUnderdrivas vidare.skallspeletpunkter hur
spelet. l dennamöjlighet studeraberedasreferensgruppenskall att

Naturvårdverket, Jord-fråningåskall representantert.ex.grupp
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Länsstyrelsen i Hallandsbruksverket, län, Halmstads och Laholms
LRF och/eller Hushållningssällskapet, vattenvårdsförbundkommuner,

tillrinningsornråde, miljöorganisationerna någoni Laholmsbuktens samt
från avrinningsområden också experimenterardärrepresentant man

hantering Gullmam,avrinningsområdesvis t.ex.med vattenresurserav
Örsbaken. Referensgruppen möjlighetbereds utvärderaEmån och att

utvärdering kan bli del slutrapporten.projektet. Denna en av

Spelaktörer

människor skallfunktion beroende delagstiftningsEn är somav
förDärför viktigtunder densamma. deteller handla ärtillämpa lagen,

mån ii möjligaste uppträderstudien aktörernagenomförandet attav
beträffande deninte tillämpasDetta kan docksina normala roller. nya

tidigare betänkande. Enföreslog i mittorganisation jag av-som
befolkas med lämpligadärför tillskapas ochfårrinningsmyndighet

ibeslutssitua-skall ställaslänsstyrelsen. Aktörernafrånaktörer, t.ex.
miljönhända i ochpå vad kanrelevanta exempeltioner är somsom

vissa reglerfå skulledesamhället och de ska görai omagera som
trovärdigt och detta kan hahurvilken mån deras agerandegällde. I är

måste bedömas i dennågotslutliga resultatetpåverkat det är som
projektet.utvärderingenslutliga av

vid varjemedverka spelom-10-15 aktörerkommerSammanlagt att
samtliga spelom-inte medverka underkommeraktörergång. Alla att

kanoch yrkesgrupperför följandeRepresentantergångar. organ
Naturvårdsverket och Jord-myndigheteringå. Centralakomma att som

avrinningsmyndighet ochmyndigheterregionalabruksverket, som
LRF,lantbruketmiljödomstolen,kommunerna,länsstyrelsen, genom

reglerings-skogsbruket,företag,enskildaochHushållningssällskapet
enskilda medVA-försörjningen,kommunalasportñsket,företag, egen

Naturskydds-Argos,miljöorganisationeroch/eller avlopp,brunn som
journalister.politikerGreenpeace,föreningen och samt

Urvärderingsgrupp

högoch meddisciplinerolikafrånforskareEn trecagrupp om
intebörtill dennastudien. Urvaletutvärderabörkompetens grupp

forskareinnefattakanforskare ävensvenskatill enbartbegränsas utan
deltagit iinte haskallnordiska länder. Dessafrån övriga personer

tagit delochsjälva speletobserveratprojektet i övrigt endast avutan
ochslutsatseruppgiftspelmaterialet. Gruppens är presenteraatt
delshelhetstudienutifråndelskan draskonsekvenser somsom

konsekvenser,miljörättsligavissa sakområden,avseende t.ex.
miljöövervakningensorganisatoriska behov,angåendeslutsatser
antingenfrån kanfunktion Utvärderingen denna presenterasgrupposv.
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i ingå ieller slutrapporten.separat rapporten

10.2 6 Spelmaterial
.

Det material deltagarna arbetar med spelplan förär reglersamtsom en
i lagstiftningen.spelet och spelet materialDetta utgångspunktenär

för möjligheteraktörernas att agera.

Spelplanen beskrivning Genevadsåns avrinningsområdeen av-

En beskrivning framskall avseende naturförhâllanden geografi,tas
hydrografi, klimat, befolkning naturresursutnyttjandeoch markan-
vändning, området.utsläpp osv. i Vidare skallVattenuttag, samman-
ställningar miljöövervakning, plandokument, tillstånd och domarav
finnas tillgängliga, liksom för flödenverktyg beräkna ochatt vattenav
näringsämnen.

Uppgifterna skall gälla viss tidpunkt, spelets inlednings-ären som
tidpunkt. Uppgifter bedöms osäkra skall behandlassom som som
sådana iäven spelet.

En datakatalog metadatabas fram översiktligtskall tas som
beskriver all tillgänglig information området.och relevant Dennaom
kommer basresurs kan dels vid konstruk-utgöra användasatt en som
tionen spelplanen, vid kompletteringdels spelplanen mellanav av
speletapperna.

Spelregler

Regler för fram ledningsgruppen.spelet Ur reglerna skalltas av
spelaktörerna fårkunna utläsa hur de skall och Dessa regleragera.
skall i princip innan inleds,klara spelet kan komma attvara men
behöva gångrevideras spelets de visar sig olämpliga ellerunder om
otillräckliga. funktion därför efter varjeSpelreglernas skall utvärderas
etapp.

spelfunktionernaSpelreglerna också de olika dvs. vilka aktöreranger
finns i och vilken dessa spelar.med spelet rollsom

Lagregler

spelmaterialet den lagstiftning skall ochKärnan i är testassom som
innehålla miljökvalitetsnormeri spelet. Denna skall antalskall gälla ett

genomföranderegler.för ändamålsenliga De parametrarvatten, samt
miljökvalitetsnormer förstablir reglera med skall iaktuella attsom

växtnäringsämnen, vattenkvanititetsaspektergälla kanhand ävenmen
fråga. Vilka skall ingå bestäms tidigt iikomma parametrar som
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projektet, i samverkan mellan forskarna i VASTRA och länsstyrelsen.
En mycket viktig del lagstiftningen genomförandereglerna,är dvs.av
kopplingen mellan å sidan miljökvalitetsnormerna åoch andraena
sidan de rättigheter och skyldigheter åvilar dem påverkar,som som
eller påverkas huruvida miljökvalitetsnormerna uppnås. Genom-av,
förandereglerna skall utformade så kraven på Vattenkvalitetattvara
kan uppfyllas inom föreskriven tid de faktiskaiomsätts kravattgenom
och restriktioner enskilda aktörer. Målsättningen skall ettvara
genomförande hänsyn till allmänna rättssäkerhetskrav, ända-tarsom
målsenlighet och kostnadseffektivitet.

Testlagstiftningen skall omfatta de förordningarlagar, före-och
skrifter nödvändigaär eller ändamålsenliga för uppfyllaattsom
allmänna miljörättsliga krav. Vidare skall den uppfylla EU:s krav
genomförande gällande vattendirektiv, bl.a. ytråvattendirektivet,av nu
direktivet kvalitet sådant sötvatten behöver skyddas ellerom som
förbättras för upprätthålla fiskbestånden, grundvattendirektivet,att
skaldjursvattendirektivet och nitratdirektivet.

Vid utformningen testlagstiftningen skall särskilt beaktasav
förslaget till ramdirektiv förslaget till miljöbalk. Testlagstift-samt
ningen utgå frånskall även avrinningsmyndighets ansvarsområdeatt en
täcker spelornrådet, så långtoch det möjligt tillär förslagenanpassas
i betänkandet En vattenadministration Vatten livet SOUärny -
1997:99. Vidare lagstiftningenskall i möjligaste mån utformas så att
riksdagens miljömål för kustvatten kan inarbetas. I övrigt skall svensk

inkluderande EG-rätten tillämpasrätt i spelet.

