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Sammanfattning 
 
Ramdirektivet för vatten antogs år 2000. Sedan dess har både Sverige och Irland vidtagit ett 
stort antal åtgärder för att genomföra direktivet.  
 
Båda länderna har delats in i vattendistrikt. I Sverige organiseras genomförandet av direkti-
vet på distriktsnivå av vattenmyndigheter och på Irland av en projektgrupper ledda av loka-
la myndigheter. Det praktiska arbetet utförs av konsulter på Irland och av tjänstemän i Sve-
rige.  
 
Implementeringen av direktivet i nationell lagstiftning är genomförd i Sverige och genom-
förs etappvis på Irland. Båda länderna har tagit fram och antagit nya föreskrifter och  
Sverige har även antagit en ny förordning och gjort ändringar i befintlig lagstiftning.  
 
Båda länderna har upprättat webbsidor, tagit fram tryckt informationsmaterial (till exempel 
broschyrer) och har bildat eller håller på att bilda vattenråd. Sverige har också tagit fram 
webbaserade verktyg för att underlätta allmänhetens deltagande – Vattenkartan och databa-
sen Vatteninformationssystem Sverige (VISS). Irland har involverat intresseorganisationer i 
vattenförvaltningen genom att bjuda in representanter att vara med i vattenråden. Ideella 
miljöorganisationer representeras av SWAN, ett nätverk av trettio organisationer.  
 
Irland och Sverige har mycket att lära av varandra och ett fortsatt utbyte rekommenderas. 
Irland kan till exempel lära av Sveriges sätt att arbeta med vattenråd och Sverige kan lära av 
Irlands organisation av genomförandet på nationell nivå. 
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1. Introduktion 
 
Europaparlamentet och rådet antog ramdirektivet för vatten i oktober 2000.  Direktivet 
gäller för alla grundvatten, sjöar, vattendrag, vatten i övergångszon och kustvatten. Målet är 
att uppnå och bibehålla en god status i alla dessa vatten. I Sverige kallas arbetet med direk-
tivet för vattenförvaltning.  
 
Genomförandet av direktivet ska ske på ett liknande sätt i alla EU-länder. Ett sätt att un-
derlätta detta är att skapa nätverk mellan de som är inblandade i det praktiska arbetet, till 
exempel genom att utnyttja de utbytesprogram som finns för tjänstemän i EU-länderna. 
Under hösten 2008 tillbringade jag tio veckor på Department of the Environment, Heritage 
and Local Government (Departementet för miljö, kulturarv och lokalt styre) i Dublin och 
två veckor på projektkontoret för Western River Basin District (Västra Vattendistriktet) i 
Galway som en del av ett utbytesprogram mellan Irland och Sverige. Utbytet har finansie-
rats av Länsstyrelsen i Jönköpings län, Vattenmyndigheterna för Södra Östersjön respektive 
Västerhavet i Sverige samt Departementet för miljö, kulturarv och lokalt styre (Department 
of the Environment, Heritage and Local Government) på Irland. Målet med följande rap-
port är att jämföra det tekniska och praktiska genomförandet av vattenförvaltningen på Ir-
land och i Sverige. Synpunkter och slutsatser i rapporten är författarens egna.  
 
Jämfört med många länder i Europa har Sverige många vatten av bra kvalitet, men det är 
fortfarande ett antal problem som vi behöver ta itu med för att uppnå vattenförvaltningens 
mål. De största problemen i norra Sverige är fysiska förändringar på grund av flottning och 
vattenkraftverk samt påverkan från skogsbruk och pappersbruk. Lokalt kan gruvor påverka 
vattenkvaliteten negativt. I södra delen av landet är övergödning, försurning och fysisk  
påverkan de största problemen. Orsakerna till försurningen är nedfall av luftföroreningar 
(kväve och svavel) i kombination med låg buffringskapacitet hos marken. De sydvästra de-
larna av landet är hårdast drabbade. Övergödningen påverkar både inlandsvatten och kust-
vatten i södra Sverige. De mest betydelsefulla källorna är jordbruk, hushåll och nedfall. I en 
del tätbebyggda områden kan överuttag av vatten utgöra ett problem.  
 
Det största hotet mot vattenkvaliteten på Irland är jordbruket. De största källorna är stall-
gödsel, konstgödsel, avloppsvatten och rengöringsmedel. Enligt den rapport om karakteri-
sering och analys som lämnades in till EU-kommissionen 2005 har den östra delen av  
Irland samt floden Shannons avrinningsområde högsta andelen vatten som riskerar att inte 
uppnå god ekologisk status. Den mest betydelsefulla påverkan kommer från diffusa källor, 
särskilt från tätbebyggda områden och lantbruk samt fysiska förändringar. De mest betydel-
sefulla typerna av fysisk påverkan är för sjöar dämning, för vattendrag dikning och för vat-
ten i övergångszon och kustvatten hamnverksamhet. Även i den västra delen av landet är 
diffusa källor och fysisk påverkan de mest betydelsefulla källorna. 
 
Tabell 1 visar jämförande information om Irlands och Sveriges area, befolkningsstorlek, 
markanvändning och viktigaste näringar. 
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Tabell 1. Allmänna fakta om Irland och Sverige. 

 Irland Sverige 

Area (km2) 70 200 450 000 
Befolkning (miljoner) 4,3 9 
Invånartäthet (Innevå-
nare/km2) 

61 20 

Skog (%) 12 53 
Jordbruk (%) 67 8 
Vatten (%) 2,3 9 
Mest betydelsefulla 
exportvaror 

Maskiner och utrustning, 
kemikalier, livsmedel 

Elektronik och telecom, 
maskiner, personbilar, 
papper, läkemedel, järn 
och stål 

 

 
Ballyvaughan Bay, County Clare. Foto: Anna-Karin Weichelt. 
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2. Organisation 
 
Syftet med det här kapitlet är att jämföra organisationen av arbetet med vattenförvaltningen 
på nationell, regional och lokal nivå på Irland och i Sverige. 

2.1 Sverige 
Inför arbetet med vattenförvaltningen delades Sverige in i fem vattendistrikt: Bottenviken, 
Bottenhavet, Norra Östersjön, Södra Östersjön och Västerhavet (Figur 1). Tre av dem är 
internationella distrikt. Västerhavet och Bottenhavet delas med Norge och Bottenviken  
delas med Norge och Finland. 

2.1.1 Nationell nivå 
Sveriges regering har det övergripande ansvaret för arbetet med vattenförvaltningen.  
Naturvårdsverket (NV) och Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) ansvarar för framta-
gandet av handledningar och föreskrifter för genomförandet av vattenförvaltningen. Sveri-
ges Meteorologiska och Hydrologiska Institut (SMHI) ansvarar för att tillhandahålla data 
och annan nödvändig information. Vattenförvaltningsarbetet finansieras av regeringen. I de 
internationella distrikten står varje land för kostnaderna inom sitt lands gränser. 
 

2.1.2 Regional nivå 
I mars 2004 beslutade den svenska riksdagen att Sverige skulle delas in i fem vattendistrikt 
och varje vattendistrikt skulle styras av en vattenmyndighet. Vattenmyndigheterna är place-
rade på länsstyrelser. Tabell 2 innehåller information om bland annat distriktens  
storlek och antal vattenförekomster i varje kategori. Varje vattenmyndighet har anställt en 
vattenvårdsdirektör och 5-10 experter, till exempel jurister, ekonomer och biologer.  
Vattenmyndigheten är ansvarig för samordning av genomförandet av vattenförvaltningen 
inom distriktet. I praktiken innebär det att de ansvarar för samråd och fastställande av  
miljökvalitetsnormer, övervakningsprogram, åtgärdsprogram och framtagande av en  
förvaltningsplan för distriktet. Åtgärdsprogrammen pekar bara ut myndigheter (till exempel 
länsstyrelser och kommuner) som ansvariga för genomförandet av åtgärder och enskilda 
verksamhetsutövare pekas inte ut.  Myndigheterna ska använda sig av lagstiftningen för att 
få förorenarna att genomföra eller betala för åtgärderna.  
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Figur 1: Sverige har delats in i fem vattendistrikt. Tre av dem är internationella. Västerhavet och Bottenhavet delas med 
Norge och Bottenviken delas med Norge och Finland. 

2.1.3 Vattendelegationerna 
Varje distrikt har en vattendelegation. Syftet med delegationerna är att fatta beslut om t ex 
åtgärdsprogram och förvaltningsplaner. 
 
