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Förändringsbehovet 
 

Effektiviserat system som ger bättre 
möjligheter att nå uppställda krav 

 

Eller 
 

Rättssäkerhet, prioriteringar och 
proportionalitet 
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Bakgrund till lantbrukets inställning 

• En hård ekonomisk verklighet 
 
• Dåliga erfarenheter från andra områden 
 
• Den ”maskinella” synen på 

vattenförvaltningen 
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Problem  
 

• Litet inflytande i beslutsprocessen 
 
• Inga möjligheter till överprövning 
 
• Ingen tydlig kostnadsfördelning – PPP 
ger inte rimliga resultat 
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Önskemål 
 

 Vi efterlyser garantier för att systemet ska 
hantera våra medlemmar på ett skäligt sätt och 
att kostnaderna ska fördelas så att enskilda inte 
drabbas orimligt hårt 

 

•  Tydligare diskussion om prioriteringar och 
avvägningar 

•  Diskussion om systemet leder till rimliga resultat 
•  Diskussion om hur vi ska använda det utrymme 

för prioriteringar som finns i dagens regelverk 
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Möjliga avvägningar i dagens 
system 

•  Indirekt i form av hänsynstaganden vid 
utformning och tillämpning av 
bedömningssystemet 

 

•  Direkt vid fastställande av MKN (lägre 
kvalitetskrav, KMV) 

 

•  Diskussion om en rimlig bördefördelning? 
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Två funktioner 
 

Bindande norm inom rättstillämpningen 
 

Målsättning för åtgärdsprogrammen 
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Bindande norm inom 
rättstillämpningen 

 

• 2010 års lagändringar ger goda grunder att 
skapa en avvägd och rimlig kravnivå men ger 
litet utrymme för prioriteringar 
 
• Åtgärdsprogrammens funktion – 
kostnadsfördelning eller prioritering 
 
• Tillämpande myndigheters inställning 
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Målsättning för 
åtgärdsprogrammen 

 

Hur stort utrymme ger kap 5 för prioriteringar 
Hur upplever delegationerna sin roll 

 
Efter besluten  

ingen möjlighet till prioritering eller avvägning 
Ingen möjlighet att ifrågasätta eller överklaga 
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Behov 
 
Tydligt behov av att kunna påverka besluten 

i efterhand 
 
• Överklagande? 
 
• Jämkning/omprövning 
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Behov 
 
Möjlighet att ta tillvara de positiva krafterna 
 
• Framförhandlade avtalslösningar 
 
• Rättsligt utrymme att ge dispens för 
grupper av verksamhetsutövare som träffar 
avtal om egna åtgärdsbeting 
 
 



Sid 12 | Lantbrukarnas Riksförbund  

Eller? 
 

Är MKN systemet överhuvudtaget ett 
lämpligt styrmedel för vattenpolitiken 

 