10.2.7 Information

Information projektet kommer behöva lämnas vid olika tid-attom
punkter till olikaoch intressenter. Bland viktigtdet påärannat att ett
tidigt stadium lämna information till de aktörer påverkarsom
vattenkvaliteten i Genevadsâomrädet. Projektet kommer dessutom med

sannolikhet få publicitet framför allt lokala medier.stor genom
Informationsbehovet därför någotär skall beaktas vid planeringensom
och genomförandet studien.av

10.2.-8 Förväntade resultat

Genomförandet studien flerakommer olika resultat.att typerav ge av
Många olika aspekter lagstiftning och Vattenförvaltning kommer attav
kunna belysas. Resultatet studien kommer naturligtvis tolkasattav
olika olika intressenternade olikaoch ha värde. Iden vetenskapligaav
slutrapporten det därför viktigt olikapekaär resultat.att typer av
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itrovärdighet kommer bedömas slutrapporten, dvs. iResultatens att
varit framkommit ivilken mån resultaten beroende deattav en

förväntas giltiga i verkligheten.simulering eller de kan varaom
blir visa på vilket studienscentrala i slutrapportenDet sättatt

förvaltningsstrukturen, lagstift-syften uppnåtts, dvs. hur den testade
områdesbeskrivningen fungerat i förhållande till uppställdaningen och

visa för-Resultaten skall kunna de och nackdelar ochmålsättningar.
i så fall problem har kunnatbrister haft, och hurdessa samt om

lagstift-den grundläggandeResultaten kommer beröra huråtgärdas. att
genomföras, faktiska miljökvali-och hur deningen och börkan utse

område utformas, vilka krav skalli kan och böretttetsnormerna som
åtgärdsplaninnehållet iställas en m.m.

identifiera områden därviktigt kunna deresultatEtt är attannat
för framgångsrikt skallotillräckligabefintliga kunskaper är att man

utgångspunktavrinningsorrtrådesbaserat miljöarbete medbedrivakunna
förförutsättningarnamiljökvalitetsnormer. Det kan bl.a. gällafrån att

följs,övervaka hur dessa beräknamiljökvalitetsnormer,fastställa attatt
förutsevisst eller resultatfrån områdebelastning ämne attett ett avav

för olikaunderlag hurVidare projektetolika åtgärder. kommer att ge
förför stödsammanställas utgöraformer kunskap kan och bör attav

utvärdering åtgärder.planering, genomförande ochvidolika aktörer av
både vad gäller detfram åtgärdsplaner,Erfarenheterna att taav

viktigförproceduren detta, kommerinnehållet ochfaktiska att vara en
myndigheter skallför lagstiftare, de upprättabådekunskap som

omfattas dessa.kommerde aktöreråtgärdsplaner attsamt avsom
olikamån samverkan mellani vilkenerfarenhetEn ärannan

hanteras.område kan och böripåverkande aktörer ett

Tidsplan10.2.9

Planering. FinansiellaFörankring.1997.decemberSeptember -
spelaktörer,ingå i ledningsgrupp,skallPersonersäkras. somresurser

utvärderingsgruppreferensgrupp och utses.

lagreglerspelregler och1998. Spelplan,1997December tasmars-
referensgruppen.remitteras tillfram och

spelledning,samtligamed aktörer,InformationsmöteApril 1998.
Material inför första spelom-utvärderingsgrupp.referensgrupp och

gången delas ut.

spelomgången.Maj 1998. Första

spelomgången. KompletterandeUtvärdering första-juli 1998.Juni av
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material skickas ut.

Augusti 1998. Andra spelomgången.

September 1998. Utvärdering andra spelomgângen. Kompletterandeav
material skickas ut.

Oktober 1998. Tredje spelomgången.

November december 1998. Utvärdering projektet.helaav-

Januari 1999. Slutlig rapport.

10.3 Mässingsboån-Brunnsjön

avsnittI 3.7 har jag beskrivit avrinningsomrädet Mässingsboån-Brunn-
sjön, vattenrelaterade miljöproblemde finns i området samtsom
pågående åtgärderarbete med och miljösamverkan i området.

10.3.1 Pågående arbete

Inom den arbetsgrupp sedan hösten år 1993 arbetar med iattsom
brukare genomförasamverkan mellan åtgärder i syfte minskaatt

närsaltsbelastningen på Mässingsboån och därmed Brunnsjön finns en
ambition vidare i detta arbete. Man utöka kretsenatt attavser av
jordbrukare isig och deltar arbetet. Vidare villsom engagerar man

såunderlätta samverkan mellan brukare de kan vidta de kost-mest
nadseffektiva åtgärderna.

syfte få tillfälleI till informera det pågående arbetetatt att samtom
planerna på utökad därtill möjligheternasamverkan och på olikaatten

stödja och sådan genomfördeunderlätta samverkan arbetsgruppensätt
för Mässingsboån-Brunnsjön 6 1997den oktober seminarium iett
Västerby Bygdegård utanför Hedemora. Vid seminarietstrax presente-

förslagenrades i delbetänkandet, länsstyrelsens synpunkter den
pågående samverkan, Hedemora och Säters kommuners mäl för arbetet
i Mässingsboån-Brunnsjön vidare LRF:s arbetet medsamt syn
Vattenkvalitet. Seminariet avslutades diskussionmed hur deten om
fortsatta arbetet bäst kan bedrivas vidtagandethur vissasamt av
åtgärder finansieras.skall
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10. 3 2 Fortsatt arbete
.

Som seminarietresultat bl.a. har arbetsgruppen till utredningenett av
kommit in förmed ansökan medel studie- informationsin-ochen om

finansieringenAnsökan produktionen informa-satser. avser av av en
tionsfolder i syfte inom avrinningsområdet inomävenatt men

avrinningsområde i övrigtDalälvens inom hela landet spridaävensamt
information projektet vilka åtgärder vidtaskan isamt ettom som
avrinningsområde syfte förbättrai vattenkvaliteten. Ansökanatt
omfattar finansieringen studieresa för arbetsgruppensäven med-av en

i Syftetlemmar till likartat projekt Finland. med ärett attresan
utveckla arbetsgruppens kompetens del vad gjortsatt tagenom av som

projektet möjligheti det finska plats diskutera sittsamt att att
liknande erfarenheter.arbetet med med bakgrund ochpersoner

iArbetsgruppen har, länsstyrelsen Dalarnas län, hosgenom
Miljödepartementet medel för femårsperiodansökt underattom en
vidareutveckla projektet.

