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Vattendagen 2010-01-27. 
 
Anförande Dag von Schantz 
 
 
Utredningen om styrmedel för en bättre vattenkvalitet kan kortfattat 
sägas ha två huvuduppgifter 
 
dels ska den nuvarande svenska prispolitiken för vattentjänster och 
annan vattenanvändning kartläggas och analyseras varvid en 
bedömning ska göras om den är förenlig med vattendirektivets artikel 
9, 
 
dels ska övervägas om det finns anledning att förändra befintliga 
ekonomiska, administrativa eller andra styrmedel för vattentjänster 
och annan vattenanvändning så att de sammantaget, på ett 
kostnadseffektivt och i övrigt ändamålsenligt sätt, ger möjlighet att 
förbättra vattenmiljön i Sverige. Det är dock de ekonomiska 
styrmedlen som får sägas stå i centrum för uppmärksamheten i 
utredningsdirektivet. 
 
Vad gäller artikel 9 påpekas i direktivet att det är oklart vad prispolitik 
enligt ramdirektivet  omfattar; dvs omfattas enbart vattentjänster eller 
omfattas vattenanvändning i stort av artikelns krav. Frågan om hur 
termen prispolitik i  ramdirektivet ska förstås ska därför behandlas. 
 
 Den primära syftet med min utredning är således inte att finansiera 
vattendirektivets åtgärdsprogram utan styrningen mot en bättre 
vattenkvalitet vilket inte med nödvändighet leder till nya resurser för 
t.ex. åtgärdsprogrammen. Jag ser det dock inte som någon nackdel om 
eventuella förslag också kan bidra till lösningar av sådana problem. 
 
Mina direktiv är i denna del tydliga så till vida att förslag inte får leda 
till ökade statsutgifter men väl omprioriteringar av nuvarande ram. 
Några liknande begränsningar vad gäller statsinkomsterna finns dock 
inte. 
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Som ni säkert känner till har regeringen i ett svar på en formell 
underrättelse från Kommissionen rörande genomförandet av 
ramdirektivet där tillämpningen av artikel 9 ifrågasätts, hävdat att vi 
tillämpar artikel 9 på ett korrekt sätt. 
 
Jag delar i denna fråga i princip regeringens uppfattning. 
 
Emellertid är denna fråga ur vattenmiljösynpunkt av mindre intresse. 
Kvar står ju ändå frågan om hur vi uppnår eller vidmakthåller en god 
vattenmiljö och därmed också frågan:  
Hur styr vi vattenanvändningen? 
 Är våra styrmedel effektiva och tillräckliga för att nå ramdirektivets 
mål?   
Och som en mer specifik fråga; hur ser vår prispolitik för 
vattenanvändning ut? 
 
 
 
 
Det har under årens lopp gjorts en mängd utredningar rörande 
Sveriges tillämpning av vattendirektivet och i flera av dessa har också 
berörts eller föreslagits hur en prispolitik eller de ekonomiska 
styrmedlen bör utformas. Ofta har detta varit kombinerat med behovet 
att finansiera åtgärder. Oavsett EU:s krav enligt ramdirektivet ska 
detta naturligtvis ses mot bakgrund av den bedömda miljösituationen 
vi befinner oss i.  
 
Vi har ju en situation som gör att målen inte nås utan ytterligare 
åtgärder. Samtidigt framhålls ofta att vidtagna åtgärder på ett område 
som detta tar tid att få effekt. Vi ser positiva förändringar i 
utsläppskurvorna för många förorenande eller miljöstörande ämnen de 
senaste decennierna. Den ständigt pågående strukturförändringen 
inom jordbruket i kombination med stora förändringar inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken kommer med stor sannolikhet få stor 
effekt på brukandet av mark. Andelen hushåll anslutna till VA-näten 
ökar samtidigt som arbetet med att åtgärda enskilda avlopp fortgår. 
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Vilka är då tankarna om framtida styrmedel? 
 
Jag är av uppfattningen att Sverige sedan länge haft en ambitiös 
miljölagstiftning som gör att vi tillhör de ledande länderna på området 
såväl vad gäller tänkandet i dessa frågor  som när det gäller faktisk 
tillämpning.  
Att samordna eller anpassa svensk lagstiftning med en delvis annan 
lagstiftningskultur som medlemskapet i EU medfört har dock på flera 
områden visat sig vara inte helt enkelt. Det kan vara svårt att övertyga 
såväl Kommission som andra MS att det finns alternativ till en från 
statsmakterna eller de offentliga påbjuden detaljstyrning av 
människors och företags villkor som inte är ovanlig inom andra 
länder. 
 
