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Svensk vattenförvaltning – 
ett flernivåsystem 

•  En ekosystembaserad organisationsstruktur  
•  Nya metaregionala myndighetsnivåer utanför det 

traditionella förvaltningssystemet med EU-
nationell-regional-lokal nivå 

•  Myndigheter för vattenförvaltning som är 
sammankopplade på flera olika nivåer. 

•  Beslut på metaregional nivå: genomförande på 
lokal och statlig nivå 



Flernivåstyrning kan påverka 
legitimiteten negativt 

Svårt att få nuvarande (flernivå-)system att fungera 
i praktiken 
Brister när det gäller maktförhållanden, styrstrukturer och 
rollfördelning inom vattenförvaltningen påverkar 
implementeringen mellan nivåer 
Ger bristande legitimitet både uppåt och nedåt:  
-Det är svårt att få lokala aktörer att medverka via 
vattenråden och det tar tid att engagera aktörer på den 
kommunala arenan i vattenförvaltningen 
-Det är svårt att få statliga myndigheter att acceptera beslut 
från vattenmyndigheterna 



Förslag till alternativa 
lösningar 

1.  Tydliggöra ansvaret inom vattenförvaltningens organisation 
Den nuvarande strukturen har legitimitet hos de regionala  aktörer som 

arbetar med vattenfrågor men det behövs förtydliganden 
avmaktförhållanden inom vattenförvaltningen  

- Regeringen bör fastställa åtgärdsprogrammet efter regional beredning 
där lokala aktörer bör involveras 

- Regeringen bör förstärka och förtydliga Vattenmyndigheternas mandat 
för att kunna genomdriva åtgärdsprogrammen (t.ex. via 
regleringsbrev/eventuella sanktionsmöjligheter).  

- Berörda myndigheter (lokala och statliga) bör tillföras ekonomiska 
resurser för genomförande 



Förslag till alternativa 
lösningar 

2. Stötta och driva på kommunernas åtgärdsarbete 
Tjänstemän i våra intervjuer på lokal och regional nivå vill ha mer 
konkreta åtgärder i åtgärdsprogrammet 
- Vattenmyndigheten skulle kunna få en mer aktiv roll i att stötta 
kommunerna i åtgärdsarbetet 
- Vattenmyndigheterna skulle kunna samverka mer med kommuner och 
andra myndigheter vid beredning av nya åtgärdsprogram (tar tillvara 
kunskaper och stärker legitimiteten) 
- För att minska problemen med bristande samordning av 
genomförandet av olika direktiv behövs klargöranden av hur 
avvägningar och prioriteringar ska göras mellan olika intressen och 
åtgärder.  



Förslag till alternativa 
lösningar

3. Förstärka vattenråden roll 
Vattenråden skapades som en form av samförvaltningsorgan för att 
möjligöra att lokal kunskap ska tas till vara innan vattenförvaltningen 
fastställer miljökvalitetsnormer och åtgärdprogram. I råden sitter både 
offentliga och privata aktörer från den lokal nivån. 
- Staten bör förtydliga vattenrådens roll eftersom flertalet offentliga och 
privata aktörer inte anser att dess roll är definierad.  
- Ett annat förslag är att fördela resurser till vattenråden så de har en 
möjlighet att genomföra beslut, ett annat  att vattenmyndigheten ger en 
tydlig information om hur deras förslag och remissvar tas till vara i 
arbetet med att fastställa åtgärdsprogrammen. 
- Slutligen, vattenråden skulle kunna ges mandat att fastställa 
åtgärdsprogrammen efter de är beredda av vattenmyndigheten.  
 
 