dispenser frånVidare ansöker gällande regler avseendeman om
för EU-bidrag i syfte optimera miljöeffekternaregelverket att av

bidragen.
från fördispens gällande regelverk utbe-Man ansöker även om

till teknik för enskilda fråntalning bidrag kretsloppsanpassad avloppav
möjligheten på olikakretsloppsmiljarden. Ansökan gällerden s.k. att

vidta olika åtgärder inom jordbruket förstödja medarbetetsätt att att
miljöanpassa jordbruket, vidta åtgärder förminska fosfortillförseln, att

fosforn från vidta åtgärder förenskilda avloppkretsloppsanpassa samt
minska erosionen i diken och vattendrag.att

målsättning fortsattaövergripande med det projektet harSom man
miljösamråd, information, ändrade bidrags-angivit att man genom

ekonomiskt till stånd åtgärder minskarrutiner stöd skalloch som
näringsämnen, främst fosfor till Brunnsjön.tillförseln av

redovisas regionalt nationellt så erfaren-skall ochResultaten att
jordbruksområdenspridas till andra med likartadeheterna kan

problem.
Säters kommuner har lämnat in intressean-Hedemora och även en

Miljödepartementet vad gäller möjligheten få disponeramälan till att
från riksdagen reserverade 5,4 miljarder kronorna förmedel de av

få för åtgärderAvsikten bidrag de hararbeten.gröna är ävenatt som
effekter i området. Såsomsysselsättningsskapande exempel kan

artificielladämningar, âterskapandet våt-arbeten mednämnas av
breddning å dikeskantermarker, ochav m.m.

i områdetbedömt det pågående arbetet mycketJag har äratt
intressenterna åtgärderintressant. Området, de berörda desamt som

i viss mån redan genomfört enligt minvalt diskutera och ärattman
inom jordbrukssektorn.uppfattning bra exempel lokal samverkan
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Jag har därför de medel stått till mitt förfogande finansielltgenom som
arbetsgruppens insatserstött vad gäller produktionen informa-av en

tionsfolder.
Jag arbetsgruppen åtgärderoch de föreslagitde tillattanser en

fortsatt och utökad samverkan kring främst jordbrukssektorns
miljöfrågor har alla förutsättningar bli lyckosamma. Projektetatt
kommer därvid tillföra Sverige mängd värdefulla erfarenheteratt en
i det fortsatta arbetet med generellt för hela landet införa lokalatt
miljösamverkan iverktyg arbetet vidtamed kostnadseffekti-ett attsom

åtgärder syfte minska påverkan på miljön. Jag därförattva attanser
det viktigt arbetsgruppen fortsättaär kan i den ansökta omfatt-att
ningen frågoroch dispenser finansieringoch kan lösasatt om m.m.
skyndsamt. Det vidare viktigtär arbetet kontinuerligt följsatt av
centrala myndigheter Regeringskanslietoch återrapporteringensamt att
till Regeringskansliet sker regelbundet utförligt,och vidare avsnittse
11.

10.4 Emån

avsnitt 3.8 jagI har beskrivit Emåns avrinningsområde, de vatten-
relaterade miljöproblem finns där pågående samverkan inomsamtsom
Emåprojektet syftei på miljömässigt hållbart främjasättatt ett
samhällsutvecklingen i området.

10.4.1 Pågående arbete

Som jag redovisat avsnitt pågår inomi 3.8 Emåprojektet arbeten i
syfte bl.a. förbättra vattenkvaliteten i området. iEtt led detta arbeteatt

utarbetandet förär området vattenhushållningsplan.av en gemensam

l0.4.2 Fortsatt arbete

harJag bedömt det pågående arbetet inom Emåprojektet mycketsom
intressant. Sättet bred front samverka kring viktigarad frågoratt en

enligt min uppfattning braär exempel hur lokala initiativ kanett tas
till och hur kring viktigasamverkan frågor kan utvecklas. Devara
målsättningar har och de åtgärder har valtsatt attman upp som man
arbeta med viktiga för fortsatt hållbarår utveckling vårten av
samhälle.

Det finns mycket omfattande dokumentation Emånsen av av-
rinningsområde vad vattenförhållanden,mark- och berggrund,avser
miljöpåverkande aktiviteter miljötillståndet i ån och området isamt



Försöksprojekt126 sou 1997:155

övrigt.
till kringden mycket lovande samarbeteMot bakgrund ansatsenav

i områdetmiljöfrågorna miljökvaliteten och bakgrundoch mot attav
fram vattenhushåll-påbörjat arbete medredan ett att ta enman

lämpligt förjag området begränsadningsplan har bedömt testsom en
ramdirektiv för skulleförslaget till EG:s kunnahur delar vattenavav

frågorna områdesbe-området. främsttillämpas i Jag tänker om
miljökvalitetsmål utarbetandefastställandeskrivning, samt av enav

uppfylla miljökvalitetsmålen.syfteåtgärdsplan i kunnaatt
frågorsyfte tagit diskussion kring dessa mediJag har detta upp en

Ävenvattenförbund.Emånsför Emåprojektet ochföreträdare
uppläggningendiskussionerna kring ochdeltagit iNaturvårdsverket har

sådantfinansieringen ett test.av
för metodutvecklingprojektplanEmåförbundet har presenterat en

Projektetenligt EG:s ramdirektiv.vattenadministrationavseende
områdesbeskrivningförsta omfattardelprojekt detomfattar fyra där en

delprojektetramdirektiv.i EG:s Det andraartiklarna 5-11enligt avser
Emåomrâdetskvalitativa miljömål förkvantitativa ochutarbetandet av

miljömålnationellaartikel arbete skallenligt 4. I dettavattenresuser
delprojektettredjeinternationella forum beaktas. Detioch åtaganden

för Emåomrâdet och däråtgärdsprogramutarbetandet ettavavser
Delprojekt fyraramdirektivets artikel 13.enligtmiljömåluppsatta

i övrigautvärdering arbetet deprocessredovisning och avavser en
delprojekten.

intressantföreslagna projektet mycket ävenärdetJag att uranser
värdefullaSverige mycketprojektet kansynvinkel. Genomnationell

tillämpasramdirektiv skulle kunnaförslaget tillerfarenheter hurav
med arbetaförknippadesvårigheterfördelar och ärvilka attsamt som

direktivet.enligt
Min för-finansiell.stödja projektetför avsiktdärförharJag att

i vissprojektet åtminstoneerfarenheternahoppning deär att ger,som
förhandlingsarbeteti kommanderedan detanvändasmån, skall kunna

förramdirektivEG:sslutliga utformningenbeträffande den vatten.av
Regerings-följaskontinuerligt kanviktigt arbetetDet är att av

Regeringskansliet skertillåterrapporteringenkansliet samt att
avsnittutförligt, 11.regelbundet och se
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11 Fortsatt arbete med vattenfrågorna

Utredningens två betänkanden principkaraktärär och det finnsav
mängd olika frågor kvar lösa.atten

Staten bör kunna dra erfarenheterna i flera denytta av av
projket drivs eller kommer Det därföräratt startas.som som
rimligt med och finansierarär projekten. För kunnaatt staten att
använda de resultat kommer fram i olikade projekten måstesom
någon form samlad uppföljning och resultatvärdering finnas.av

Det fortsatta arbetet med avrinningsomrâdesvis admini-en
stration uppföjningoch projekten bör anförtros kommittéav en
eller delegation. Denna bör parlamentariskt ochsammansattvara
få arbeta tillräckligtunder lång förtid kunna lämna förslagatten
på hur genomförabör kommande ramdirektiv förett vatten.man

Betänkandena inom för detta uppdrag principbetänkandenärramen
med översiktliga förslag till hur i framtiden bör arbeta med deman
vattenanknutna frågorna.