Regeringen har emellertid i olika sammanhang understrukit vikten av 
ett samfällt agerande inom EU och då inte bara vad gäller t.ex.  
globala miljöfrågor utan också i frågor som rör den gemensamma inre 
marknaden. Samtidigt måste man vara medveten om att gemensamma 
regler inom EU bygger på kompromisser där de problem man avser 
åtgärda kan variera väsentligt mellan MS. Så är ju fallet med 
vattendirektivet som i mycket präglas av problem som är kopplade till 
vattenbrist. 
 
Under senare år har marknadsbaserade styrmedel inom miljöpolitiken 
kommit allt mer i fokus. Till dessa styrmedel brukar hänföras skatter 
och avgifter, subventioner och handel med utsläppsrätter. Ett skäl som 
brukar anföras till stöd för dessa styrmedel framför t.ex. lagstiftning 
med kvantitativa regleringar är att de har förutsättningar att på ett 
kostnadseffektivt sätt rätta till brister på marknaden. 
Marknadsmisslyckanden där verkliga kostnader inte speglas av 
marknaden. Ytterligare positiva särdrag som brukar framhållas när det 
gäller marknadsbaserade styrmedel är att de bl.a. ger incitament till 
satsningar på ny effektivare teknik. 
 
En kostnadseffektiv politik innebär att målet för politiken nås till 
lägsta möjliga kostnad eller att största möjliga nytta nås för en given 
kostnad. Regeringens positiva syn på de marknadsbaserade 
styrmedlen inom miljöpolitiken redovisades bl.a. i propositionen om 
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vissa punktskatter m a a budgetpropositionen 2009. Där återfinns 
också ett resonemang om hur olika marknadsbaserade styrmedel kan 
värderas i förhållande till grundläggande principer som t.ex. ppp. 
 
 
 
 
 
Det är två typer av påverkan på vattenmiljön vi har att ta hänsyn till. 
Den ena är utsläpp, den andra fysiska påverkan som har betydelse för 
ekologisk status. 
Det finns enligt min uppfattning ingen anledning att föreslå någon 
allmän avgift på vattenanvändning. Vi har ju ingen bristsituation och 
en avgift på vattenanvändning bara för att finansiera åtgärder gör inte 
en sådan avgift till ett lämpligt styrmedel. Föroreningar ska i första 
hand betalas av förorenaren. Finns ingen förorenare som kan hållas 
ansvarig måste samhället stå finansieringen. 
 
Jag har i mina kontakter med olika intressenter kunnat konstatera en 
stor spännvidd i åsikter. 
 På flera håll finns synpunkten att vi redan har de styrmedel vi 
behöver; det krävs bara smärre justeringar eller en annan tillämpning 
av gällande regler.  
 
En annan idé som framförts är branschvisa styrsystem liknande det 
som finns för kväveoxider vid energiproduktion (NOx-systemet). 
 
Andra förespråkar införandet av handel med utsläppsrätter. I det 
senare fallet har som ni vet Naturvårdsverket regeringens uppdrag att 
närmare undersöka möjligheterna till ett sådant system vad gäller 
kväve. Resultatet ska presenteras under våren. 
 
Regeringens önskan att få ett sådant system prövat är naturligt mot 
bakgrund av dess inställning i dessa frågor som jag nyss berörde. Som 
alla inser är emellertid handel med utsläppsrätter på vattenområdet 
inget lätthanterat styrsystem.  Vikten av en regional förankring som 
tar sin utgångspunkt i de skiftande förutsättningar och problem som 
råder i olika delar av landet, vilket nog får sägas vara en grundtanke i 
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vattendirektivet, ger helt andra förutsättningar än ett generellt  system 
med utsläppsrätter för koldioxid. Och väl att märka; varje 
marknadsbaserat styrsystem behöver också åtföljas av (lagreglerade) 
kontroll- och sanktionssystem som är trovärdiga och administrativt 
rimliga. 
 
Administrativa styrmedel kommer även i fortsättningen vara centrala 
styrmedel för att styra mot de politiska målen. Miljöbalken utgör en 
sammanhållen och övergripande lagstiftning för hela miljöområdet 
och har av regeringen också bedömts som ett effektivt styrmedel i 
arbetet med att uppnå miljökvalitetsmålen. 
Den tillståndsprövning och tillsyn som sker med stöd av miljöbalken 
kan dock inte visas vara tillräcklig för att nå målen; framförallt gäller 
detta kväve- och fosforutsläppen.  
 
 
 
Vad då med skatter (eller avgifter).  
 
