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Denna sammanfattning baseras på de viktigaste resultaten från den vetenskapliga rapporten:  
Ek K, Persson L (2014) A retrospective remark on the European Water Framwork Directive from an economist’s 
perspective. 
 
Sammanfattning 
Vattendirektivet betonar betydelsen av 
ekonomisk analys och vikten av att nå målet om 
god vattenstatus till lägsta möjliga kostnad. För 
att nå målet om god vattenstatus behöver 
faktorer som har betydelse för den 
samhällsekonomiska lönsamheten eller 
kostnadseffektiviteten hos olika styrmedel 
identifieras. Ett syfte med studien är att beskriva 
relevanta styrmedel och diskutera hur dessa 
förhåller sig till samhällsekonomisk 
kostnadseffektivitet. Analysen visar att 
kostnadseffektiviteten hos ekonomiska 
styrmedel ibland utmanas av den komplexitet 
som råder i detta sammanhang. Ett annat syfte 
är att sammanställa ett urval av internationella 
studier som relaterar till kostnadseffektivitet vid 
implementeringen av vattendirektivet. 
Sammanställningen visar att det finns begränsat 
med forskningsresultat som kan användas som 
stöd för beslutsfattare. Det är därför viktigt att 
kunskapsläget förbättras och underlättar för 
beslutsfattare att prioritera och besluta om 
åtgärder för bättre vattenkvalitet 
 
Introduktion 
Vattendirektivets målsättning om god 
vattenstatus definieras av ett antal kemiska och 
ekologiska kriterier (delmål). Det är inte troligt 
att alla delmål kan nås samtidigt eller lika 
snabbt. För att nå målet om god vattenstatus 
används ofta styrmedel (t.ex. regleringar, 
skatter och avgifter) eller andra åtgärder (t.ex. 
direkta anläggningsarbeten). Genomförandet av 
vattendirektivet är alltså komplext och 
förutsätter att beslutsfattare på olika nivåer 

prioriterar bland såväl kriterier som möjliga 
åtgärder. Vattendirektivet ger i sig inte någon 
vägledning om vilka kriterier som eventuellt bör 
prioriteras före andra. 
 
Det är viktigt att skilja mellan 
samhällsekonomisk effektivitet och 
kostnadseffektivitet. Samhällsekonomisk 
effektivitet innebär att den totala nyttan 
(välfärden) i samhället maximeras, medan 
kostnadseffektivitet innebär att ett specifikt mål 
nås till lägsta möjliga kostnad. Att ett styrmedel 
eller en åtgärd är kostnadseffektiv innebär 
däremot inte att den automatiskt också är billig. 
Även mycket dyra åtgärder kan vara 
kostnadseffektiva.   
 
Metodik 
Studien utgår från grundläggande 
nationalekonomiska teorier relaterade till 
kostnadseffektivitet och miljöpolitik. Med 
utgångspunkt i dessa teorier sammanfattas och 
diskuteras ett urval av internationella studier 
som behandlar kostnadseffektivitet vid 
implementeringen av vattendirektivet. 
 
Resultat och slutsatser 
Samhällsekonomisk effektivitet 
Det kan vara frestande att hävda att negativ 
miljöpåverkan bör undvikas helt. Den som gör 
det förbiser då att negativ miljöpåverkan i 
allmänhet uppstår i samband med produktionen 
av varor och tjänster som genererar betydande 
och positiva värden. Det finns en viss nivå av 
produktion, och därmed en miljöpåverkan, som 
genererar största möjliga nettovinst (total nytta 



minus totala kostnader) för samhället. Detta är 
den samhällsekonomiskt effektiva nivån. För att 
bestämma vad som är den samhällsekonomiskt 
effektiva produktionsnivån av en viss vara eller 
tjänst behöver man känna till alla positiva och 
negativa miljöeffekter som uppstår av 
produktionen. Detta är inte någon lätt uppgift.   
 
God vattenstatus och samhällsekonomisk 
effektivitet 
EU-målet om god vattenstatus är baserat på 
ekologiska och kemiska kriterier snarare än på 
en strävan efter samhällsekonomisk effektivitet, 
det utgörs i praktiken av ett antal delmål. En 
konsekvens av att varje delmål ska uppnås är att 
direktivet indirekt tillmäter ett obegränsat värde 
för att nå varje delmål medan ytterligare 
förbättringar av vattnets status efter att målet 
nåtts inte ges något värde. De studier som 
försökt utvärdera den samhällsekonomiska 
effekten av att implementera direktivet i olika 
länder (eller delar av länder) kommer fram till 
olika slutsatser.  
 