Jag har inte någralämnat detaljerade förslag, exempelvis
innehållet âtgärdsplanema,i samrâdsförfarandet vid utarbetande av

miljökvalitetsmålplaner och eller utformningen och storleken påav
avgifter. Jag har dock i vissa fall pekat behov förändringar, t.ex.av
i miljöbalksförslaget. viktigEn anledning till jag inte kunnatatt
på förändringarde exakta krävs i lagar bl.a. denärsom m.m.
osäkerhet kringännu råder den slutliga utformningen miljöbal-som av
ken. Jag har utgått från lagrådsremissen, väl medveten det kanattom
komma tämligen omfattande förändringar i förslagetdet efter det att
lagrådet sig ioch riksdagsbehandlingen. Den andra huvud-yttrat

till förslagenorsaken inte slutliga tiden varit alltförär är knapp.att att
Ett slutligt förslag med den detaljeringsnivå där rimligen kansom man
förvänta sig kräver betydligt längre utredningstid, sannolikten
ytterligare år eller Därför har jag inte kunnat slutföratyvärrett mer.
det uppdrag jag fått och tvingats avsluta det med antal olöstaett
frågor.
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Finansiering försöksprojekt1 l av

flera för-mitt har jag medverkat tillSom del uppdrag atten av
söksprojekt påbörjas, avsnitt 10.kunnat se

förSyftena med projekten varierar. Det sig bl.a. projektrör attom
olika former samverkan, fram områdesbeskrivningar ochpröva taav

syfteförslag till miljökvalitetsmål och åtgärdsplaner iutarbeta att
visst händelseför-uppnå miljökvalitetsmål, simuleradessa samt att ett

för vattenfrågoravrinningsvis administration kom-lopp baserat en
omfattandebinerad miljökvalitetsnormer och lokal samverkan.med

finansielltjag förfogat har jag kunnatGenom den budget översom
projekt. vissa fall har de understöttsvissa Istödja ävenstarten av

såsom exempelvis VASTRA iintressenter,finansiellt andraav
Örsbakeni projekt ochGenevadsåstudien, Nyköpings kommun

påbörjade projekten skalli Emåprojektet. För deNaturvårdsverket att
ierfarenheter det slag och dentillföra kunskaper ochkunna av

motiverat mitt deltagandejag förväntar mig ochomfattning somsom
femvidare i minst till år. Förkan drivasi dem, krävs dock deatt tre

fortsatta finansieringenbli fallet denså skall kunna krävs attatt
säkerställs.

Regeringskansliet viaellerförutsätter inteJag statenatt genom
fortsattastå finansiär detskallmyndighetercentrala som avensam

erfarenheterochdock de kunskaperJagarbetet. att somanser
fortsatta arbetetför Sverige i detså viktigaprojekten kan ärgenerera

vattenadmini-avrinningsområdesvisinförautveckla ochmed att en
utsträckning bör kunna betraktasprojekten istration, storatt som

statligafinansieras medi fall delvisdärmedriksintressen och vart
vierinra grunddet viktigtsammanhangmedel. I detta är attatt om

omorganisera vårbliramdirektiv kankommandeEG:s atttvungnaav
avrinningsom-vattenfrågorna hanterasmiljöadministration så sätt att

därvid mångatill kanprojekt jag medverkatrådesvis. De ge osssom
omorganisation. Om projektensådanerfarenheter införvärdefulla en

nivåtill ochmöjlighet snabbt utvecklas dendärutöver att om-ges
sparläga,drivs vidare påoch inteursprungligenfattning avsettssom

inför förhand-erfarenheter och underlagSverige viktigakan de ge
innehåll.slutliga utformning ochramdirektivetslingarna om

sannolikhetall kunnaförsöksprojekten bör medMedel satsassom
genomförandeprocessentämligen snabbtsigbetala att avgenom

förhoppningsvismånga onödiga misstagochramdirektivet underlättas
undvikas.kan

jag pekatprojekt jag själv gått med medel harde därFörutom
för övriga projektendenågra där jagytterligare sätt somsamma

myndigheterRegeringskansliet centrala börelleratt staten genomanser
Även erfaren-i syfte vinnatill finansieringen. detin och bidra att

vattenadministration.avrinningsområdesvisinför införandetheter enav
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Bland gäller detta för den vidareutvecklingannat Q-vadis och deav
möjligheter till scenariostudier hur vattenavgift skulle slå iav etten
avrinningsområde, enligt förslag från Länsstyrelsen i Dalarnas län, se
avsnitt 9.7.

En statlig finansiering eller delfinansiering också möjlighet attger
påverka och, vid behov, förändra utformningen inriktningenochav
projekten. Det också möjlighet tydligare påverkastaten sättetattger en
för och omfattningen återrapporteringen från projekten. Jag åter-av
kommer till frågan rapportering i avsnitt 11.2. Det också viktigtärom

komma ihåg adekvat uppföljning projektenatt kräveratt såvälen attav
personella ekonomiska föravsätts detta arbete.som resurser

11.2 Uppföljning försöksprojektav

För de försöksprojekt jag varit med skallatt kunnaatt startasom upp
tillföra Sverige erfarenheter och kunskaper i den utsträckning jagsom
tänkt mig krävs de följs återkoppling sker beträffandeatt attupp,
svårigheter och problem vid genomförandet åtminstonesamt att man
halvårsvis projekten.avrapporterar

Egentligen jag från sida eller mindreatt statensanser man mer
kontinuerligt följaborde projektens utveckling. Jag detta skulletror att
uppskattas i försöksprojekten och arbetet där stadga ochge en en
motivation avsaknad riskera projektens fortlevnad.kanvars annars

Mot bakgrund utredningen uppföljningenavslutas ärattav av pro-
jekten uppgift måste hanteras återkommerJagsätt.ett nytten som
till denna fråga i avsnitt 11.4. Om frågan inte löses börsättannat

för minstoch eventuella deltagande i projekten intestatens samtansvar
för áterföringen fleraerfarenheterna åläggas elleransvaret av en

myndigheter.centrala Om dessa frågor flera centralaläggs elleren
myndigheter jag dock försvårar kontinuerlig uppfölj-dettror att en
ning. projekten skall uppföljningen skallHur övervakas och hur ske

Regeringskansliet tydligtåterrapporteras till bl.a. bör preciserasoch
form överenskommelse mellan den övervakande myndig-i någon av

fråga i samband med frågan fortsattaprojektet i denheten och att om
finansieringen löses.

erfarenheterviktockså deDet är yttersta att som genereras avav
projekten och privata intressenter.sprids till myndigheter, kommuner
Exempelvis tryckas och spridas i myndig-bör halvârsrapporter kunna

