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Tidningsrubriker idag…

Miljöbomb i Guttasjön…

Oljetransporter hotar dricksvattnet i Varberg…

Misstänkta miljöbrott fördubblade…

Vattenskydd oroar…

Miljöbensin till utombordaren…

I de här sjöarna lurar flera miljögifter…

Ny problematik som skall stävjas?



…och igår!

❑”…Det är vidare förbjudet att kasta sopor och avfall i 
floden Ilissos …”(Aten 420 f.Kr.). Bl a detta inristades och 
sattes upp på båda sidor om floden.

❑”...Det är förbjudet att tvätta något, att bada och att 
kasta skräp eller något annat i brunnen. Överträdelse av 
förbudet bestraffas med böter två drakmer till 
templet…”(Delos, 400-talet f.Kr.)

❑”…Det är icke tillåtet att i helgedomens brunnar kasta 
ned vare sig offerkakor eller annat. Den som bryter mot 
förbudet är skyldig att rengöra Nymfernas helgedom på 
det sätt som seden kräver…”(Kos, 300-talet f.Kr.)



Dricksvattenförsörjning och restriktioner - Varför?

”Av allt som främjar trädgårdsodling är vatten det allra viktigaste, 

men vatten är lätt att förstöra. Medan varken jorden eller solen eller 

vindarna - vattnets medhjälpare för växternas framspirande och 

blomstring - lätt kan förstöras genom förgiftning, bortledande eller 

stöld, har vatten en sådan natur att allt dylikt kan ske. Därför 

behöver vattnet lagens skydd.”

➔Eftersom vattnet är nyttigt, mest behövligt och sårbart, måste det 

skyddas!

(Platon 427-347 f.Kr., förslag till lagarna ”Nomoi” i en ideal stat, 

Vattenförstöringslagen)



Problembilden:

Går det att uppfylla Vattendirektivets krav på 
grundvatten?

• Ekonomisk: Vem betalar, och varför?

• Samverkanspolitisk: Vem gör jobbet, och varför?

• Fördelningspolitisk: Förlorar någon, och varför?

• Naturvetenskaplig: Vad medger naturen?



Vilka regler skall bland andra uppfyllas?

❑ EU:s vattendirektiv om god yt-/grundvattenstatus

❑ Miljöbalken

❑ Nationella miljömål (exvis i SOU 2000:52 Framtidens 
miljö – allas vårt ansvar)

❑ Bedömningsgrunder för Miljökvalitet

❑ Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrift

❑ Länsstyrelsens och kommunens mål

❑….



Snabbversion av Vattendirektivet:

✓ ”…måste förhindra ytterligare försämring, skydda och 
förbättra statusen hos vatten…” (artikel 1)

✓ ”…att med särskilda åtgärder successivt minska 
utsläppen av farliga ämnen…” (artikel 1)

✓ ”…förebygga försämring av …grundvattenstatusen 
…och statusen av ytvatten…”(artikel 4.1a-b)

✓ ”…(åstadkomma endast)…obetydlig 
förorening…(artikel 4.1b)

✓ ”…relevanta utsläpp (skall vara föremål 
för)…kontroll…”(artikel 12a)



Vad gäller i stort? 

•”Förvaltning av kvaliteten hos vattenmiljön”

•Vattenmyndigheterna utgörs av särskilda styrelser inom 
berörda fem länsstyrelser.

•Kommuner, företag, vattenvårdsförbund, organisationer 
och andra intressenter skall vara med och påverka mål 
och åtgärdsprogram.

•Uppgifter kan läggas på kommunerna inom deras 
kompetensområden.

•Vattenmyndigheterna skall ges instruktioner för att 
stödja lokal samverkan.

•Kommunerna skall ta egna initiativ.



Vad ska göras i varje distrikt?

⚫Kartlägga, karakterisera distriktet och formulera mål

⚫ Identifiera dricksvattenförekomster

Ger mer än 10m3/dygn/betjänar fler än 50 pers. el. avsedda för 
framtida användning

⚫Upprätta register över skyddade områden

⚫Upprätta övervakningsprogram för yt- och 
grundvatten

⚫Hålla information och samråd med allmänheten

⚫Göra åtgärdsprogram

⚫Göra förvaltningsplaner



…vilket betyder:

Institutionalisering och samverkan.



Schematisk Konfliktkarta

Vattenmyndigheten

Länsstyrelsen

Övriga intressenter
Kommuner

”Övriga intressenter” 

och ”kommuner” är 

ej homogena. 

•Delvis olika mål

•Målkonflikter

•Vattenmyndigheten 

saknar befogenhet 

att besluta över 

enskild verksamhet

•Miljömålen måste 

nås med stöd av 

kraven i mb 



Olika intressen/konflikter för grundvattnet:

Vattenestetik (källor)

Kulturhistoria (källor)

Vattenförsörjning

Energi

Grustäkt

Vattenresurs



Externa konflikter inom dricksvattenförsörjningen?

Möjliga externa konflikter:

Uppströms/nedströms kommuner (”mellankommunal 
transferering av kostnader”)

Kommuner och övriga intressenter (”äganderätt”)

Mellan övriga intressenter (”förfogande”, ”praxis”)

Kommuner och vattenmyndigheter (”rättmätig hänsyn 
vid viktning av anspråk”)



Får vattnet sin rättmätiga betydelse?

Tillkomsten av Vattendirektivet bör rättmätigt kunna 
hävda och förbättra vattnets roll bland andra anspråk i 
samhällsplaneringen.

Det behövs användbara modeller för att stärka vattnets 
roll och betydelse i samhällsplanerings-processen:

Gemensamt språk och betydelser av begrepp.

När blir anspråk beaktansvärda?

Uppdelning och kategoriseringen av anspråk.

Vägning av anspråk mot varandra.



Således:

Mycket är fortfarande oklart, men…

Vertikal maktdelning – ”Centrala krav och lokalt 
genomförande”.

Både problem och möjlighet.

Kommunerna bör gilla läget och påverka inifrån.

Kommuner bör ta initiativet om det man råder över.

Kommunerna känner bäst lokala förhållanden.

Kommunerna är naturliga lokala förvaltare.

Kommunledningar är demokratiskt valda.

Förstå att att samverkan inte innebär omröstning eller 
högt tonläge utan styrt genomförande.

Skaffa kunskap för argumentering.



”Tar det lång tid? -- Ja, i alla fall år.”

C(i)=70 mg/l

C(0)= 5 mg/l

H=20 m

C(krav)=50 mg/l

Urtvättning av grundvattenmagasin
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