Kostnadseffektivitet vid implementeringen av 
vattendirektivet 
Givet målet om god vattenstatus är det viktigt 
att fokusera på hur målet kan nås till lägsta 
möjliga kostnad för samhället, det vill säga 
kostnadseffektivt. Såväl ekonomisk teori som 
empiriska utvärderingar visar att ekonomiska 
styrmedel (skatter, avgifter eller subventioner) 
är kostnadseffektiva och bidrar till att miljömål 
kan nås till lägsta möjliga kostnad. Ekonomiska 
styrmedel är kostnadseffektiva eftersom de inte 
förutsätter att beslutsfattarna vet vilka 
kostnader som olika aktörer har för att minska 
sin miljöpåverkan. De är flexibla då varje enskild 
aktör, som orsakar miljöproblemet, själv får 
välja hur den anpassar sig bäst och billigast. Det 
innebär att aktörer som kan minska sina utsläpp 
relativt billigt kommer att minska sina utsläpp 
mer än vad aktörer som har högre kostnader för 
att begränsa sina utsläpp kommer att göra.  
 
I praktiken är dock implementeringen av 
vattendirektivet komplex och beslutsfattare 
måste förhålla sig till en mängd faktorer: 
• Punktkällor och diffusa utsläppskällor från 

exempelvis jordbruk, trafik etc.. 
• Problem med vattenkvaliteten beror på när 

och var påverkan sker. 
• Avsaknad av entydigt samband mellan 

utsläpp och koncentrationer av föroreningar. 
• Åtgärder mot ett specifikt problem kan ge 

bieffekter och påverka vattenstatusen i ett 
annat geografiskt område. 

• Olika delmål och olika åtgärder kan vara 
inbördes relaterade.  

• Valfriheten när det gäller styrmedel kan vara 
begränsad. 

 
Denna komplexitet utmanar till viss del 
ekonomisk teori där ekonomiska styrmedel kan 
utformas så att miljömål nås på ett 
kostnadseffektivt sätt. Om vattenförvaltningen 
ska vara kostnadseffektiv behöver den 
förmodligen bestå av flera olika åtgärder, inte 
bara ekonomiska styrmedel. Det är dock viktigt 
att komma ihåg att flexibilitet är en 
nyckelfaktor. Enskilda individer och företag har 
bäst kunskap om vilka möjligheter och 
kostnader de har för att ändra sitt beteende. Att 
aktörerna på egen hand kan välja lösningar som 
tillåter dem att nå ett visst mål är önskvärt ur ett 
kostnadseffektivitetsperspektiv. Det är däremot 
inte troligt att alla delmål nås samtidigt. Därför 
behöver beslutsfattare prioritera mellan 
åtgärder och delmål. 
 
Studier om effektivitet och kostnadseffektivitet 
Merparten av de studier som analyserat 
kostnadseffektiviteten i anslutning till 
implementeringen av vattendirektivet har 
fokuserat på ett enskilt miljökriterium (delmål) 
snarare än på det övergripande målet om god 
vattenstatus. Resultatet av dessa studier ger 
därför information om hur kostnaderna varierar 
för att nå enskilda delmål. Det är inte troligt att 
alla delmål kommer att nås samtidigt och 
beslutsfattare kommer att prioritera mellan 
åtgärder och delmål. Det finns dock mycket 
begränsat med forskning som tar upp de 
samhällsekonomiska värdena av de olika 
delmålen i förhållande till varandra.  
 
Följd och rekommendationer 
Om vattenförvaltningen vill nå vattendirektivets 
mål på ett kostnadseffektivt sätt behövs 
riktlinjer för hur olika faktorer för god 
vattenstatus skall värderas och prioriteras. För 
att nå acceptans bör sådana riktlinjer utarbetas 
med stöd av allmänhetens preferenser då den 
totala samhällsnyttan på så sätt beaktas. Det är 
inte självklart att människors värdering av olika 
faktorer är desamma för alla vattenresurser. Det 
kan till exempel finnas betydande skillnader 
beroende på hur olika vattenresurser används. 
Det är således inte självklart att värderingar och 
prioriteringar från en vattenförekomst går att 
överföra till en annan, vilket gör behovet av 
kunskap omfattande. 
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SPEQS, A Systems Perspective on Environmental Quality Standards, är ett treårigt forskningsprogram som syftar till att ta fram ny 
kunskap om det svenska systemet för miljökvalitetsnormer. Systemet fungerar inte tillfredsställande och det behövs ta reda på varför det 
är så. SPEQS studerar hur systemet är uppbyggt, hur det uppfattas av olika intressenter och vad osäkerheterna kring hur reglerna ska 
tillämpas har för effekt. Resultaten ska kunna användas av de som tillämpar reglerna om miljökvalitetsnormer. Det kan vara 
myndigheter på olika nivåer, företrädare för verksamheter eller organisationer och enskilda som berörs av en otillfredsställande 
miljökvalitet. SPEQS koordineras av Havsmiljöinstitutet och finansieras av Naturvårdsverket. 
 