Om vi bortser från möjligheten till omprövning av tillstånd och villkor 
till följd av de krav som följer av EU-direktiv så kan utsläppstillstånd 
enligt MB ses som ett slags golv. Skatter och avgifter kan då styra 
vidare och förhoppningsvis ge en snabbare och billigare minskning av 
de utsläpp/ fysiska hinder som finns kvar. 
 
När det gäller att begränsa påverkan på vattenmiljön, utsläpp av 
ämnen som orsakar övergödning, fysisk påverkan och de andra 
problem som vattenmyndigheterna redovisar, spelar ekonomiska 
styrmedel idag dock en mycket liten roll. Till största delen kan ju 
problemen med utsläpp från punktkällor, t.ex. kommunala reningsverk 
och industrier lösas genom ett system som bygger på 
tillståndsprövning och villkor. De diffusa utsläppen framstår som det 
stora problemet numera, även om en del fortfarande behöver göras när 
det gäller punktkällor. Är då skatter eller avgifter, gränsdragningen 
mellan dem är väl inte helt klar i alla lägen, ett bra styrmedel i det 
fortsatta arbetet? 
 
- Utsläppsskatt istället för utsläppsbegränsningar? 
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Skatterna/Avgifterna måste i så fall sättas så att utsläppsmålet nås 
vilket innebär att tillräckligt många finner det lönsamt att vidta 
åtgärder i stället för att betala. De är bara meningsfulla när 
omgivningen tål ett visst mått av påverkan. Om utsläppet av ett visst 
ämne bör vara noll eller nära noll är även mycket höga avgifter 
olämpliga som alternativ till villkor med direkta krav. Om det däremot 
finns ett för miljö och hälsa acceptabelt utrymme för utsläpp kan 
avgiftsmodellen vara intressant. Det skulle dock betyda en stor 
omläggning av det nuvarande systemet att helt gå över till en sådan 
modell med åtföljande övergångsproblem.  
 
- Skatter/Avgifter vid nya krav? 
Om det gäller nya krav på verksamhetsutövare minskar skälen mot ett 
skatte/avgiftssystem. Ett exempel skulle vara krav på de större 
reningsverken att höja reduktionsgraden av kväve och fosfor. 
Kostnaden för avskiljning kan växla mellan olika anläggningar. Det 
kanske kan vara billigare för en anläggningsägare att bekosta extra 
åtgärder på någon annans anläggning än att förbättra den egna så att 
den klarar de nya kraven. I stället för en förpliktelse att åstadkomma 
en minskning oavsett var kan man också tänka sig en avgift som  
ungefär motsvarar den genomsnittliga   kostnaden för åtgärden. 
 
Ett annat exempel gäller enskilda avlopp. Det är med hänsyn till 
övergödningen i haven runt Sverige viktigt att utsläppen från enskilda 
avlopp minskar. Samtidigt kan kostnaden för den enskilde vara hög 
vare sig det gäller en anslutning till ett kommunalt avlopp eller en 
fungerande egen anläggning. Om man har särskilt höga kostnader eller 
inte tänkt att bo kvar någon längre tid kan årlig avgift vara ett bra 
alternativ.  
 
Ett tredje exempel är eventuella nya krav på fiskvandringsvägar förbi 
dammar. Nyttan från naturvårdssynpunkt med satsningar på att 
förbättra förhållandena för det biologiska livet i vattendrag och sjöar 
skiljer sig dock kraftigt mellan olika vattendrag och delar av landet. 
Åtgärder för förbättrade fiskvandringsmöjligheter i de stora 
kraftproducerande älvarna kan vara kostsamma och samtidigt medföra 
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märkbara kraftförluster. Återställda vandringsmöjligheter i de mindre 
vattendragen i de södra delarna av landet - som är förhållandevis mer 
påverkade än de norra - kan kräva jämförelsevis mindre uppoffringar 
men ändå ge en betydande naturnytta. Ägaren av en större 
kraftverksdamm skulle som alternativ till åtgärder i den egna 
anläggningen kunna bekosta åtgärder någon annanstans där insatsen 
ger bättre effekt, såväl i samma avrinningsområde som i något annat, 
även i någon annan del av landet. Som alternativ till att bekosta 
specifika åtgärder kan man överväga att dammägaren i stället betalar 
avgifter till en fond för bättre fiskvandringsvägar.      
 
I de exempel som nu diskuterats skulle ett avgiftssystem under vissa 
omständigheter vara till fördel genom att mindre resurser krävs för att 
nå samma mål. Rent miljömässiga vinster är svårare att se; dynamiska 
effekter i form av ny teknik, finansieringen kanske förbättras ibland. 
Med nuvarande regleringar av miljöfarlig verksamhet i villkor måste 
man bestämma sig för vilken påverkan som kan godtas maximalt. 
Med ett avgiftssystem måste man därtill räkna ut vilken storlek på 
avgifterna som ger samma resultat, vilket kan vara komplicerat.  
 