Ävenheternas rapportserier. så långtriksdagen och dess utskott bör
det kan motiverat hållas informerade fortskridandeprojektensanses om
och erfarenheter.vunna
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Kvarstående arbete11.3

återstå alltså mängd frågeställningar måste analyserasDet somen
principförslag jag fram genomföras. Det gällerinnan de lagt kansom

utformningen miljökvalitetsmålen, innehållet i åt-frågor avom
framtagandet åtgärdsplanemasamrådsförfarandet vidgärdsplanema, av

såvälutformningen storleken på den nationellamålen, ochoch
avgiftavgiften den distriktsvisa skalladministrativa somsom

genomförandet åtgärder, möjligheten iför angelägnaanvändas attav
iprivata intressenter arbetet medutsträckningstörre engagera

frågorexempelvis delegering vissa tillvattenfrågorna avgenom
nödvändigtfortsatta arbetet detvattenförbunden I det är attm.m.

miljöpåverkan.särskilt skogsbruketsbeakta
förförändringar i regelverkrad gällandeVidare krävs det atten

vattenadministration enligt minaavrinningsornrådesvismöjliggöra en
förslag.

slutligabedrivas parallellt med densådant måsteEtt arbete att
ramdirektivet.utformningen av

delegation för genomförandetkommitté eller11.4 En
vattenadministrationsamordnadenav

uppgifterna krävskvarståendeslutföra många dekunnaFör attatt av
utformningen miljöbalken deslutligatill denkänner samtavman

i förordningarlagstiftning ochiförändringar den genererar annansom
kontinuerligt uppdateradhåller sigDet krävs även att manm.m.

ramdirektiv fortskri-tillEG med förslagetarbetet inomavseende hur
der.

för-erfarenheter och kunskapersjälvfallet deVidare bör som
slutligadebeaktas vid utarbetandetsöksprojekten avgenererar

lagändringarvattenadministration inklusive deförslagen till en ny
kan kräva.dettam.m. som

iförslagen förankras samhälletled i detta arbete börSom uteett
intressesfären. Dettai privatamyndigheter och denkommuner,bland
utformningenslutliga deviktigt vad gäller deninte minstär av

utformning.exempelvis åtgärdsplanernasförslagdetaljerade avseende
inom Regeringskanslietsockså förankrasmåste brettFörslagen

politiska partierna.i defackdepartement samt
fall till liteninte eller i endastsådant ligger normaltEtt arbete vart

det finnsockså tveksamtRegeringskansliet. Detdel är ytterst om
exempelvis Miljödepartementet. Manför sådan processenresurser

får förmyndighetsig centralför sig tänkai ochkan att ansvaren
utformningenslutliga denvattenfrågorna och densamordningen avav
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administrativa strukturen. Det fortsatta arbetet med dessa frågor kan
emellertid medföra många uppgifter i dag ligger olikaatt som
myndigheter exempelvis Länsstyrelserna, Naturvårdsverket,som
Boverket och Jordbruksverket skall samordnas och sammanföras under

myndighetsansvar. Det kan därför mindre lämpligtett gemensamt vara
sådanalägga uppgifter dessa myndigheter. Samtidigtatt en av anser

jag det krävs sådan erfarenhet arbetet med miljöfrågor ochatt en av
speciellt vattenfrågorna intedet går lägga på någonatt att ansvaret

statsrättsligt inriktad stabsmyndighet statskontoret.annan mer som
Även för myndigheterna det finnsär tveksamt det personella ochom
ekonomiska för sådant arbete. Med sannolikhet kräverett storresurser

genomförande medelstillskott inte obetydlig omfattning.ett ett av
Vidare torde inte myndighet lämpad för förankramest atten vara
arbetet i den politiska sfáren.

genomföraEtt avrinningsbaseradsätt administration föratt en
vattenfrågorna tillsätta kommitté eller delegationär medatt en ansvar
för dessa frågor. Kommittén eller delegationen bör därvid parallellt

vidareutveckla mina förslagmed arbetet följa återrapporteraochatt
i projektenarbetet arbetet inom EG frammed slutligtsamt att ta ett

ramdirektiv förförslag till Kommittén eller delegationen börvatten.
bestå parlamentariker företrädareoch för såväl allmännaav som
privata intressen. I kommittén eller delegationen förstakan politisken

samhällelig förankring förslagenoch ske samtidigtav som man genom
från fackdepartementsakkunniga berörda förankra förslagenkan i

Regeringskansliet. sekretariatet tillI kommittén eller delegationen kan
tillgången till kompetent personal med kunskaper erfarenheteroch av

såsomviktiga områden naturvetenskap, teknik, juridik, ekonomi och
tillförsäkras. Ytterligarestatsvetenskap kunskaper kan intas genom

olika förområden. Ordföranden kommittén eller delegatio-experter
ställning vattenfrågorna.bör nationell samordnarenen ges som av

Tiden för genomförandet mina förslag och därmed kommitténsav
delegationens fortlevnad i utsträckningeller bör samordnas medstor

ikraftträdandet ramdirektiv för troligenEG:s dvs. i börjanvattenav av
tills sannolikhetZOOO-talet. Fram kommer meddess denstor nuvaran-

utformningen förändras.de direktivet Vi kommer under dennaattav
tid förändra fall fram förslagbehöva eller i tilläven att vart ta
förändringar miljöbalken m.fl. lagar, förordningar Arbetetav m.m.

miljölagstiftningenmed och vattenadministrationen därför ikommer
grad dynamisk och interaktivhög Jagatt attvara en process. anser

fördetta talar organisation skall arbeta med dessaäven separaten som
frågor.

ekonomiska måsteDe för arbetet i kommit-avsättasresurser som en
eller delegation bör enligt min bedömning inte, i ringaeller ytterst

omfattning, överstiga måste tillförasde denresurser som annars
myndighet vilken sådant uppdrag läggs.ett
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Särskilda yttranden

Särskilt yttrande Yngve Malmqvistav

Fysisk planering underskattad vattenvårdsmöjligheten-

Vattenfrågorna i Sverige uppsplittradeär 40-tal sektorsmyndig-ett
heter där den horisontella överblicken oftast saknas. Behovet av
samordning och kunskapsuppbyggnad gällande relationerna ochvatten-
markanvändning förär vattenanknutna miljöolyckorstort att typnya
Hallandsåsen och skredet i Vagnhärad inte skall uppstå. Möjligheterna

fysisk planering, främst översiktsplanering, förebyggaatt dessagenom
olyckor underskattad.är Detta kan kanske förklarastyper av attav

vattenrelaterade markfrågor inte fått ordentlig genomslagskraft i den
tidigare översiktsplaneringen länsstyrelserna hållit låg profilsamt att en
främst gällande grundvatten och regional Vattenförsörjning. På senare
är har det emellertid framkommit kommunerna ofta har tillgång tillatt

kvalificerademängd vattenplaner olika slag dessaen attav men av
olika inteskäl tagitsännu med i översiktsplanen. Lagstiftningarna
Plan- och bygglagen och Naturresurslagen fungerar bra och borde
utnyttjas förbättre använda planering förebyggande miljövård,att som

inte särskiltär kostnadskrävande verktyg detnär gällerettsom att
tänka efter före.