Vattendelegationens ordförande är landshövdingen i det län där vattenmyndigheten är pla-
cerad. Medlemmarna i vattendelegationen är experter och politiker från länsstyrelser och 
kommuner samt representanter från till exempel jordbruk, skogsbruk, företag och universi-
tet.  Till exempel har den nuvarande Vattendelegationen för Södra Östersjön följande med-
lemmar: fem direktörer (från miljö- eller planeringsområdet) på länsstyrelserna, en kom-
munpolitiker, en landstingspolitiker, en företagsledare i skogsbranschen, en professor och 
en ordförande i LRF på regional nivå. Vattendelegationen kan ha maximalt elva medlem-
mar. Regeringen utser delegationerna vart tredje år. De första vattendelegationerna utsågs 
den 1 augusti 2004.
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Tabell 2: Vattendistrikt i Sverige. Varje distrikt har en vattenmyndighet som är placerad 
på en länsstyrelse. De orter som nämns är de där länsstyrelsen med vattenmyndighet 
finns. 

 
Bottenviken Bottenhavet Norra Östersjön Södra Östersjön Västerhavet 

Ansvarig länsstyrelse Norrbotten Västernorrland Västmanland Kalmar Västra Götaland 

Ort Luleå Härnösand Västerås Kalmar Göteborg 

Area inkl kust (km2) 154 702 146 667 44 000 54 000 73 988 

Län 2 7 7 10 9 

Kommun 28 52 76 91 112 

Befolkning 492 000 1 100 000 2 900 000 2 400 000 2 360 000 

Flodvattenförekomst 4931 7369 631 963 1710 

Sjövattenförekomst 1920 3679 336 480 793 

Vatten i övergångszon 0 0 18 0 2 

Kustvattenförekomst 95 62 135 170 110 

Grundvattenförekomst 655 781 536 580 479 

Totalt antal vattenföre-

komster 

7601 11891 1656 2193 3094 

2.1.4 Länsstyrelserna  
Sverige har 21 länsstyrelser. Varje länsstyrelse har bildat ett beredningssekretariat för arbe-
tet med vattenförvaltningen på länsnivå. Sekretariaten har till uppgift att utföra karakterise-
ring och analys samt ta fram förslag till övervakningsprogram och åtgärdsprogram. Doku-
menten ska tas fram i samarbete med grannlän, lokala myndigheter, organisationer och 
andra intresserade. En del sekretariat har också valts ut att samordna arbetet med vatten-
förvaltningen inom ett delområde1, vilket delas med ett eller flera andra län. Tanken är att 
genomförandet av vattenförvaltningen ska ske på ett liknande sätt i hela delområdet. I de 
flesta fallen hör sekretariaten till de avdelningar/funktioner som arbetar med na-
tur/vatten/miljöfrågor. Sekretariatens sammansättning varierar, men de utgörs till stor del 
av, till exempel biologer, GIS-experter eller de som tidigare arbetat med försurning, över-
vakning och naturvärdesbedömning. De flesta av sekretariatets medlemmar har även andra 
arbetsuppgifter, till exempel kalkning, vattenskyddsområden och miljöövervakning. Ett an-
tal andra tjänstemän på länsstyrelserna är inblandade i vattenförvaltningen av och till, till 
exempel experter på fiske respektive förorenade områden. I genomförandet av vattenför-
valtningen inom länsstyrelsen ingår även att informera och väva in andra arbetsgrupper, till 
exempel de som arbetar med planering respektive Sveriges miljökvalitetsmål.   
 

                                                 
1 Vanligtvis ett huvudavrinningsområde eller en grupp av mindre avrinningsområden. Se även 3.1.2. 

 10



GENOMFÖRANDET AV VATTENFÖRVALTNINGEN 

 

 

En del sekretariat har styrgrupper eller referensgrupper. Ett exempel är beredningssekreta-
riatet vid Länsstyrelsen i Jönköpings län. Syftet med gruppen är att informera om vad som 
pågår inom vattenförvaltningen för tillfället, ge sekretariatet synpunkter på dess arbete samt 
se till så att inga viktiga frågor glöms bort. Medlemmarna i styrgruppen är representanter 
från kommuner, ett vattenråd, Skogsstyrelsen, LRF och representanter från olika funktio-
ner på Länsstyrelsen.  
 

 
                 Lillån-Kattån (Nissan), Jönköpings län. Foto: Leif Thörne. 

2.1.5 Arbetsgrupper  

NATIONELLA ARBETSGRUPPER 
Ett antal nationella arbetsgrupper, vilka syftar till att diskutera gemensamma metoder och 
strategier för genomförandet av vattenförvaltningen, har bildats. Ingen av grupperna är  
ansvarig för att koordinera arbetet i alla grupperna, men Vattenvårdsdirektörerna ansvarar 
för att fatta beslut. De flesta av medlemmarna i de nationella arbetsgrupperna är represen-
tanter från Vattenmyndigheterna. En del av grupperna, till exempel grundvattengrupperna 
och VISS-grupperna har representanter från länsstyrelserna. Grundvattengrupperna har 
också representanter från Sveriges Geologiska Undersökning. Följande arbetsgrupper finns: 
 
• Vattenvårdsdirektörerna 
• Miljökvalitetsnormer 
• Grundvatten 
• Miljökonsekvensbeskrivning 
• Ekonomisk analys 
• Övervakning 
• Förvaltningsplaner 
• Åtgärdsprogram 
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• Information och kommunikation 
• IT och GIS 
• Vatteninformationssystem Sverige (VISS)2 förvaltningsgrupp 
• Vatteninformationssystem Sverige (VISS) användargrupp 
• Rapportering 
• Marina 
• Översvämning 

REGIONALA ARBETSGRUPPER 
Förutom de nationella arbetsgrupperna finns det även ett antal regionala arbetsgrupper. 
Syftet med dessa grupper är att koordinera arbetet med vattenförvaltningen på regional 
nivå. Ett exempel är den regionala grundvattengruppen för Västerhavet och Södra Öster-
sjöns vattendistrikt. Tjänstemän från länsstyrelserna och representanter från vattenmyndig-
heterna och Sveriges Geologiska Undersökning träffas ett par gånger om året för att disku-
tera vattenförvaltningen. 
 

2.1.6 Lokal nivå 

LOKALA MYNDIGHETER 
Kommunerna har en viktig roll i arbetet med vattenförvaltningen i Sverige. Till exempel 
har de har värdefull kunskap om miljötillståndet på lokal nivå och de är ansvariga för plan-
processen, vilken behöver involveras i vattenförvaltningsarbetet. Kommunerna är också en 
av de myndigheter som kan komma att pekas ut som ansvarig för åtgärder. Två exempel på 
sätt som kommunerna kan delta på i arbetet med vattenförvaltningen är att gå med i vatten-
råd och genom sina representanter i vattendelegationerna.  
 

LOKALA FRIVILLIGORGANISATIONER 
Ett antal frivilligorganisationer är viktiga för arbetet med vattenförvaltningen. Några  
exempel är hembygdsföreningar, Naturskyddsföreningens lokala grupper och LRF: s lokala 
grupper. Dessa grupper har goda kunskaper om lokala förhållanden och ett sätt för dem att 
delta i vattenförvaltningen är att gå med i ett vattenråd.  
 

VATTENRÅD 
Vattenråd är en grupp, där alla som är intresserade av ett visst vatten kan vara med och dis-
kutera hur man ska uppnå vattenförvaltningens mål och komma med förslag till Vatten-
myndigheterna. Mer om vattenrådens bildande och arbete finns att läsa under 4.1.2. 
 

                                                 
2 Vatteninformationssystem Sverige är en databas där alla resultat av Sveriges arbete med vattenförvaltningen lagras. 
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2.2 Irland 
Inför arbetet med vattenförvaltningen har Irland delats in i åtta vattendistrikt (River Basin 
Districts – förkortat RBD): North Western, Neagh-Bann, North Eastern, Western, Shan-
non, Eastern, South Western and South Eastern (Tabell 2). Western, Eastern, South Wes-
tern och South Eastern ligger helt och hållet inom Irland. Shannon, North Western och 
Neagh-Bann är internationella vattendistrikt som delas med Storbritannien och North Eas-
tern ligger helt i Nordirland (Figur 2). 
 

 
  Cliffs of Moher. Foto: Anna-Karin Weichelt.
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Tabell 2: Vattendistrikt på Irland. En lokal myndighet i varje distrikt är ansvarig för 
samordningen av arbetet med vattenförvaltningen. Vattendistriktens kontor är placerade 
på de orter som nämns i tabellen. 