För att besvara frågan om någon typ av skatt eller avgiftssystem bör 
införas i stället för regleringar av annat slag är verksamhetsutövarnas 
åsikt särskilt viktig. 
Också i övrigt är en lokal förankring med berörda parter avgörande för 
om vattendirektivet och dess åtgärdsprogram ska få det positiva 
bemötande som krävs för ett framgångsrikt arbete. 
 
Diffusa utsläpp 
Medan utsläpp från punktkällor har minskat drastiskt som ett resultat 
av krav på åtgärder i tillståndsbeslut är de diffusa utsläppen 
fortfarande ett stort problem när det gäller påverkan på vattenmiljön, 
främst genom fosfor och kväve från jordbruket. Det är då värt att 
notera att riksdagen på regeringens förslag tagit bort skatten på 
handelsgödsel vilket är en åtgärd som snarast borde uppmuntra 
användningen av gödsel och därmed öka fosfor- och kväveutsläpp.  
Det går inte att förneka att borttagandet av en skatt vars syfte varit just 
att reducera utsläpp och samtidigt finansiera åtgärder syftande till att 
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minska jordbrukets miljöbelastning får konsekvenser även för min 
utredning. 
      
Jag berörde tidigare de stora förändringar som nu pågår inom 
jordbrukssektorn av betydelse för markutnyttjandet. I sammanhanget 
bör också nämnas det mycket omfattande landsbygdsprogrammet 
inom den gemensamma jordbrukspolitiken som i Sverige har en 
utpräglad miljöprofil. Kommissionen framhåller detta program som ett 
viktigt marknadsbaserat styrsystem. 
 
 Den gemensamma jordbrukspolitiken har allt sedan Romfördraget en 
mycket stark ställning inom EU.  
Jag tycker också att det tydligt framgått under årens lopp att man 
försöker lösa de problem som denna politik har medfört på olika 
områden inom ramen för just den gemensamma jordbrukspolitiken; 
med förordningar, direktiv och finansiella resurser. 
 
När en omfördelning nu sker från generella gårdsstöd till riktade 
åtgärder inom landsbygdsprogrammet är det områden som klimat och 
vatten som prioriteras. Programmen utvidgas också till att omfatta 
åtgärder inom skogsbruket.   Stöd och regler på detta område har 
således stor betydelse för vattenmiljön. Det bör emellertid finnas goda 
möjligheter att inom ramen för dessa program rikta åtgärderna än mer 
mot särskilt betydelsefulla områden samtidigt som ersättningarna bör 
kunna utformas så att de leder till större kostnadseffektivitet. 
 
Genom Greppa näringen har branschen gjort stora insatser för att 
minska påverkan samtidigt som staten utfärdat generella regler om 
gödselhantering, fånggrödor, kantzoner m.m. Teoretiskt kan man 
ersätta sådana regler med avgiftssystem för utsläpp. Risken är dock att 
systemet blir mycket arbetsamt och svårt att tillämpa på ett rättvist 
sätt. 
 
Låt oss i sammanhanget inte heller glömma bort de möjligheter som vi 
har idag. Genom utnyttjandet av de resurser som faktiskt står till buds 
eller som relativt enkelt skulle kunna göras tillgängliga bör 
lokala/regionala projekt kunna få en stor betydelse för vår framtida 
vattenmiljö.  I samverkan mellan berörda parter där det krävs såväl 
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finansiering som engagemang kan sådana projekt t.o.m. bli avgörande 
för om vi ska nå vattendirektivets mål. I helt överraskande tror jag att 
det är våra kommuner som tillsammans med näringslivets 
organisationer kommer att spela en avgörande roll i detta arbete. 
 
 
Vattendirektivets krav på hur man skall styra för att nå miljömålet är 
högt satta och i många fall kan det visa sig svårt att samtidigt uppfylla 
kraven på god status, kostnadseffektivitet, kostnadstäckning och PPP. 
Delvis beror denna svårighet på att utgångsläget är dagens system och 
att förändringar utifrån detta medför omställningsproblem. Dessa 
problem, och kostnader, behöver i sig inte vara kopplade till några 
brister i vare sig nya eller gamla system utan utgöras just av 
övergångsproblem. Om ett nytt system är tillräckligt mycket bättre än 
det gamla innebär dock sådana övergångsproblem en kostnad som är 
värd att ta. Problem och kostnader relaterade till övergången till ett 
nytt system kan delvis mildras genom att övergången till det nya 
systemet görs gradvis och/eller över en längre tidsperiod.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