Fransk och svensk Vattenförvaltning jämförelseen-

Frankrike intehar varit täckt inlandsis och har därförav en annan
landskapsuppbyggnad Sverige. Det franskaän landskapet präglas av
floder och milsvida akviferssystem. franskaI den vattenför-stora
valtningen är grundvattenfrågona därmed lättare administera hosänatt

Sverige har 92 000 sjöarän och okänt antal troligtvisettoss. mer -
flera hundratusen akviferssystem med några hektars storlek. De-
franska Vattenförvaltningsplanerna tillkom Frankrike hadenär änmer
3 000 kommuner och det i situationenden omöjligt läggaattvar
vattenplaneringen på kommunal nivå. I dag har i Frankrikeman

00012 kommuner medan det vattenadministrativa fortfarandesystemet
likadant ut.ser

I Sverige vihar 288 självständiga kommuner med för attansvar
markens och användning i sina grunddrag. Länsstyrelsenvattnetsange
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vattenplaneringsfrågor. li kommunernassamordnandehar ett ansvar
Boverket och Natur-översiktsplanering haromgångenden avnya

ikompetensför kommunernasverkatvårdsverket attgemensamt
framförhållningen gällandeoch bl.a.förstärkasvattenfrågor skall att

förstärks. I denenskildadenVattenförsörjning ävenframtida i --
underifrånperspektivet ochviktenplaneringen betonas ävenfysiska av

fysiskai21 denmed Agendai enlighetmedborgarmedverkan
samrâdsförfarandet ochingår iOlika medborgargrupperplaneringen.

samråds-naturliga ochvattenvårdsförbunden ärsäväl vatten- som
översiktsplanering.i kommunernasremissinstanser

Miljösamverkan

tillnärsaltsutläckagetminskasyfteimiljösamverkanTanken att
kvävemålennationella äruppnå deförsökadärmedoch envatten

måsteeftersom dettadiskuteraskanför dettaidé. Formernautmärkt
%90 alltdåkretsloppsperspektiv änbl.a. avvattnets merses ur
viktigtdetinnebär ärDettagrundvatten.varit attförst attytvatten

inomverksamheterdåför grundvatteninströmningsområdenskydda
kvalitets-såvälpräglartill delområden ytvattnetdessa somstor

utströmningsområdeiverksamheterOlämpligakvantitetsmässigt. ett
bekämpningsmedel,kemiskaanvändandekalavverkning,t.ex. av

årflera ochundergrundvattnetpräglaoljespill kanellerövergödsling
Till dettakvalitetsförsämrandeverka ytvattnet.kontinuerligt
vattenför-förgrundvattensåvälanvändandetkommer yt- somav
konstgjortframställningförmarkbevarandesörjning eller avav

Även järnvägar,grustäkter, vägar,verksamhetergrundvatten. som
kaninströrrmingsområdenbebyggelseochindustriområden vara

Såvälgrundvattensynpunkt.såväl yt-olämpliga somyt- somur
viktigai landskapet ärvattenbalansenbevarandegrundvatten avsom

vårttillhänsynVidare harbiotopsynpunkt. vattenan-att tamanur
landskapsbild.skyddochkulturarvknutna av

bilda ochtill medhjälpavattenförbundenlåta attFrågan attom
låtaverksamheterytvattenförorenandeadministrera attcentralt genom

anläggningslagenenligtsamfálligheterbildafastigheterförorenande
ochbegränsning kväve-bl.a.tankeintresse medkan avvara av

komplexitet kräververksamheternasförorenandefosforutsläpp. De
begränsningarmedfår arbetasamfálligheter ävendessadock avatt

såvälomfattainströmningsområden ävenmarkanvändning i samt
Därmedtäktverksarnhet.Vattenförsörjningenskild t.ex.annansom

ansvarstagandekommunaltgällande degränsområdenoklaratillskapas
striderFörslagetmyndighetsutövning.tillvattenförbundensoch rätt

såväl markavseendefinns i landetplaneringssystemdet sommot som
användning.dessochvatten
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Betänkandet innehåller många oklarheten vissa felaktigheteroch och
Ännudärförbör inte genomföras i sina myndighetsförslag. återstår så

många frågor lösa behöver lagändring. Det förslagatt som som
tidigareBoverket lämnat i sitt innebäryttrande länsstyrelsernaatt

stärks i sin samordnande roll.

Särskilt yttrande SjölanderLottenav

Utredaren enligt direktivet fått ihar uppdrag förutarbetaatt system
avrinningsomrâdesvis hantering miljö-vattenanknutna och natur-av
resursfrågor. Vidare förslagskall utredaren konkreta till admini-ge
strativa organisationsmodeller förutsättningarnaoch för tillämpaatt
miljösamverkan jordbrukaremellan i delavrinningsområde.ett

Jag har tidigare anmält avvikande mening förslagetbl.a. vad avser
dela in Sverige i tio avrinningsmyndigheter ioch ställetatt ansettca
förslaget befintliga utgående frånska bygga strukturer lokalaatt

iaktörer, kommuner och länsstyrelser samverkan.
bygglagstiftningNuvarande plan- och medger mellankommunal

varför förslagetsamverkan den kommunala planeringen förstärksatt
med regional planering för hantera vattenfrâgorna medförendastatten
ytterligare byråkratisering befintligt system.av

En ambitionsnivå inom vattenvården föreslås finansierasökad med
besparningar beräknas uppkomma samordning,de ökadsom genom en

föreliggande förslagJag kräver ökade bådeattanser snarare resurser
ekonomiskt. ambitionshöjningpersonellt och En på vattenområdet
former avgifter. avgiftermotiverar olika Föreslagna bör i förstaav

till åtgärder inom avrinningsområdethand knytas konkreta t.ex.som
avgifter på dagvatten.

grundförslaget kvartstår. föreliggandeMin avvikande mening Iom
förslag enhetlig bildsaknas hur vattenarbetet tänktär atten av

Redovisade motsägeslsefulla, åbedrivas. förslag direkt sidanär ena
förordas frivillighet, å sidan påpekas vikten ökad styrning.andra av
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Kommittédirektiv
mm

System för avrinningsomrádesvis Dir.

vattenadministration 1996:57

Beslut vid regeringssammantråde den julill 1996

Sammanfattning uppdragetav

En särskild utredare tillkallas med uppgift utarbetaatt ett
administrativt för avrinningsområdesvis hanteringsystem av
vattenanknutna miljö- och resursfrågor. Utgångspunkter för det
administrativa skall bl.a. de förslag tillsystemet vara
miljökvalitetsnormer i Miljöbalksutredningenspresenterassom
Ml993:04 förslag till miljöbalk SOU 1996:103,ny
nitratdirektivet, kommande krav i EU:s ramdirektivsamt för
vatten.

