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Projekt Örsbakens uppdrag

• Motivera och engagera frivilliga 
krafter i avrinningsområdet 

• Föreslå lämplig administrativ 
ledning i ett avrinningsdistrikt 





Allmänhetens deltagande

EG-direktivets artikel 14
Medlemsstaterna skall uppmuntra aktiv 

medverkan från samtliga berörda parter i 
genomförandet av detta direktiv, särskilt 
när det gäller att utarbeta, se över och 

uppdatera förvaltningsplanerna för 
avrinningsdistrikten. 





UPPRINNELSEN

• I slutet att åttiotalet
• Samtliga kustnära avloppsreningsverk 

• 10000 personekvivalenter
• Från Norrtälje till Strömstad

• 50 % reduktion av kväve



50 % reduktion



Eva Eriksson-utredningen

• Regeringsuppdrag juli 1996

• SOU 1997:99 En ny vattenadministration

• SOU 1997:155 Miljösamverkan i vattenvården

• Samarbetade med Projekt Örsbaken som utsågs 
till nationellt pilotprojekt av 

Miljödepartementet



Avrinningsområdet

Tre åar - 13 kommuner - tre län



Projekt Örsbaken

• Initierat av Nyköpings kommun och 
länsstyrelsen i Sörmland

• En styrgrupp med representanter från 13 
kommuner och tre län drev projektet

• Projektledningen bestod av tjänstemän från 
Nyköpings kommun och länsstyrelsen i 

Sörmland



Vad gjorde vi?

•Informerade om EUs Ramdirektiv för 
vatten 

•Anordnade seminarier 
•Startade Websida med gymnasieskola
•Engagerade lokala grupper ex Rädda 

Tisnaren, Rädda Hallbosjön





Rädda Hallbosjön
Utdrag ur PÖs slutrapport feb 2002

• Naturhistoriska riksmuseets Stefan Lundberg har 
dokumenterat en riklig biologisk mångfald. Delar av 
området har en god bottenfauna. Strömstaren 
övervintrar vid utloppet i Vrena kvarn vilket är en 
indikator på högt naturvärde.

• Trots tillförsel av närsalter inom Hallbosjön från 
jordbruk och reningsverk visar långa mätserier vid 
inloppet från Yngaren och utloppet till Långhalsen att 
Hallbosjön fungerar som ett reningsverk. Nyköpingsåns 
avrinningsområde nedströms gynnas alltså av 
Hallbosjöns nuvarande form och utseende. 



Vad ville vi? 
(Vad blev inte gjort?)

• Starta pilotanläggningar – DARO
•Analysera resultaten som 

beslutsunderlag till åtgärds- och 
förvaltningsplaner 

• Föreslå prissättning – PPP
• Utbilda egenkontrollanter



Miljökontorens synpunkter april 1998

• ”Projektbeskrivningen är skriven i en anda som präglas av 
ett myndighetsförakt…”

• ”Myndigheternas arbete består i att ange de mål som skall 
uppfyllas..”

• ”.. besitter projektledningen den kompetens och det 
förtroende som krävs..?”

• ”Vi anser att den informations- och 
kommunikationsverksamhet som beskrivs i projektet ligger 
på en alltför hög ambitionsnivå.”



Varför föll Projekt Örsbaken?

• Miljökontoren och länsstyrelserna ville inte 
veta av ramdirektivets intentioner om 
allmänhetens inflytande i miljöarbetet

• Lokal påverkan och inflytande accepterades ej
• Att projektledningen representerade 

verksamhetsutövarna  och allmänheten 
accepterades ej

• Fem av 13 kommuner hoppade av. Projektet 
avslutades i förtid november 2001



Stefan Edman – på den tiden 
regeringens miljörådgivare: 

Om vi ska få en förändrad 
miljövårdspolitik och en folklig 

acceptans är det nödvändigt att överlåta 
ansvar till lokal förvaltning.

Ge människor som bor i bygderna ansvar 
och befogenheter –
Då får vi resultat!



EU:s handledningsdokument
”Allmänhetens deltagande”

7.4 Slutsats 
Vattendirektivets inledning inkluderar ett mycket 
tydligt uttalande: aktiv medverkan från allmänheten 
är sannolikt nyckeln till framgång när det gäller att 
uppnå de önskvärda vattenkvalitetsmålen. Detta 
uttalande reflekterar flera år av samlade erfarenheter 
från europeisk vattenförvaltning. (sidan 82)
------
Påbörja allmänhetens deltagande snarast möjligt, 
vänta inte till år 2006 (sidan 32)



Utdrag ur Pressmeddelande från Kungliga Vetenskapsakademien 12 
oktober 2009 vid tillkännagivandet av årets Nobelpris i Ekonomi

• Elinor Ostrom har utmanat den konventionella 
uppfattningen att gemensam egendom ofta 
missköts och därför antingen borde privatiseras 
eller regleras av centrala myndigheter. Baserat på 
ett stort antal studier av gemensamt förvaltade 
fiskebestånd, betesmarker, skogar, sjöar och 
vattentäkter finner Ostrom att resultaten ofta är 
bättre än vad gängse teori förutspår. För att 
hantera konflikter har brukarna utvecklat 
sofistikerade mekanismer för beslutsfattande och 
efterlevnad av regler, och Ostrom visar vad som 
utmärker framgångsrika brukarföreningar. 
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