 South 

Western 

South 

Eastern 

Shannon Western Eastern North Wes-

tern 

Neagh 

Bann 

North Eas-

tern 

Ansvarig lokal myndig-

het 

County 
Cork 

County 
Carlow 

County Li-
merick 

County 
Galway 

Dublin 
City 

County 
Donegal 

County 
Monag-
han 

Environ-
ment and 
Heritage 
Service 

Ort Cork Carlow Annacotty Galway Dublin Letterken-
ny 

Monag-
han 

Lisburn 

Area inkl kust (km2) 15 000 14 000 18 000 16 683 6650 12 300 8000 4081 

Lokala myndigheter 6 13 18 7 12 9 4 3 

Befolkning 500 000 500 000 670 000 400 000 1300 
000 

< 500 000 > 500 
000 

>700 000 

Flodvattenförekomst 885 662 941 331 362 866 329 111 

Sjövattenförekomst 90 13 113 323 30 232 26 3 

Vatten i övergångszon 43 26 20 68 13 23 10 26 

Kustvattenförekomst 27 9 11 30 8 23 5 16 

Grundvattenförekomst 84 151 242 105 75 88 37 8 

Totalt antal vattenföre-

komster 

1129 861 1327 857 488 1232 407 164 
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Figur 2: Vattendistrikt på Irland. Tre distrikt är internationella. North Western, Neagh Bann och Shannon delas med 
Nordirland. North Eastern ligger helt på Nordirland.  
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2.2.1 Nationell nivå 
Departementet för miljö, kulturarv och lokalt styre (Department of the Environment, Heri-
tage and Local Government) och Naturvårdsverket är ansvariga för samordningen av ge-
nomförandet av vattenförvaltningen på nationell nivå. Departementet tar fram föreskrifter 
och Naturvårdsverket arbetar främst med den praktiska och vetenskapliga delen av 
genomförandet.   
 

2.2.2 Arbetsgrupper 

NATIONELLA SAMORDNINGSGRUPPEN (NATIONAL CO-ORDINATION GROUP - NCG)  
Denna grupp bildades av Departementet för miljö, kulturarv och lokalt styre. Syftena var 
att samordna och verka för genomförandet av vattenförvaltningen på nationell nivå. Med-
lemmarna var:  
 
• De lokala myndigheter som är ansvariga för samordningen av distrikten (River Basin District 

Coordinating Authorities) 
• Departementet för miljö, kulturarv och lokalt styre (Department of the Environment, Heritage 

and Local Government) 
• Naturvårdsverket (Environmental Protection Agency) 
• Nordirlands Naturvårdsverk (Environment & Heritage Service, Northern Ireland) 
• Departementet för kommunikationer, energi och naturresurser (Department of Communica-

tions, Energy and Natural Resources) 
• Marina institutet (Marine Institute) 
• Irlands Geologiska Undersökning (Geological Survey of Ireland) 
• Departementet för jordbruk och livsmedel (Department of Agriculture and Food) 
• Centrala och regionala fiskerimyndigheter (Central and Regional Fisheries Board) 
• Office of Public Works3  
• IT-serviceorganisationen för lokala myndigheter (Local Government Computer Service 

Board) 
 
Den Nationella samordningsgruppen har upplösts, men en nationell implementerings-
kommitté håller på att bildas. Kommittén kommer att samordna arbetet från utkast till 
färdig förvaltningsplan.  
 

                                                 
3 Office of Public Works (OPW) är ett statligt organ som ansvarar för förvaltning och underhåll av statens egendomar 
(både kontorslokaler för Regeringens departement, statliga verk mm och statsägda kulturellt värdefulla byggnader). 
Andra arbetsuppgifter är central upphandling åt departement och andra myndigheter, projekt för att lindra effekterna av 
översvämningar och underhåll av dikningsföretag. 
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NATIONELLA TEKNISKA SAMORDNINGSGRUPPEN (NATIONAL TECHNICAL COORDI-
NATION GROUP - NTCG) 
NTCG ansvarar för:  
 
• Test och tillämpning av handledningsdokument (guidance) från Europa. 
• Säkerställa att arbetet utförs samordnat och på ett likartat sätt i de irländska vattendistrikten 

samt samordning med andra medlemsstater (särskilt Skottland, Nordirland och England & 
Wales4 ) 

 
Medlemmarna i NTCG är: 
 
• Naturvårdsverket (Environmental Protection Agency) 
• Departementet för miljö, kulturarv och lokalt styre (Vattenkvalitet samt Nationalpark &Vilt 

sektionerna)(Department of the Environment, Heritage and Local Government (Water Qual-
ity and National Parks & Wildlife sections)) 

• Departementet för jordbruk, fiske och livsmedel (Department of Agriculture, Fisheries and 
Food) 

• Departementet för kommunikationer, energi och naturresurser (Department of Communica-
tions, Energy, and Natural Resources) 

• Office of Public Works 
• Centrala fiskerimyndigheten (Central Fisheries Board) 
• Marina Institutet (Marine Institute) 
• Hälso- och säkerhetsmyndigheten (Health and Safety Authority) 
• South Western RBD 
• South Eastern RBD 
• Shannon RBD 
• Eastern RBD 
• NS-SHARE5  (representerar North Western RBD och Neagh Bann RBD ) 
• CDM Consultants (konsulter som hjälper till med framtagandet av planer för Eastern RBD) 
• RPS Consultants (konsulter som hjälper till med framtagandet av förvaltningsplaner för ett 

antal av vattendistrikten) 
• Compass Informatics (Konsulter som tar fram ett IT-system för vattenförvaltningen) 
 
Representanter från de lokala myndigheterna har också möjlighet att delta i gruppens mö-
ten. 

TEKNISKA UNDERGRUPPER 
Dessa grupper bildas när NCG och NTCG ser ett behov av en närmare utredning av en 
fråga. Medlemmarna i undergrupperna hämtas från vattendistriktens projektgrupper, 
nationella organisationer och myndigheter. Några exempel på undergrupper är Riskbedöm-
ning för ytvatten, Riskbedömning för grundvatten, Geografiska Informationssystem (GIS), 
Allmänhetens deltagande och Övervakning. 

                                                 
4 Alla dessa har egna naturvårdsverk. 
5 Syftet med NS-SHARE (North South Share River Basin Management Project) är att genomföra vattenförvaltningen 
inom vattendistrikten North Western, Neagh Bann och North Eastern. 
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2.2.3 Lokal nivå 
Genomförandet av vattenförvaltningen på lokal nivå underlättas av Vattendistriktsprojek-
ten. I de vattendistrikt som ligger helt inom Irlands gränser finansieras projekten till 100 % 
av Departementet för miljö, kulturarv och lokalt styre. Projekten i de internationella distrik-
ten finansieras tillsammans av Departementet för miljö, kulturarv och lokalt styre på Irland 
och Departementet för miljö på Nordirland. De internationella distrikten får också medel 
från EU genom INTERREG-program. Det första vattendistriktsprojektet startades för 
South Eastern RBD i april 2002. Projekten leds av lokala myndigheter (County Councils el-
ler City Councils6 ). En lokal myndighet i varje vattendistrikt är koordinator för projektet. 
Den ansvariga myndigheten har startat ett projektkontor med en projektkoordinator och 
ett antal konsulter. Syftet är att få med sig alla intressenter i arbetet med vattenförvaltning-
en och att ta fram ett utkast till förvaltningsplan för distriktet. För råd till och styrning av 
projekten har varje projekt en styrgrupp och en ledningsgrupp/teknisk grupp. Projekten 
avslutas i december 2008. För tillfället pågår diskussioner om formerna för det fortsatta 
arbetet. 
 
De lokala myndigheterna fattar beslut om förvaltningsplanerna. Om en lokal myndighet 
inte kan enas om en plan finns det möjlighet för chefen för myndigheten att fatta beslut om 
planen. Totalt finns det 34 lokala myndigheter på Irland. Ett antal olika myndigheter, som 
namnges i föreskrifterna ansvarar för genomförandet av åtgärderna. 

 
Killiney Bay, County Dublin. Foto: Anna-Karin Weichelt. 

                                                 
6 Irländska City och County Councils är lokala myndigheter. De styrs av politiker, vilka har rätt att fatta beslut i ett antal 
frågor på lokal nivå. Myndigheterna anställer en chef (City eller County Manager) samt tjänstemän. Till den lokala 
myndighetens uppgifter hör: näringsliv, samhälle, bostäder, rekreation och kultur, planering, vägar och transport samt 
avfall, vatten och miljö. 
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LEDNINGSGRUPPEN 
Syftet med den här gruppen är att komma med synpunkter på tekniska frågor. Nedan listas 
myndigheter och intressenter som ingår i ledningsgruppen för projektet i Western RBD:  
 
• Lokala myndigheter 
• Centrala fiskerimyndigheten (Central Fisheries Board) 
• Västra regionala fiskerimyndigheten (Western Regional Fisheries Board) 
• Nordvästra regionala fiskerimyndigheten (North Western Regional Fisheries Board) 
• Departementet för miljö, kulturarv och lokalt styre (Department of Environment, Heritage 

and Local Government) 
• Departementet för jordbruk, fiske och livsmedel (Department of Agriculture, Fisheries and 

Food) 
• Departementet för kommunikationer, energi och naturresurser (Department of Communica-

tion, Energy & Natural Resources) 
• Myndigheten för nationella kulturarv (The Heritage Council) 
• Irlands myndighet för utveckling inom områdena jordbruk och livsmedel (Teagasc Offices 

(The Irish Agriculture and Food Development Authority)) 
• Sektionen för nationalparker & vilt (National Parks & Wildlife Service) vid Departementet för 

miljö, kulturarv och lokalt styre  

STYRGRUPPEN  
Syftet med gruppen är att se till att projektets kontrakt följs och att fatta beslut om hur 
medlen ska användas. Som ett exempel listas nedan de myndigheter och intressenter som 
ingår i styrgruppen för Western RBD: 
 
• Lokala myndigheter (Leitrim, Mayo och Sligo County Councils) 
• Naturvårdsverket (Environmental Protection Agency) 
• Nordvästra regionala fiskerimyndigheten (North Western Regional Fisheries Board) 
• Marina Institutet (The Marine Institute) 
• Departementet för miljö, kulturarv och lokalt styre (Department of Environment, Heritage 

and Local Government) 
• White Young Green Consultants 
• O’Neill Groundwater Engineering Consultants 
• ESBI Consultants, projektledare 
• Galway County Council, projektkoordinator 
• Galway County Council 

2.3 Slutsatser 
Sverige har färre och större vattendistrikt jämfört med Irland. I Sverige varierar distriktens 
storlek mellan 44 000 och 154 702 km2 och på Irland mellan 4081 och 18 000 km2.  
 
