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Åtgärdsprogrammens  
funktion och utformning  
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Åtgärdsprogrammen riktas inte direkt till 
enskilda miljöpåverkare  
 
• Myndigheterna blir ett mellanled i genomförandet 

•  Risk för att åtgärder i åtgärdsprogrammen inte genomförs.  
 

•  5 kap. 8 § MB ingen garanti för att det åtgärderna genomförs.  
– Flera förklaringar till svårigheter att genomföra åtgärder 

– Få rättsmedel för att få tillstånd rättelse 
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Åtgärderna i programmen har inte varit 
tillräckligt konkreta  

– Oklart vilka fysiska åtgärder som ska påverka 
miljökvaliteten 

– Oklart hur 2 kap. 7 § 2-3 st ska tillämpas 
– Svårt att utvärdera åtgärderna 
– Svårt att avgöra om Sverige uppfyller kraven i t.ex. 

ramvattendirektivet att vidta alla nödvändiga åtgärder 
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Ojämn bördefördelning 

•  Brist på transperens i åtgärdsprogrammen om hur bördorna 
fördelats riskerar att ge upphov till en uppfattningen om ojämn 
bördefördelning  

•  Brist på tydlighet om vilka fysiska åtgärder som ska 
genomföras medverkar till att åtgärdsprogrammet får mindre 
inverkan vid t.ex. tillståndsprövning 

•  Vissa aktörer lämnas utanför (t.ex. fiske och skogsbruk) – kan 
påverka kostnadseffektiviteten 
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Hur ser det ut I andra länder? 

Nederländerna: “a programmatic approach”. I vissa distrikt inofficiella 
vattenprogram för delavrinningsområden.  
Danmark: detaljerade åp beslutas av regeringen och är bindande för 
regeringens myndigheter. ÅP styr också kommunale handleplaner.  
Frankrike: Godkänns på regional nivå. Bindande för alla myndigheter med 
ansvar för vattenförvaltning på lokal nivå, men inte enskilda. 
Tyskland: Delstatsregeringen ansvarar för ÅP som kan omfatta alla 
verksamhetstyper. Rättsligt bindande för alla myndigheter inom deras 
ansvarsområden men inga rättsliga verktyg att tvinga andra myndigheter, 
än vattenmyndigheter, att beakta dem.  
England: Den nationella myndigheten utarbetar åtgärdsprogram som 
sedan måste godkännas av den miljöministern ÅP är bindande för de 
myndigheter som ska genomföra programmen men har ingen rättsverkan 
mot enskilda. 
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Förändringar i  
miljökvaliteten 

Verksamhetsutövare och hushåll 

Beslut om anpassning och val av fysiska åtgärder 

Återkoppling 

Myndigheter                   och domstolar 
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Andra rättsliga instrument 
 t.ex. tillståndsprövning Åtgärdsprogram 


