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Samverkan mellan myndigheter och andra aktörer 
 
Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och få motsätter sig målet om en god vattenkvalitet. 
Ändå kan vattenskyddsarbetet bli en konflikthärd istället för ett gemensamt projekt. För att 
undvika konflikter behövs nya arbetssätt och ökad samverkan. Vattentillgångarna kan skyddas 
bättre genom att involvera berörda aktörer mer och anpassa skyddet och tillsynen efter de 
lokala förhållandena och behoven. Vikten av dialog mellan myndigheter och andra berörda 
aktörer betonas exempelvis i Naturvårdsverkets Handbok om vattenskyddsområde 2010:5, sid 
14-16.   
 
På många håll i Skåne pågår ekonomiskt betydelsefull odling/djurhållning eller annan 
verksamhet inom vattenskyddsområden. I en sådan situation kan huvudmannen för 
vattentäkten och/eller tillsynsmyndigheten genomföra en dialog med berörda 
verksamhetsutövare och eventuellt expertis för att finna lämpliga former för vattenskyddet, 
exempelvis gällande lantbrukets användning av bekämpningsmedel. Målet för en sådan dialog 
kan vara att finna lösningar för en god vattenkvalitet utan att det blir ekonomiskt orimligt för 
den enskilde. Exempel på en sådan dialog finns beskriven i bland annat SIK-rapport 780 och 
781 från 2009, se www.sik.se.  
 
Frivilliga avtal är en form av samverkan som använts med framgång på olika håll. Avtal lyfts 
även fram som ett alternativ i Naturvårdsverkets Handbok om vattenskyddsområde 2010:5, 
sid 13. I exemplet Linköping har vattenverket och lantbrukarna träffat ett frivilligt avtal som 
löper parallellt med ett traditionellt vattenskyddsbeslut och på så sätt hittat en mer långsiktig 
lösning för att skydda kommunens största vattentäkt. Erfarenheterna är goda från båda sidor. 
En arbetsgrupp bildades med representanter från Tekniska Verken, markägarna, länsstyrelsen 
och miljökontoren i Linköping och Motala. Nu förhandlar parterna om liknande avtal för ett 
nytt planerat vattenskyddsområde.  
 
Inom vattenvårdskampanjen Greppa Näringen erbjuds riktad rådgivning om vattenskydd till 
lantbrukare. Greppa Näringen har gjort 30 000 besök hos lantbrukare och diskuterat åtgärder 
för renare vatten. Nu finns ett särskilt rådgivningspaket, just för vattenskyddsområden. 
Lantbrukare erbjuds individuell rådgivning som minskar riskerna för att kemiska 
växtskyddsmedel hamnar i vattenmiljön. Liknande pilotprojekt har visat att just rådgivning 
och utbildning gett mycket goda resultat. Läs mer på www.greppa.nu. 
 

Samverkan i våra grannländer 
Under våren 2011 gjordes ett examensarbete vid Göteborgs universitet, ”Avtal och 
samarbetsformer för vattenskydd i några EU-länder” av Elin Hagstad, kan ses på länk 
www.dpes.gu.se. I sammanfattningen anges att lagstiftade skyddsområden tillämpas i 
samtliga länder, medan samarbeten och avtal mellan vattenverk och jordbrukare är vanligare i 
Danmark, England och Tyskland än i Sverige. Genom samarbeten kan en förbättring av 
vattenkvalitén uppnås snabbare eftersom det utarbetas platsspecifika åtgärder och båda parter 
utbyter kunskap. Jordbrukare får ta del av moderniserade metoder samtidigt som vattenverken 
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minskar reningskostnaderna. Restriktionerna i frivilliga åtaganden har ofta visats vara 
striktare än lagstiftade restriktioner och kan därmed förstärka dricksvattenskyddet i känsliga 
områden. Ett intressant exempel är München, där man sedan år 1991 uppmuntrat jordbrukare i 
tillrinningsområdet att övergå till ekologisk odling. 6000 hektar mark avsattes för att skydda 
vattentäkterna med målsättningen att 2250 hektar skulle konverteras till ekologisk produktion 
medan det på resterande mark skulle odlas skog. Kommunen satsade på alla led i 
omställningen från produktion till marknadsföring. De såg till att tillräckliga mängder 
ekologiska livsmedel köptes upp av kommunala sjukhus och restauranger, inledde samarbete 
med ekologiska produktionsorganisationer och inrättade organisationer för att marknadsföra 
produkterna. 
 
Vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, har man studerat hur fem länder hanterar skyddet av 
dricksvatten. I Tyskland finns många exempel på samverkan mellan vattenverk och 
lantbrukare. I vissa delstater kan privata konsumenter få betala en högre vattenavgift för att 
finansiera förebyggande åtgärder. I Tyskland och Finland har frivilliga metoder och 
samarbeten fungerat bättre än lagstiftade vattenskyddsområden. I Storbritannien finns 
särskilda miljöstöd för odling i vattenskyddsområde. I Danmark ska åtgärder i första hand 
utföras genom frivilliga avtal mellan lantbrukare och täktinnehavare. Generellt är s.k. 
cooperative agreements vanligare i de studerade länderna än i Sverige. 
 

Ersättningsfrågor 
Miljöbalken innehåller i 31 kap 4 och 5 §§ regler om ersättning vid restriktioner till följd av 
vattenskyddsföreskrifter. Markägaren har rätt till ersättning i fall där mark tas i anspråk eller 
där pågående markanvändning avsevärt försvåras till följd av föreskrifter enligt 7 kap 22§ om 
åtgärder eller inskränkningar som rör vattenskyddsområde. Restriktioner som motsvarar vad 
som gäller enligt de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap MB medför normalt ingen rätt till 
ersättning. Det är dock oklart i vilken omfattning normala vattenskyddsföreskrifter anses 
motsvara de allmänna hänsynsreglerna eller om de anses gå längre.  
 
Rättsläget är således oklart hur långt ersättningsrätten vid restriktioner inom 
vattenskyddsområden och det finns skilda uppfattningar. Osäkerheterna kring 
ersättningsfrågan kan bidra till att vattenskydds-processerna blir konfliktfyllda. Vid mer 
långtgående restriktioner i markanvändningen bör vattenhuvudmannen därför tidigt ta 
ställning till hur den avser att hantera ersättningsfrågorna. Vissa kommuner i Skåne har valt 
att lösa in mark inom vattenskyddsområde, så att kommunen har full rådighet över dessa 
markområden. 
 

Framgångsfaktorer för effektivt vattenskyddsarbete 
Här sammanfattas några framgångsfaktorer för samverkan kring vattenskyddsområde. 
• Tidig och öppen dialog mellan myndigheter, markägare och andra berörda. 
• Skyddet och tillsynen utgår från de problem och risker som faktiskt finns. För en dialog om 
vad som upplevs som risker och problem av de olika berörda parterna. Undvik inte de 
intressekonflikter som kan finnas.  
• Skälighetsavvägningar och riskbedömningar baseras på fakta och modern kunskap. Ge tid 
för gemensamt lärande mellan parterna, av varandra och av experter.  
• Eftersträva lösningar anpassade till de lokala förutsättningarna. 
• Ta upp ersättningsfrågan till diskussion, för det fall inskränkningarna blir kännbara. 