Naturvårdsverket och Departementet för miljö, kulturarv och lokalt styre ansvarar för ko-
ordinationen av genomförandet av vattenförvaltningen på nationell nivå på Irland.  
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Motsvarande ansvar ligger på Naturvårdsverket och Sveriges Geologiska Undersökning i 
Sverige.  
 
Irland och Sverige har olika sätt att fatta beslut om viktiga delar av vattenförvaltningen, till 
exempel förvaltningsplaner. På Irland är det lokala myndigheter som fattar besluten och i 
Sverige är det Vattendelegationerna. Fördelen med det irländska sättet är att det ger de lo-
kala myndigheterna mer inflytande. Sveriges sätt ger å andra sedan ett inflytande åt en bre-
dare grupp. Deltagandet kan leda till en mer positiv inställning till utförandet av åtgärds-
programmet. 
 
Det praktiska arbetet med att genomföra vattenförvaltningen utförs av tjänstemän på läns-
styrelserna i Sverige och av konsulter (förutom projektkoordinatorn som är anställd på en 
lokal myndighet) i projektgrupper på lokal nivå på Irland. Fördelen med det svenska arbets-
sättet är att arbetet utförs av anställd personal. Det är större sannolikhet att de stannar kvar 
på myndigheten och deras erfarenhet kommer att vara till stor nytta under vattenförvalt-
ningens nästa cykel.  
 
Vattenförvaltningen utgör ett nytt sätt att arbeta med vattenvård och det kan vara en fördel 
att pröva olika sätt att organisera arbetet innan man beslutar sig för en permanent organisa-
tion. Därför kan det vara en fördel att som Irland arbeta med vattenförvaltningen som ett 
projekt. Å andra sidan är de som arbetar med ett projekt ofta tillfälligt anställda och det 
finns därför en risk för att mista erfaren arbetskraft.  
 
De irländska vattendistriktsprojekten har styrgrupper och ledningsgrupper, vilka fattar be-
slut om hur medel ska användas och kommer med synpunkter i tekniska frågor. Förutom 
Vattendelegationerna, vilka fattar beslut om exempelvis planer och program, har de svenska 
Vattenmyndigheterna inga ledningsgrupper eller styrgrupper. Vattenmyndigheterna skulle 
sannolikt dra nytta av att ha någon form av referensgrupp eller styrgrupp och erfarenheter-
na från Irland kan vara värdefulla.  
 
Sverige har ett stort antal lokala myndigheter – 290 kommuner – och de behöver bli mer 
involverade i arbetet med vattenförvaltningen. På Irland är en av projektkoordinatorns ar-
betsuppgifter att arbeta för att få de lokala myndigheterna att aktivt delta i vattenförvalt-
ningen. Erfarenheterna från det arbetet skulle vara av stor nytta för Sverige.   
 
Båda länderna har startat ett antal arbetsgrupper för att underlätta arbetet med genom-
förandet av vattenförvaltningen. Organisationen och antalet representerade myndigheter i 
grupperna varierar mellan länderna. I Sverige är ingen av grupperna ansvarig för koordi-
nationen av alla grupperna. Förutom grundvattengrupperna och VISS-grupperna, vilka har 
representanter från länsstyrelserna och Sveriges Geologiska Undersökning, domineras ar-
betsgrupperna av representanter från Vattenmyndigheterna. På Irland är det tekniska sam-
ordningsgruppen som samordnar arbetet på nationell nivå. I gruppen finns repre-sentanter 
fån en rad olika myndigheter, vattendistriktsprojektgrupper och konsulter, vilka deltar i ar-
betet med vattenförvaltningen. Vid behov bildas undergrupper och de rapporterar tillbaka 
till den tekniska koordinationsgruppen. Fördelen med det irländska arbetssättet är bättre 
kommunikation mellan olika nivåer och mer medverkan av dem som utför det praktiska 
arbetet med vattenförvaltningen. Risken för missförstånd minskar och frågor och förslag 
kan diskuteras med rätt nivå direkt.  
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3. Lagstiftning  
Målet med det här kapitlet är att jämföra implementeringen av ramdirektivet för vatten i na-
tionell lagstiftning på Irland och i Sverige.  
 

3.1 Sverige 
Den svenska regeringen och riksdagen är ansvariga för att göra ändringar i befintlig  
lagstiftning och ta fram och anta nödvändiga förordningar för att implementera ram-
direktivet för vatten i svensk lagstiftning.  

3.1.1 Ändringar i Miljöbalken 
Under 2003/2004 gjordes följande ändringar i Miljöbalken för att implementera ramdirek-
tivet för vatten:  
 
Miljöbalken trädde i kraft den 1 januari 1999. Den är en sammanslagning av 15 tidigare mil-
jölagar och målet är att främja en hållbar utveckling. Mer information finner man på Reger-
ingens webbplats: www.regeringen.se .  
 
Följande ändringar i Miljöbalken har gjorts för att implementera ramdirektivet för vatten:  
 
• De svenska vattendistrikten pekas ut och deras gränser beskrivs.  
• En länsstyrelse i varje distrikt ska vara vattenmyndighet. Vattenmyndigheten ansvarar för 

implementeringen av ramdirektivet för vatten i distriktet.  
• Regeringen eller den myndighet som Regeringen föreskriver ska ta fram och anta de före-

skrifter som är nödvändiga för implementeringen.  
 

3.1.2 Förordningar 

FÖRORDNING (2004:660) OM FÖRVALTNING AV KVALITETEN PÅ VATTENMILJÖN  
Förordningen antogs i juni 2004. I förordningen beskrivs vattendistriktens gränser. Varje 
distrikt ska ha en vattenmyndighet. Vattenmyndigheterna ansvarar för följande:  
 
• De ska göra det möjligt för och uppmuntra andra myndigheter och allmänheten att delta i 

arbetet med genomförandet av vattenförvaltningen.  
• Karakterisering och analys av distriktet.  
• Sättandet av miljökvalitetsnormer för ytvatten, grundvatten och skyddade områden.  
• Anta en förvaltningsplan för distriktet.  
• Ta fram ett åtgärdsprogram.  
• Om ett åtgärdsprogram berör ett område av särskilt allmänt intresse ska Vattenmyndighe-

ten låta Regeringen pröva förslaget.  
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• Om Naturvårdsverket eller Sveriges Geologiska Undersökning under samrådet finner att 
åtgärdsprogrammet strider mot förordningen eller ramdirektivet för vatten kan de begära att 
Vattenmyndigheten låter Regeringen pröva förslaget.  

• Upprätta övervakningsprogram.  
• Vattenmyndigheterna i de tre internationella distrikten ansvarar för samordningen av  

implementeringen med grannländerna. Det finns ett särskilt avtal med Finland. Innan  
vattenmyndigheterna antar några planer, program eller miljökvalitetsnormer ska dessa  
diskuteras med Finland och Norge.  

 
Vattenmyndigheterna har rätt att begära att kommunerna tillhandahåller den data som be-
hövs för genomförandet av vattenförvaltningen.  
 
Naturvårdsverket (ytvatten) och Sveriges Geologiska Undersökning (grundvatten) får ta 
fram och anta de föreskrifter som är nödvändiga för karakterisering och analys, miljökvali-
tetsnormer, förvaltningsplaner, åtgärdsprogram övervakning och rapportering.  
 
Naturvårdsverket ansvarar för rapporteringen till Europeiska kommissionen.  
 

