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Konsumenter av Mälarens ekosystemtjänster 

 
Va-abonnenter ,jordbruk, skogsbruk, industri, turism, sjöfart 

friluftsliv, fiske, fastighetsägare, markexploatörer 
 

Kundgränssnitt 2 

Enskilda 
kommuner 

Samägda 
kommunala bolag 

Multiutility 
 

Partnering 
kommun – privata bolag 

Driftentreprenad av 
bolag med kompetens 

Distributörerna – Säljarna  
Kommunal va-huvudman 

Utför och säljer tjänster direkt till konsumenter 

. 

Kundgränssnitt 1 

Producenterna – Förädlingsindustri 
Storskalig processindustri som säljer dricksvatten och 
avloppsrening till ägarkommuner. 

Dricksvattenbolaget  
Förädlar råvaran Mälaren 

 

Avloppsreningsbolaget  
Miljöbelastar råvaran  

Mälaren + Norra Östersjön 

Regionen 

Kommun Kommun Kommun Kommun Kommun Kommun Kommun Kommun 



 
 
 
 



 

•Elinor Ostrom, Nobels Ekonomipris 2009 
”Governing of Commons” 
•Chalmers Dricks, professor Greg Morrison 
•KSL VAS-rådet, rapport 2009 
 

•Egna reflektioner över marknad, prisbild och 
organisation(?) av vatten-ekosystemtjänsterna 
•Mälaren är ”alter ego” för alla vattentäkter 
 

(side kick = ”Oligarken som köpte Mälaren”) 
 
 

Inspirationen 



 
 
 
 
 



Du och ditt vatten 
 
Kvinna 35 kg vatten 
 
Man 50 kg vatten 
 
Du använder 200 kg dricksvatten varje dag 
 
Du betalar 2 kr per dag levererat i kranen 
 
Rätt Pris ? 
 
 
 
 



”Priset på vatten i Finistère” (Bodil Malmsten)        
10 kr per person och dag 
• Amsterdam 4 kr 
• Berlin 6 kr 
• Köpenhamn 4 kr 
• Dricksvatten från Mälaren 1 – 3 kr 
• Priset på vatten är slumpmässigt 
• Råvaran Mälaren ”kostar gratis” 
• Skadligt för samhällsplanering och miljö  



 

Ekosystemtjänst 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 000kr/m2 



 
 

Mälaren: Sveriges mest värdefulla råvarutillgång! 
  
Dricksvatten till 2 miljoner personer  
Säljs för 1500 msek per år (kostnad inget pris) 
 
Förädlingsvärden från allmän nyttighet? 
• Industri (inget pris) 
• Jordbruk/Skogsbruk (inget pris) 
• Turism/Rekreation (inget pris, jfr allemansrätten) 
• Farled, Hamn (inget pris) 
• Recipient för avlopp (inget pris) 
• Fastighetsvärde ”sjönära” (inget pris) 
Ingen marginal finns för råvaruskydd 
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Värdering enligt professor Greg Morrison 

• Bad och Fritid  2842 mkr 
• Fiske   100 mkr 
• Våtmarker  106 mkr 
• Gräszoner  280 mkr 
• Skridsko   400 mkr 
• Transportled  ?  
• Kommersiellt  ? (image Stockholm) 
• Dricksvatten  1500 mkr (kostnad) 
• Förädlingsvärde för fastigheter?  
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Rätt pris på dricksvatten? 
• Lägre än beräknat värde på bad och fritid… 
• Är en kostnad för produktion och distribution 
• Politiskt; betraktas som en skatt 
• Ekosystemtjänst som ger vinst i flera led 
• Inget bidrag till råvaruskydd 
• OK med högre pris enligt Elinor Ostrom ”rational 
choice teorin” om alla nyttjare bidrar! 
 



 



 
 
 
 

Vatten som förädlingsvärde på Resarö 
 
• Omvandlingsområde 600 fastigheter 
• Roslagsvatten bygger ut VA 2003 – 2004 
• Kostnad 100 mkr 
• Intäkter anläggningsavgifter 70 mkr  
• Värdehöjning och ny möjlighet till styckning 
• Enligt mäklare  + 600 -1000 mkr till varje        
fastighetsägare 
• Inget bidrag = 0 kr till skydd av råvaran Mälaren 



 
 



• Äger en ändlig råvarutillgång i Kiruna 
• Försäljning 31 Miljarder SEK/år (2011) 
• Vinst 15 Miljarder SEK (2011) (8 MSEK 2012) 
• Investerar 15 Miljarder SEK 
• Flyttar delar av Kiruna  
• Innebär fortsatt produktion till 2040  
• Sedan slut…och Kiruna? Flyttar igen? 
 
Mälaren  
är råvarornas perpetuum mobile… 
om vi investerar i och skyddar råvarutäkten 
 

LKAB 



Vattenmyndigheten 
 
• Prispolitik implementeras 2010? Vad har hänt? 
• Miljövänlig och resurssnål användning 
• Lägsta kostnad för att uppnå mål 
• Målet är fastställd norm för vattenförekomst 2015 
• Användare betalar för förbrukning och påverkan 
• ”effektivaste sättet att nå målen är rätt prisnivå”  

• Effektiva betalningsrutiner finns endast för brukare av 
”kommunalt vatten” 
 
• Övriga nyttjare av Mälarens Förädlingsvärden?   
 
 

 
 



Feltolkat direktiv? 
 
EU-kommissionen i ”motiverat yttrande” nov 2011 
-”Sverige tar inte ut full kostnadstäckning för 
vattentjänster” (beaktar endast dricksvatten) 
-Skall inkludera miljö- och resurskostnader 
-Principen förorenaren betalar 
-Skall omfatta alla ekosystemtjänster, industri, 
jordbruk, sjöfart, vattenkraft, hamn 
 
 
 
 



 
- Att sätta pris utan marknad  
- Att hantera stora förädlingsvärden från ”allmän 
tillgång” 
- Betalningsrutiner för alla nyttjare av Mälaren  
- Att rimligt ersätta verksamhetsbegränsande 
åtgärder ekonomiskt 
 
- Att 6 län och 40 kommuner var och en skall 
besluta om prissättning och vattenskydd 
(kommer inte att fungera…extremt ineffektivt) 
 
 
 
 

Den stora utmaningen 



 
 

- En tydlig övergripande förvaltning av Mälaren 
- Vattenmyndigheten har rollen! Men bollen? 
- Ta betalt av alla nyttjare av Mälarens tjänster 
- Ersätt begränsningar av etablerad verksamhet 
- Värdera Mälaren marknadsmässigt  
- Priset inkluderar skydd av råvaran Mälaren 
 
- F&U om ekonomiska och sociala effekter 
nödvändigt! 
- T.ex. finns miljökostnaden uppströms när 
pengarna rinner nedströms…? 

Framtiden 
 
 
 



                      Proppen ur…år 2013 
 
Naturvårdverket satsar 30 Mkr på F&U om 
värdering av Ekosystemtjänster! 
-Livskvalitet 
-Fjäll och skog 
-Vattenmiljö 
-Avrinningsområden 
-Effektivt beslutsfattande inom jord och skog 
-Implementering på kommunal nivå 
 
Tips: Nå´t att satsa på i studier och karriär! 
 
 
 
 



Kostar gratis? Nej! 

Mälaren har ett pris! 

 

 



 



 


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Värdering enligt professor Greg Morrison
	Rätt pris på dricksvatten?
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	Slide Number 25
	Slide Number 26