Vidare skall utredaren klargöra iörutsâttningama för att
tillämpa miljösamverkan mellan jordbrukare i del-ett
avrinningsområde komplement till dagens åtgärder förettsom

minska jordbrukets miljöbelasming.att
Möjligheterna påbörja ñrsöksverksamhet med syfteatt att

skaffa erfarenheter administrativa skall ocksåsystemav nya
undersökas.

Bakgrund

Naturvårdsverkets uppdrag havs- och vattenfrâgorom

Regeringen i regleringsbrevet för budgetåret 1994/95gav
Naturvårdsverket i uppdrag inom för arbetet medatt ramen
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miljömåleffektrelateradeutvecklavattenfrägorochhavs- mer
åtgärdertillåtgärder. Förslagkostnadseffektivautformasamt

utsläppforreduktionsmälet50-procentigauppfylla detfor avatt
redovisas.skulletill havetkväve

uppdragdettaNaturvårdsverketredovisadeapril 1996lDen
4561.miljögifter RapportochalgerKampeni motrapporten

i södrakvävebruttoutsläppenredovisasI attrapporten av
mellan åren 1985medminska 25-30beräknasSverige procent -

mark ochiskerkvävereningnaturligaDen1997. som
områdendebeaktats. Idå intehavet harpå tillvattendrag väg

allt iframförjordbruketfrånkväveutsläppen störst,där är
omkring 10varit minst,minskningenSverige, harsydvästra

kväveläckagetminskaförinsatsernaDetta atttrots attprocent.
där.har varit störst

möjligaantalredovisathar iNaturvårdsverket ettrapporten
Östersjön ochtillkväveutsläppenminskaforåtgärder att

ochjordbruks- VA-framför alltgällerVästerhavet. Detta
sektorerna.

gällerdetfrämstkvävebelastningen,minska närFör att
verketenligtkan detoptimaltpåpunktutsläpp, sättett vara

NOxdenliknandeavgiftssysteminföramöjligt ettatt
frånför utsläpptillämpaskväveoxid-avgift som

energiproduktionsanläggningar.
ändringarverketjordbrukssektomFör att avanser

optimerabehövs. Föroch miljöstödreglerbrukningsrutiner, att
kostnadseffektivtoch påmiljömässigtbåde sättinsatserna ett

samarbetsformervattenvårdsarbetet. Nyahelhetssyn ikrävs en
medvåraskyddetforbehöver utvecklas vatten,av

exempelvisgrund,avrinningsområdet attgenomsom
jordbrukssektom.inom Dessabildasmiljösamverkansgrupper

tillskulle komplementmiljösamverkansgrupper ettvara
halverastyrmedel syfteandra medframtidanuvarande och att

jordbruket.kväve frånutsläppen av
miljösamverkanNaturvårdsverkets förslagtillGrunden om

skaparområdeijordbrukarnaligger i avgränsat ettettatt
för vattenkvaliteten. Iochintresse ettgemensamt ansvar

delavrinningsområdeskallkommunemaoch/ellerlänsstyrelserna
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dels bindande mål för belastningen från samverkans-ange
området, dels tillsynsmyndigheter godkänna planensamtvara
för miljösamverkan. Miljösamverkansgruppen bygga helaavses
sitt åtgärdsarbete på egenkontroll i samarbete med en
samordnare. Miljöarbetet skall redovisas i årlig miljörapporten
till tillsynsmyndigheten. Jordbrukaren skall, med stöd av
rådgivning, kunna utforma åtgärder kostnadseñektivaärsom
för det specifika företaget för minska kväveutlakningen.att
Krav på utbildning skall ställas. En samordnare av
miljösamverkansgruppen, vilken skall godkännas tillsyns-av
myndigheten, bör utses.

Verket föreslår vidare föreskrifterna för minskaatt att
belastningen bl. närsalter regionalt.av a. anpassas

Några färdiga förslag till åtgärder med utgångspunkt i de här
redovisade principiella utgångspunktema för minskaatt
kvävebelastningen har Naturvårdsverket inte Verketpresenterat.

så till Sådanagöra 1997. förslagatt dåavser sommaren avses
grundas på specifika beräkningar för miljöbelastning
avrinningsområdesvis med hjälp bl.a. geografisktettav
informationssystem GIS-system.

Miljökvalitetsnormer

Den juli överlämnade4 1996 Miljöbalksutredningen förslag till
Miljöbalk till regeringen.en ny

I utredningens betänkande föreslås föreskrifter skall fåatt
meddelas för geografiska områden eller för hela landet om
kvaliteten på mark, luft eller i övrigt. Sådananaturen
föreskrifter kallas för miljökvalitetsnormer.

Miljökvalitetsnormer skall de föroreningsnivåer ellerange
stömingsnivåer människor eller miljön kan förutsättas utansom
betydande fara. Miljökvalitetsnormema skall bestämtnärmare
ange

högsta eller lägsta tillåtna förekomst kemiska ellerav-
biotekniska produkter,
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organismnågon vissförekomsttillåtnaeller lägstahögsta av-
itillståndetbedömningenförledningtjäna tillkan avsom

miljön,
strålning ellerskakning, ljus,nivå för buller,tillåtnahögsta-

ellersådan störning,annan
ellervattenståndförvärdenivå ellertillåtnaeller lägstahögsta-

vattenilöde.
uppfyllasskallmiljökvalitetsnormfördet behövsOm att en

eller kommunlänsstyrelseregeringen,förslagetenligtskall
skallåtgärdsprogramIåtgärdsprogram. ett angesupprätta ett

miljökvalitetsnormenförvidtasskallåtgärderdebl.a. attsom
deåtgärdernavidtaskall närsamtuppfyllas,skall vem som

Åtgärdsprogrammet medskall omprövasgenomförda.skall vara
mellanrum.årsminst fem

kommunerochmyndighetervidareinnebärFörslaget att
miljö-såföljsåtgärdsprogrammettill attskall attse

tillstånd,de planerar,uppfylls prövarkvalitetsnormema när
åtgärdsprogrammetföreskrifter. Avmeddelarochtillsynutövar

såbedrivasskallverksamheter atthurframgåskall
meddelas förfår inteTillstånduppfylls.miljökvalitetsnormer

miljökvalitetsnormmedverkar tillverksamheter att ensom
elleråterkallas närTillstånd får omprövasöverträds. en

harmiljökvalitetsnorm överträtts.
föremål forMiljöbalktillförslagUtredningens är nu

läggaår 1997underregeringenremissbehandling och attavser
förslagdär ocksåriksdagenMiljöbalk tillproposition omom
propositionpåingår. avvaktanImiljökvalitetsnormerbindande

frivilligtparallellt ochocksåbörbeslutriksdagensoch ett
regioner.iochutredas prövas ettsystem par

vattenpolicyE U :s

ramdirektiv förtillförslag presenterasEtt vatten att avavses
Kommissionenårs slut.före 1996Europeiska kommissionen

ramdirektivföreslagit sådanttill Rådetihar att ettrapporten
försiktighetsprincipen,tillhänvisningbör innehållabl.a. en

källan, ochåtgärder vidåtgärder,förebyggandepåkrav en
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progressiv minskning utsläpp miljöfarliga ämnen samt attav av
förorenaren skall betala. Syftet med ramdirektiv påett
vattenområdet uppnå hög miljöskyddsnivåär föratt vatten,en
såväl grundvatten, och kustnära Ramdirektivetyt- vatten.som
kan också komma innehålla krav på framatt att ta
avrinningsområdesspecifika åtgärdsprogram för godatt
Vattenkvalitet skall kunna uppnås i avrinningsområde.ett