 
Landsjön, Jönköpings län. Foto: Maria Carlsson. 
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FÖRORDNING (2002:864) MED LÄNSSTYRELSEINSTRUKTION  
Enligt förordningen är genomförandet av vattenförvaltningen en av länsstyrelsenas uppgif-
ter. Varje vattenmyndighet ska ha en vattendelegation, vilken ansvarar för att fatta beslut i 
vattenförvaltningsfrågor (till exempel åtgärdsprogram och förvaltningsplaner).  
Vattendelegationen eller vattenmyndigheten kan delegera till länsstyrelserna att utföra det 
praktiska arbetet med genomförandet av vattenförvaltningen (exempelvis att ta fram förslag 
till åtgärdsprogram), utföra miljöövervakning och genomföra åtgärdsprogrammet, ansvara 
för samordningen inom avrinningsområdena och fatta beslut. Beslut om miljökvalitetsnor-
mer, åtgärdsprogram och förvaltningsplaner får dock inte delegeras till länsstyrelserna. Vat-
tenmyndigheterna ska i samarbete med länsstyrelserna dela in distrikten i delområden (van-
ligtvis ett huvudavrinningsområde eller en grupp av mindre avrinningsområden). Länssty-
relserna ska hjälpa Vattenmyndigheterna med genomförandet av vattenförvaltningen. Varje 
länsstyrelse ska etablera ett beredningssekretariat för arbetet med vattenförvaltningen. Vat-
tenmyndigheterna och länsstyrelserna ska etablera referensgrupper för att underlätta för alla 
intressenter att delta i samverkan kring vattenförvaltningsfrågorna. Förordningen beskriver 
också hur Vattendelegationerna ska etableras och hur deras arbete ska utföras. Vattendele-
gationernas beslut kan inte överklagas.  
 

3.1.3 Föreskrifter 
 

YTVATTEN 
• Naturvårdsverkets föreskrifter om kartläggning och analys av ytvatten enligt förordningen 

(2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön. NFS 2006:1 Föreskrifterna beskri-
ver identifieringen av typer av vattenförekomster och betydande påverkan, ekonomisk ana-
lys, register över skyddade områden och hantering av data.  

• Naturvårdsverkets föreskrifter om övervakning av ytvatten enligt förordningen (2004:660) 
om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön. NFS 2006:11.  Föreskrifterna beskriver kontrol-
lerande, operativ och undersökande övervakning och även ytterligare övervakning i skyd-
dade områden samt hanteringen av data.  

• Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om åtgärdsprogram för ytvatten enligt för-
ordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön NFS 2007:4. Föreskrifter-
na beskriver rapporteringen av åtgärdsprogrammen och interrimrapporteringen.  

• Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om klassificering och miljökvalitetsnormer 
avseende ytvatten. NFS 2008:1. Föreskrifterna beskriver klassning av ekologisk status (in-
klusive användningen av expertbedömning), fastställande av miljökvalitetsnormer och han-
tering av data.  

• Naturvårdsverkets föreskrifter om förvaltningsplaner för ytvatten. NFS 2008:18. Föreskrif-
terna beskriver vad som ska rapporteras och när det ska rapporteras.  
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GRUNDVATTEN 
• SGU:s föreskrifter (SGU-FS 2006:1) om kartläggning och analys av grundvatten enligt för-

ordning (2004:660) om förvaltning av vattenmiljön. Föreskrifterna beskriver vilken informa-
tion om grundvattenförekomster och grundvattentäkter som ska skickas till SGU, hur data 
ska hanteras, påverkansanalys, ekonomisk analys och register över skyddade områden.  

• SGU: s föreskrifter (SGU-FS 2006:2) om övervakning av grundvattnet enligt förordningen 
(2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön. Föreskrifterna beskriver hur kemisk 
status, kvantitativ status och skyddade områden ska övervakas samt hantering och rappor-
tering av data.  

• SGU:s föreskrifter (SGU-FS 2008:2) om statusklassificering och miljökvalitetsnormer för 
grundvatten enligt förordningen (2004:660) om förvaltningen av kvaliteten på vattenmiljön. 
Föreskrifterna beskriver statusklassningen (inklusive användandet av expertbedömning och 
analys av trender), miljökvalitetsnormer (inklusive startpunkten för att vända trend) samt hur 
resultaten ska rapporteras.  

• SGU:s föreskrifter (SGU-FS 2008:1) om redovisning av åtgärdsprogram för grundvatten en-
ligt förordningen (2004:660) om förvaltningen av kvaliteten på vattenmiljön. Föreskrifterna 
beskriver rapportering och interrimrapportering av åtgärdsprogrammen.  

• SGU:s föreskrifter (SGU-FS 2008:3) om redovisning av förvaltningsplan för grundvatten en-
ligt förordningen (2004:660) om förvaltningen av kvaliteten på vattenmiljön. Föreskrifterna 
beskriver vad som ska rapporteras och när det ska rapporteras.  

 

 
Tidan vid Brängen, Jönköpings län. Foto: Maria Carlsson. 
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3.2 Irland 
Den irländska vattenlagstiftningen kan delas in i tre grupper: vattenkvalitetslagstiftning, 
utsläppskontrollagstiftning och vattenrelaterad lagstiftning. De föreskrifter som implemen-
terar ramdirektivet för vatten i irländsk lagstiftning tillhör den första gruppen. Departe-
mentet för miljö, kulturarv och lokalt styre ansvarar för att ta fram förslag till den 
lagstiftning som är nödvändig för att implementera ramdirektivet för vatten i nationell  
lagstiftning. Regeringen ansvarar för att anta lagstiftningen. 

EUROPEAN COMMUNITIES (WATER POLICY) REGULATIONS 2003, (STATUTORY IN-
STRUMENT 722) 
Den 22 december 2003 implementerades ramdirektivet för vatten i irländsk lagstiftning ge-
nom European Communities (Water Policy) Regulations 2003, (Statutory Instrument 722). 
Lagstiftningen innebär en rad nya arbetsuppgifter. De som ansvarar för dessa arbets-
uppgifter är i huvudsak Ministern (för Departementet för miljö, kulturarv och lokalt styre), 
Naturvårdsverket och lokala myndigheter. Allmänhetens deltagande är en viktig del av  
arbetet med vattenförvaltningen och de lokala myndigheterna ansvarar för att underlätta 
deltagandet.  
 
Enligt lagstiftningen ska: 
 
• Statusen hos alla vatten ska skyddas.  
• Vattendistrikt bildas.  
• Behöriga myndigheter ska identifieras. Naturvårdsverket har utsetts till behörig myndighet 

för samordning kring och framtagande av nationella rapporter till Europeiska kommissionen. 
Lokala myndigheter, vilka ska arbeta tillsammans för att ta fram åtgärdsprogram och för-
valtningsplaner identifieras liksom lokala myndigheter med ansvar för samordning inom vat-
tendistrikten.  

• En karakterisering och analys (inklusive en ekonomisk analys) ska utföras för varje distrikt. 
• Ett register över skyddade områden ska upprättas.  
• Miljömål och övervakningsprogram ska tas fram. 
• Åtgärdsprogram och förvaltningsplaner ska tas fram. 
• De lokala myndigheterna ska ta fram och samråda om en tidtabell och ett arbetsprogram för 

förvaltningsplanerna, en översikt över väsentliga frågor och ett förslag till förvaltningsplan.  
• Vattenråd för vattendistrikten ska bildas.  
 
I föreskrifterna finns också en lista över berörda myndigheter, vilkas plikt det är att arbeta 
på ett sätt som gör att direktivets mål uppnås eller påverkas i rätt riktning. Vid förfrågan 
från Naturvårdsverket ska dessa myndigheter tillhandahålla den information och de doku-
ment som är nödvändiga för genomförandet av vattenförvaltningen. De berörda myndig-
heterna i varje distrikt är: 
 
• Naturvårdsverket (the Environmental Protection Agency) 
• Berörda lokala myndigheter (the relevant local authorities) 
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• De regionala myndigheterna i området (the regional authorities in the area) 
• De regionala fiskerimyndigheterna i området (the regional fisheries boards in the area) 
• Irlands Geologiska Undersökning (the Geological Survey of Ireland) 
• Irlands myndighet för utveckling inom områdena jordbruk och livsmedel (Teagasc (The Irish 

Agriculture and Food Development Authority)) 
• Irlands Strålskyddsinstitut (the Radiological Protection Institute of Ireland) 
• Marina institutet (the Marine Institute) 
• Centrala fiskerimyndigheten (the Central Fisheries Board) 
• Elförsörjningsmyndigheten (the Electricity Supply Board) 
• Waterways Ireland7  
• Nationella myndigheten för utveckling av turism (Failte Eireann, the National Tourism Deve-

lopment Authority) 
• Rådet för kulturarv (the Heritage Council) 
• Hälso- och säkerhetsmyndigheten (the Health and Safety Authority) 
• Myndigheten för dataservice till lokala myndigheter (the Local Government Computer Ser-

vices Board) 
• the Commissioners of Public Works (Office of Public Works) 
• Ministern för företagande, handel och sysselsättning (the Minister for Enterprise, Trade and 

Employment) 
• Ministern för IT- och radiokommunikation, marina frågor och naturresurser (the Minister for 

Communications, Marine and Natural Resources) 
• Ministern för jordbruk och livsmedel (the Minister of Agriculture and Food) 
 

 
          

Floden Eske, Donegal town. Foto: Anna-Karin Weichelt. 

                                                 
7 Waterways Ireland förvaltar och utvecklar inlandsvattenvägar. Dessa floder och kanaler används främst som vattenvä-
gar i rekreationssyfte. 
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EUROPEAN COMMUNITIES (WATER POLICY) AMENDMENT REGULATIONS, 2005 
År 2005 antogs European Communities (Water Policy) Amendment Regulations, 2005. 
Målet med föreskrifterna är att ge en mer detaljerad beskrivning av vattenråden, till exem-
pel storlek, sammansättning, arbetsuppgifter och tidpunkt för bildande. Föreskrifterna ut-
gör en ändring av sektion 16 i European Communities (Water Policy) Regulations, 2003. 
 
För tillfället arbetar Departementet för miljö, kulturarv och lokalt styre med att ta fram  
föreskrifter för miljömål för grundvatten.  
 
Totalt finns det 15 föreskrifter och lagar inom gruppen vattenkvalitet. Ett par exempel är:  
 
• Lagen om vattentjänster 2007 (Water Services Act 2007). Vattentjänster definieras som alla 

tjänster, inklusive tillhandahållande av vatten för mänsklig konsumtion, vilka tillhandahåller 
lagring, behandling eller distribution av ytvatten, grundvatten eller vatten som tillhandahålls 
av en myndighet som arbetar med vattentjänster, eller omhändertagande, lagring, behand-
ling och utsläpp av avloppsvatten. Lagen innebär en översyn, uppdatering och samman-
slagning av all existerande lagstiftning om vattentjänster. 

• EC (Quality of Surface Water Intended for the Abstraction of Drinking Water) Regulations, 
1989. Kvalitetsnormer, metoder och provtagningsintervall för ytvattentäkter.  

 
Det finns 16 lagar och föreskrifter inom gruppen utsläppskontroll, till exempel: 
 
• Föreskrifter om tillstånd till utsläpp av avloppsvatten (Waste Water Discharge (Authorisa-

tion) Regulations, 2007). Enligt föreskrifterna krävs licens för tätbebyggelse med över 500 
personekvivalenter (pe) och under 500 pe regleras utsläppet av ett certifikat. 

• Föreskirfter om skydd av vatten mot föroreningar från jordbruket (EC (Good Agricultural 
Practice for Protection of Waters) Regulation 2006. Statutory instrument No 378 of 2006. 
Föreskrifterna ger stöd för användandet av metoder i jordbruket, vilka skyddar vatten mot 
förorening samt bidrar till implementeringen av flera EU-direktiv, som till exempel nitratdirek-
tivet och ramdirektivet för vatten.  

 
Totalt finns det 46 lagar och föreskrifter som räknas till gruppen vattenrelaterade. Några 
exempel är: Miljöskyddslagen 1992 (Environmental Protection Agency Act 1992), Avfalls-
lagen 1996 (Waste Management Act 1996) och Lagen om vilda djur och växter, 1976 (Wild-
life Act, 1976). 
 
Mer information om den irländska vattenlagstiftningen finns att läsa i en rapport skriven av 
Western River Basin District. Rapporten finns på Western River Basin Districts webbplats: 
http://www.wrbd.ie/PDF/Legislative%20Review%20_%20Final_June_2007.PDF  
 

3.3 Slutsatser 
Vem som ansvarar för att ta fram förslag till ny lagstiftning för att implementera ram 
direktivet för vatten i nationell lagstiftning skiljer sig mellan Irland och Sverige. På Irland är 
det Departementet för miljö, kulturarv och lokalt styre som ansvarar för att ta fram alla för-
slagen. I Sverige har Regeringen och Riksdagen gjort ändringar i existerande lagstiftning 
och antagit en ny förordning, men har valt att delegera till Naturvårdsverket och Sveriges 
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Geologiska Undersökning att utarbeta nödvändiga föreskrifter för karakterisering och ana-
lys, miljökvalitetsnormer, förvaltningsplaner, åtgärdsprogram, övervakning och 
rapportering.  
 
I båda länderna är det Naturvårdsverket som ansvarar för att ta fram nationella rapporter 
och rapportera till Europeiska kommissionen.  
 
Detaljeringsgraden hos lagstiftningen varierar mellan länderna. Den svenska lagstiftningen 
innehåller fler tekniska detaljer om exempelvis vad som ska ingå i åtgärdsprogram och för-
valtningsplan. Den irländska lagstiftningen å andra sidan identifierar ett större antal  
myndigheter som ska delta i arbetet med vattenförvaltningen. 
  

 
 Utsikt från Dún Aonghasa, Inishmore. Foto: Anna-Karin Weichelt. 
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4. Samverkan och samråd 
Målsättningen med det här kapitlet är att jämföra arbetet med samverkan, bildandet av 
vattenråd och samrådet om översikt av väsentliga vattenförvaltningsfrågor på Irland och i 
Sverige.  
 

4.1 Sverige 

4.1.1 Samverkan 
De svenska Vattenmyndigheterna har gjort en rad satsningar för att underlätta allmän-
hetens deltagande i arbetet med vattenförvaltningen:  
 
• En webbplats med information om Vattendistrikten och om arbetet med vattenförvaltningen  
• Tre broschyrer om vattenförvaltningen (allmän information om direktivet, de viktigaste mo-

menten i arbetet samt ekonomisk analys) 
• En handbok för vattenråd 
• Anordnande av konferenser för vattenråd 
• Vatteninformationssystem Sverige (VISS) är Sveriges nationella databas för vattenföre-

komster. Den innehåller information om klassningar, övervakning, åtgärder och rapporter till 
Europeiska kommissionen. Databasen, vilken är öppen för allmänheten, togs i bruk den 10 
januari 2006. Adressen är: www.viss.lst.se .  

• Information om resultaten av arbetet med vattenförvaltningen kan man också hitta på vat-
tenkartan: www.vattenkartan.se .   

• Samråd om tidtabell, arbetsprogram och väsentliga frågor.  
 

4.1.2 Vattenråd 
För att underlätta allmänhetens deltagande på regional och lokal nivå stödjer Länsstyrelser-
na och Vattenmyndigheterna arbetet med att bilda vattenråd.  
 
Syftet med vattenråden är: 
 
• Skapa en helhetsbild av vattenfrågorna inom ett område  
• Delta i diskussionerna kring genomförandet av vattenförvaltningen  
• Bidra till arbetet med att ta fram förslag till miljömål, miljökvalitetsnormer och åtgärdspro-

gram.  
• Skapa en plattform där alla som är intresserade av vatten i ett visst område kan träffas och 

genom diskussioner kan komma fram till gemensamma lösningar för att nå miljömålen.  
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Vattenrådet är tänkt att vara ett lokalt eller regionalt initiativ. Om en myndighet eller  
organisation vill bilda ett vattenråd sänder de in en ansökan till den länsstyrelse som är an-
svarig för samordningen av arbetet med vattenförvaltningen i det avrinningsområdet. Efter 
det påbörjas en diskussion om de grundläggande kriterierna mellan den sökande och Läns-
styrelsen. De grundläggande kriterierna är följande:   
 
• Både yt- och grundvatten ska ingå 
• Ett vattenråd bildas för ett avrinningsområde (det kan vara lämpligt att inkludera en kust-

sträcka) eller ett kustområde.  
• Alla som är intresserade ska ha möjlighet att delta 
 
När man är överens sänds en ansökan om att bilda vattenråd till vattenmyndigheten. 
Vattenmyndigheten ansvarar för att fatta beslut om vilka som får bilda vattenråd.  
 
I Sverige finns det redan ett antal organisationer, vilka deltar i arbetet med att övervaka och 
restaurera vatten. Ett exempel är Vätternvårdsförbundet (www.vattern.org). De nätverk 
och den kunskap som dessa organisationer har kan vara en bra grund för att bilda ett  
vattenråd.  
 
Myndigheterna stödjer arbetet med att bilda vattenråd på en rad sätt:  
 
• Vattenmyndigheterna för Västerhavet och Södra Östersjön har tagit fram en handbok för 

bildandet av vattenråd. I handboken finns information om vattenförvaltningen, hur det går till 
att bilda vattenråd, hur man deltar i arbetet med vattenförvaltningen och några exempel på 
vattenråd som redan har bildats.  

• Det finns möjlighet att ansöka om medel från Vattenmyndigheterna eller Länsstyrelserna för 
att bilda vattenråd. Det finns även möjlighet att söka bidrag för driften av vattenrådet årligen. 
Bidragets storlek baseras på antalet kommuner samt befolkningsstorlek i området.  

• Vattenmyndigheterna ansvarar för utbildning om vattenfrågor för vattenråden.  
 