Färsöksverksamhet och samverkansgrupper

Regeringen konstaterar det finns intresseatt ett attav
genomföra försöksverksamhet olika projekt fören attgenom
utveckla och administrativa förpröva införandetsystem av
miljökvalitetsnormer för och grundvatten. Detta kanyt- vara en
möjlighet snabbt kunna införa miljökvalitetsnormeratt för
vattenvårdsarbetet i hela Sverige. Genomförandet sådanav
försöksverksamhet bör ske regionalt och på frivillig basis.

Lantbrukamas Riksförbund och Sveriges Lantbruks-
universitet har tagit fram förslag till arbetsmodell för atten
minska växtnäringsläckaget. Modellen bygger bl.a. på att man

samverkan mellan antal lantbrukare igenom ett ett
avrinningsområde skulle vidta de för området mest
kostnadseffektiva åtgärderna för minska näringsläckaget.att
Systemet bygger på frivillighet. Arbetsmodellen har likheter
med den Naturvårdsverket beskrivna modellenav om
miljösamverkan.

Uppdraget

Administrativt system

Utredaren skall lämna förslag till administrativt förett system
avrinningsområdesvis hantering vattenanknutna miljö- ochav
resursfrågor. Uppdraget skall i första hand inriktat påvara
närsaltsutsläpp från jordbruket. Utredaren skall belysa huräven

skulle kunna tillämpas påsystemet andra utsläppskällor samt
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miljöpåverkan på landets vattentillgångar, inklusiveannan
skallgrundvatten. Utgångspunkt för det administrativa systemet

och tillhörandede förslag miljökvalitetsnormeromvara
förslagåtgärdsprogram i Miljöbalksutredningenstassom upp

miljöbalk kommande krav i ramdirektiv fortill EU:ssamtny
Vidareoch bestämmelser i nitratdirektiv. börEU:svatten

kan kalknings-utredaren belysa omfattaävensystemetom
insatser.

Såväl legala administrativa konsekvenser förslagetsom av
skall belysas. Ekonomiska konsekvenser för samtliga berörda

skall beräknas. Utredaren skall konkreta förslag tillaktörer ge
organisationsmodeller och hur skalladministrativa dessa

författningsändringar.finansieras behovsamt ev. av

Miljösamverkan

tillämpaförutsättningarna förUtredaren skall utreda att
delavrinningsområdeimiljösamverkan mellan jordbrukare ett

åtgärder för minskakomplement till dagens attettsom
analysera detmiljöbelastning. Utredaren skalljordbrukets om

möjligtför administrativainom det är attsystemetramen
behov, sanktionerakontrollera och, videffektivt målstyra,

skall därvid kunnasamarbetsformer. Utredningensådana ge
tillämplighetbedömningar metodensunderlag for fortsatta om

prövning försöks-ytterligareoch behov t.ex. genomav
miljösamverkan kanverksamhet. skallUtredaren pröva om

uppställd miljö-för uppfyllakomponent attutgöra enen
kvalitetsnorm.

skullemiljösamverkansmodellinförandetSyftet med enav
miljöpåverkan frånkostnadseffektivt minskapå sättettattvara

uppställda miljökvalitetsnormer, förför uppfyllajordbruket att
förvattenpolitik ochmåluppfylla för EU:s att snarastatt

frånhalveringsmål för kväveutsläppuppfyllamöjligt det av
jordbruksnäringensökajordbruket har attsatts upp genomsom

delaktighet i miljöarbetet.
nackdelarbedömning ochför-Utredaren skall göra aven
regionaltjämförelseimiljösamverkansmodellen medmed
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minskaanpassade föreskrifter såsom metod för att
närsaltsutsläpp från jordbruket.

till möjligheternaI detta sammanhang bör hänsynäven tas
övervaka miljösamverkansgruppens måluppfyllnad.att

sanktionssystem ellerMöjligheter till och utformning av ev.
i fallliknande, avseende miljösamverkansgruppen de

miljösamverkansgruppen mål respektiveinte uppnår åtagna om
enskild i åtagit sig,inte vidtar de åtgärder han/honen gruppen

skall presenteras.
l Norge, Frankrike och på några i Sverige finns idagplatser

modeller för miljösamverkan liknande det som
Naturvårdsverket skissat på. Utredaren bör dra denytta av
erfarenheter gjort där.som

Utredaren bör belysa hur miljösamverkansmodell ställeren
sig i förhållande till miljöersättningsprogramEU:s för
jordbruket och till nitratdirektivet.

Avseende behovet och förslag till konkreta åtgärder förav
minska jordbrukets miljöpåverkan ligger för dettaatt ansvaret

arbete på sektorsmyndigheten. Erfarenheter törsöks-av
verksamhet avseende miljösamverkan och bedömningar av
samverkansmodellens tillämplighet därförbör kunna tillvaratas

sektorsmyndigheten.av

F ärsäksverksamhet

Utredaren skall söka kontakt med intresserade regioner, med
Laholms-karaktärsmässigt olika avrinningsområden, t.ex.

buktens och avrinningsområde, för undersökaMälarens att
försöksverksamhet, eller fleramöjligheterna i ettatt starta

områden, syfte skaffa erfarenhetermed att nyaav
hanteringavrinningsområdesvisadministrativa försystem av

miljö- resursfrågor.vattenanknutna och

Tidsplan arbetsformeroch

Uppdraget skall redovisas den junil 1997. Isenast rapporten
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behövliga författningsförslagskall finnas redovisade.ev.
Utredaren skall samråda med Naturvårdsverket,

ÖvrigaJordbmksverket och Miljöbalksutredningen. berörda,
lantbruksnäringen, vissa länsstyrelser och kommuner skallt.ex.

informerade utredarens arbete tillfällehållas samt attom ges
synpunkter.framföra

samråda med Naturvårdsverket i deras arbeteUtredaren skall
vidareutveckla de förslag verket presenterade imed att som

havs- och vattenfrågor såsomuppdragNaturvårdsverkets om
avgiftssystem förtill införandeexempelvis förslag attett nyttav

från punktkällor.närsaltsbelasmingen, främstminska
aktuellt beakta regeringensmån detskall i denUtredaren är

samtliga1996:49 till1994:124,l992:50, 1994:23,direktiv
utredare.och särskildakommittéer

Miljödepartementet

1996OFFSETCENTRALStockholmREGERJNGSKANSLIETSTrycktav

sååå.
nås
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