 
                      

Strandgölen på Hökensås, Jönköpings län. Foto: Maria Carlsson. 
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LAGANS VATTENRÅD, VÄSTERHAVETS VATTENDISTRIKT  
Lagan är det största vattendraget i södra Sverige. Avrinningsområdet är 6454 km2 och 
sträcker sig över fyra län och 15 kommuner. Lagans Vattenvårdsförening bildades 1955 och 
i maj 2007 ombildades vattenvårdsföreningen till Lagans Vattenråd. Vattenrådet har 50 
medlemmar – tolv kommuner, en skola (Stora Segerstad Lantbruksskola) och 37 företag 
och organisationer (till exempel inom skogsbruk, jordbruk, fiske och naturskydd).  
Vattenrådet ansvarar för att sprida information om och diskutera vattenförvaltningen på 
lokal nivå.  
 
Ett exempel på Vattenrådets arbete är de fem kvällsmöten för allmänheten som anordnades 
under september och oktober 2008. Man träffades för att sprida information om  
Vattenrådet och vattenförvaltningen samt diskutera resultatet av klassningen av Lagan och 
samla in lokal kunskap för att påverka och förbättra klassningen. Vattenrådet ansvarade för 
arrangemanget och programmet togs fram i samråd med Länsstyrelsen i Halland (Länssty-
relsen i Halland är ansvarig för samordningen av genomförandet av vattenförvaltningen 
inom Lagans avrinningsområde.) I juni 2008 skickades ett pressmeddelande om resultaten 
av klassningarna samt en inbjudan till de ovan nämnda mötena ut. Ett par hundra inbjud-
ningar skickades också ut med post eller e-post till organisationer och myndigheter i  
området. På mötena hölls tre korta presentationer om Vattenrådet, syftet med vatten-
förvaltningen och resultatet av statusklassningen. Efter presentationerna följde gruppdis-
kussioner om resultaten av klassningen (En grupp för varje delavrinningsområde.) Totalt 
deltog mellan 150 och 170 personer. Antalet deltagande ökade för varje möte. Ungefär 20 
personer deltog första gången och mer än 50 personer deltog vid det sista tillfället. De del-
tagande fick papperskopior med resultaten av klassningen och hade möjlighet att skicka in 
synpunkter senare.   
 
Enligt erfarenheterna från mötena är bästa sättet att sprida information om dem är att få 
lokalpressen att rapportera från och skriva om mötena. Färre personer än förväntat deltog 
vid mötena. En orsak kan ha varit att flera personer, framför allt inom lantbuket, var upp-
tagen med att hantera ett utbrott av sjukdomen blåtunga, som drabbar får och nötboskap.  
 

4.1.3 Översikt över väsentliga vattenförvaltningsfrågor – Södra Ös-
tersjöns Vattendistrikt, Sverige 
En översikt över väsentliga frågor för vattenförvaltningen i Södra Östersjöns Vattendistrikt 
togs fram av Vattenmyndigheten. Översikten baserade sig delvis på intervjuer med 50  
representanter från exempelvis ideella organisationer, industri, myndigheter, fiskare, politi-
ker och experter. Intervjuerna genomfördes av tjänstemän från Länsstyrelserna.   
 
Samrådsperioden var 1 februari till 1 september 2008. Samrådet annonserades i 28 dagstid-
ningar. Samrådsdokumentet skickades ut till 845 adresser, exempelvis till ideella organisa-
tioner, verksamhetsutövare, politiska partier och myndigheter. Dokumentet fanns också 
tillgängligt på hemsidan och hos kommunerna, länsstyrelserna och Vattenmyndigheten.   
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Sju möten anordnades på olika platser i distriktet. Mötena arrangerades av Länsstyrelserna 
och Vattenmyndigheten deltog vid alla tillfällena och presenterade samrådsmaterialet. En 
del av mötena handlade bara om väsentliga frågor, medan man under andra även tog upp 
andra ämnen för diskussion, som till exempel resultaten av karakteriseringen och analysen. 
Marknadsföringen inför mötena varierade mellan Länsstyrelserna. En del skickade bara ut 
inbjudningar med e-post och post och annonserade på sin webbplats, medan andra även 
annonserade i lokalpressen.  
 
Ungefär 191 personer deltog. En del av de ämnen som diskuterades var:  
 
• Översvämningar 
• Nedskräpning 
• Bekämpningsmedel i grundvatten 
• Ökande halt av humusämnen i sjövatten (“brunifiering”) 
• Lokala problem med vattenbrist 
 
Vattenmyndigheten fick 89 skriftliga svar och 35 personer besvarade Vattenmyndighetens 
webbenkät. Enligt svaren var samrådsdokumentet lättläst, men mer detaljerad information 
efterfrågades. Tider för samrådet och hur man deltog var tydligt beskrivet, men man kunde 
ha varit tydligare till vem man skulle vända sig. En rad förslag på ämnena som också borde 
ingå i översikten av väsentliga frågor lämnades in. Några exempel är: bekämpningsmedel i 
yt- och grundvatten, problem med dagvatten och översvämningar, klimatförändringar och 
skydd av dricksvattentäkter.  
 
Samrådet har inte utvärderats på nationell nivå. Vattenmyndigheten för Södra Östersjön 
har dock diskuterat erfarenheterna inom distriktet. Bland de förbättringar som föreslås 
finns bättre formulering av de frågor man vill ha svar på och bättre återkoppling till  
allmänheten.  
 

4.2 Irland 

4.2.1 Allmänt 
Irland har genomfört en rad satsningar för att underlätta allmänhetens deltagande:  
 
• Departementet för miljö, kulturarv och lokalt styre har tagit fram ett dokument om allmänhe-

tens deltagande: “Public Participation in River Management” (”Allmänhetens deltagande i 
vattenförvaltningen”) 

• Departementet för miljö, kulturarv och lokalt styre ansvarar för en nationell webbplats om 
arbetet med vattenförvaltningen: www.wfdireland.ie (På webbplatsen finns det länkar till 
Vattendistriktens webbplatser.)  

• Trettio av Irlands ledande miljöorganisationer har bildat en paraplyorganisation. Nätverket, 
Sustainable Water Network (SWAN  www.swanireland.ie ), är ett sätt att samordna organi-
sationernas deltagande i arbetet med vattenförvaltningen. SWAN finansieras av Departe-
mentet för miljö, kulturarv och lokalt styre.  
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• SWAN har fått medel från Departementet för miljö, kulturarv och lokalt styre för att arbeta 
med ett projekt som syftar till att ta fram en mall för en informationskampanj till allmänheten.  

• Arrangerande av konferenser för Vattenråden.  
• Samråd om tidtabellen, arbetsprogrammet och väsentliga frågor för vattenförvaltningen.  
 

4.2.2 Vattenråd 
Den lokala myndighet som är samordningsansvarig för distriktet är också ansvarig för bil-
dandet av vattenråd samt att vara sekreterare åt vattenrådet. Syftet med vattenrådet är att 
vara rådgivare vid arbetet med vattenförvaltningen i distriktet, till exempel vid framtagandet 
av förvaltningsplan.  
 

VATTENRÅDET FÖR WESTERN RIVER BASIN DISTRICT (VÄSTRA VATTENDISTRIKTET) 
Galway County Council är den lokala myndighet som ansvarar för samordningen av  
genomförandet av vattenförvaltningen i distriktet. I maj 2006 arrangerade myndigheten ett 
möte med 14 nominerade personer från de sju lokala myndigheterna i distriktet (County 
Councils eller City Councils). Vid mötet valdes ytterligare 13 personer in i Vattenrådet. 
Dessa personer hade nominerats av intressentgrupper och representerar jordbruk, fiske, 
den akademiska världen, företag och ideella organisationer. Vattenrådet ska träffas minst 
sex gånger om året.   

4.2.3 Översikt över väsentliga vattenförvaltningsfrågor – Western 
River Basin District (Västra Vattendistriktet), Irland 
Skriften “Water Matters – have your say!” (Vatten är viktigt – säg din mening!) publicerades 
den 21 juni 2007 och samrådsperioden slutade den 22 december 2007. Samrådsmaterialet 
togs fram av samordningsansvariga myndigheten och Vattenrådet bidrog med synpunkter.  
Västra Vattendistriktet anordnade sju samrådsmöten. Innan mötena skickades flygblad ut 
till exempelvis lokala myndigheter, bibliotek och verksamhetsutövare. Flygbladet fanns 
också tillgängligt på distriktets webbplats och man bad alla myndigheter i distriktet att ock-
så lägga ut den på sina webbplatser. Information om mötena spreds också genom annonser 
i dagstidningar, reklam i radio och projektansvarig och projektkoordinatorn för distriktet 
gav intervjuer i lokalradion. Under mötena fotograferade pressfotografer eller personal från 
distriktet de deltagande och fotona publicerades i lokala dagstidningar.  
 
Ungefär 185 personer deltog i mötena. Deltagarna kom från alla målgrupperna i distriktet. 
Ett stort antal frågor diskuterades under mötena, exempelvis: 
 
• Oro över standarden hos avloppsreningsverken 
• Det finns ett behov av närmare samarbete mellan de lokala myndigheternas avdelningar för 

plan, miljö respektive vatten och avlopp för att säkerställa ett jämförbart tillvägagångssätt för 
att säkra en hållbar utveckling.  

• Drift av täktverksamhet 
• Illegal dumpning av avfall 
• Skogsbruksmetoder  
• Övergödning pga jordbruk  

 33



GENOMFÖRANDET AV VATTENFÖRVALTNINGEN 

 

 

• Rening av enskilda avlopp 
 
Stödet för arbetet med vattenförvaltningen är bra och folk ser arbetet som en möjlighet att 
förändra situationen till det bättre. Många efterfrågar mer utbildning eller informations-
kampanjer i samband med de olika arbetsmomenten i vattenförvaltningen.  Exempelvis vill 
man gärna se praktiska exempel på vilken effekt åtgärder har.  
 
En analys på nationell nivå av erfarenheterna från samrådet visade att det behövs större  
ansträngningar för att få med allmänheten i arbetet med vattenförvaltningen. Bland de för-
bättringar som föreslås finns en nationell kampanj i media inför samråden som ett alterna-
tiv eller komplement till annonser i dagspressen samt nationell kampanj om vattenkvalitets-
frågor.  
 
Allmänheten hade också möjlighet att skicka in skriftliga samrådssvar. Västra Vattendistrik-
tet fick 39 skriftliga svar.  
 
Mer information om samrådet av översikten över väsentliga frågor för Västra Vattendistrik-
tet finns i två rapporter på deras webbplats: www.westernrbd.ie .  
 

4.3 Slutsatser 
Båda länderna har webbplatser med information till allmänheten om arbetet med vatten-
förvaltningen på nationell nivå och på distriktsnivå. För tillfället har Sveriges webbplats 
bara information på svenska. En översättning av sidorna till engelska skulle underlätta utby-
tet av erfarenheter mellan medlemsländerna.  
 
Ett område där Irland kan lära av Sverige tillgängliggörande av resultaten av arbetet med 
vattenförvaltningen. Sveriges databas VISS (Vatteninformationssystem Sverige) och  
Vattenkartan har använts under några år och erfarenheterna arbetet med dessa skulle kunna 
vara till nytta för Irland om man funderar på att använda något liknande.   
 
Sverige skulle kunna dra nytta av Irlands erfarenheter från SWAN-projektet. Ideella organi-
sationer är betydelsefulla för vattenförvaltningsarbetet och man behöver engagera dem mer 
i vattenförvaltningen i Sverige.  SWAN-projektet om att väcka allmänhetens intresse är in-
tressant för båda länderna. I projektet ingår både en mall för en informationskampanj, en 
undersökning med syfte att uppskatta vilken kunskap verksamhetsutövare och allmänhet 
har om vattenfrågor, hur högt man rankar dem samt hur väl tidigare informationskampan-
jer har fungerat.   
 
Båda länderna arrangerar konferenser för vattenråden. Det skulle vara till nytta för båda 
länderna med ett utbyte av erfarenheter från konferenserna. Exempelvis anordnade SWAN 
tillsammans med South Eastern River Basin District (Sydöstra Vattendistriktet) och Carlow 
County Council en vattenrådskonferens 2008. Konferensen, som hette “Valuing Our Wa-
ters – The Benefits of Good Water Quality to the Community” ( Värdesättande av våra 
vatten - Fördelarna med god vattenkvalitet för samhället”), var icke-teknisk och det ingick 
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bland annat praktiska exempel på vad som göras på lokal nivå. Mer information om konfe-
rensen finns på SWAN:s webbplats: http://www.swanireland.ie/latestNewsFull.php?id=77  
 
Båda länderna har bildat eller håller på att bilda vattenråd. Sättet att bilda vattenråd, storle-
ken på det område som vattenrådet representerar samt hur representationen i vattenråden 
ser ut skiljer sig mellan länderna. På Irland bildades vattenråden av de lokala myndigheter-
na. Antalet medlemmar är fast och relaterat till distriktets storlek. Medlemmarna är politi-
ker, vilka har nominerats av lokala myndigheter, ideella miljöorganisationer, jordbruk, tu-
rism, företag och den akademiska världen. Det finns åtta vattenråd på Irland – ett för varje 
distrikt. I Sverige ska bildandet av vattenråd vara ett lokalt initiativ. Antalet medlemmar är 
inte fast och alla som är intresserade har möjlighet att vara med i vattenrådet. Det kan fin-
nas mer än ett vattenråd i varje distrikt. Det svenska arbetssättet ger mer inflytande för all-
mänheten och arbetet med samverkan kan anpassas efter lokala behov, till exempel storle-
ken på det område som vattenrådet arbetar med. Mer inflytande över arbetet med vatten-
förvaltningen kan också leda till en mer positiv inställning till förvaltningsplanen. En nack-
del med frivilligheten är att det kan medföra att man gör väldigt olika i olika län och avrin-
ningsområden. Allmänhetens möjlighet att delta beror därför på vilken samverkansinsats 
man mäktar med i respektive län och vattenråd. 
 
Jämförelsen mellan samrådet av översikten av väsentliga frågor för Western River Basin 
District på Irland och Södra Östersjöns Vattendistrikt i Sverige visar att Sverige har mycket 
att lära av Irland. Samrådet inom Western River Basin District genomfördes på samma sätt 
över hela distriktet och en noggrann analys av både de skriftliga svaren och de frågor som 
togs upp under mötena. Samrådet utvärderades också på nationell nivå.  
 

 
                  Utsikt från Dún Aonghasa, Inishmore. Foto: Anna-Karin Weichelt. 
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5. Rekommendationer 
Vattenförvaltningen är ett relativt nytt område och mer samarbete och utbyte av erfarenhe-
ter rekommenderas. Denna jämförelse visar att både Irland och Sverige har mycket att lära 
av varandra och skulle dra nytta av att samarbeta i framtiden. För att underlätta ett samar-
bete bör Sverige ha information på engelska på sin nationella webbplats om vattenförvalt-
ningen. (Ett alternativ skulle kunna vara att göra det möjligt att översätta sidorna med hjälp 
av ”Google translate”.) En översättning av förvaltningsplanerna till engelska skulle också 
vara till stor nytta.  
 
Sverige kan lära av Irland inom följande områden: 
 
• Organisation av nationella arbetsgrupper 
• Ideella organisationers deltagande i vattenförvaltningen (SWAN) 
• Ledningen av arbetet inom vattendistrikten 
• Arrangemang och utvärdering av samråd 
 
Irland kan lära av Sverige inom följande områden: 
 
• Vatteninformationssystem Sverige (VISS) 
• Vattenkartan 
• Vattenråd 
 

 
              Lough Nafooey, Connemara. Foto: Anna-Karin Weichelt. 
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6. Tack 
Jag hade det mycket bra på Irland! Jag lärde mig mycket om genomförandet av vattenför-
valtningen och hade också möjlighet att träffa många människor och se ett stort antal olika  
platser. Jag skulle vilja tacka följande personer:  
 
Colin Byrne och Eve Francis, Department of the Environment, Heritage and Local Go-
vernment för arrangemanget av min vistelse och all hjälp och allt stöd. Tom Corcoran, 
Damian Allen, Kevin Forde, Tim Morris, Pat Duggan, Brendan Keenan, David Morrissey 
och Paul Foley vid Department of the Environment Heritage and Local Government för 
trevligt bemötande under min vistelse.  
 
Ett särskilt tack till Pat Canney, Paddy Kavanagh, Mary Larkin, Rose Walsh och Teresa 
Morrissey vid Western River Basin District för att jag fick komma och besöka er på  
projektkontoret under två veckor. 
 
Tack också till alla er som gjorde det möjligt för mig att besöka andra distrikt: Sean 
O’Breasail och Deirdre Tobin, South Western RBD, Enda Thompson, Shannon Interna-
tional RBD, Ray Spain, South Eastern RBD, och Ray Earle och Des Boyhan, Eastern 
RBD. 
 
Ruairi O’Carroll, CDM consultants, för att jag fick följa med och se borrningarna för  
provtagningsrör för grundvatten i Mattock. 
 
Monica Lee, Geological Survey of Ireland, för att jag fick besöka Geological Survey of  
Ireland (Irlands Geologiska Undersökning). 
 
Sinead O’Brien, Bojana Ferjan och resten av SWAN-projektgruppen för att jag fick delta i 
era möten. 
 
Environment International and Sustainable Development för den trevliga jullunchen och 
alla thépauser. 
 
Länsstyrelsen i Jönköpings län, Vattenmyndigheterna i Södra Östersjön respektive Väster-
havet samt Departementet för  miljö, kulturarv och lokalt styre (Department of the Envi-
ronment, Heritage and Local Government) för finansiering av utbytet. 
 
Nils-Erik Linnér, Lagans Vattenråd, för information om vattenrådet och dess arbete. 
 
Go raibh mile maith agat (Tusen tack)! Allt gott! Hoppas att kunna hälsa mina ir-
ländska vänner välkomna i Sverige! 
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